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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 23/20 Kontrollutvalget 21.9.2020 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25. JUNI 2020 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Protokollen fra møte 25. juni 2020 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  ………….. 

2.  ………….. 

 

Saksopplysninger 

 

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

kommet frem merknader til protokollen.  

Protokollen godkjennes formelt møte samtidig som det velges to medlemmer til å signere 

protokollen.  

 

 

 

Jane Anita Aspen  

daglig leder  
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KONTROLLUTVALGET I 

GJEMNES KOMMUNE  

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 3/20 

Møtedato: 25.6.2020 

Tid: Kl. 12.00 – kl. 15.00 

Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus/Teams 

Sak nr: 16/20 – 22/20 

Møteleder: Olav Sæter, nestleder (Sv) 

Møtende medlemmer: Britt Karin Flemmen Vaagbø (Ap) 

 Anna Britt Haas (H) 

 Stein Asle Brubæk (Sp) 

Forfall: Odd Steinar Bjerkeset, leder (Krf) 

Ikke møtt: Ingen 

Møtende vara: Kristine Måløy (Krf) 

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor  

 June Beøy Fostervold, regnskapsrevisor 

Av øvrige møtte: Birgit Eliassen, rådmann (sak 19/20-20/20) 

 Nima Håkon Ebrahimsen, økonomisjef (sak 19/20-20/20) 

 Alf Høgset, driftsleder Areal og drift (RS 12/20 og OS 

02/20) 

  

Nestleder ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling ble godkjent. Det ble forslått at sak 

17/20 ble behandlet etter sak 20/20. Sakliste ble godkjent med denne korrigeringen.  

Møtet ble avviklet som fjernmøte med tre utvalgsmedlemmer i kommunestyresalen og de 

øvrige via Teams  

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 16/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2. APRIL 2020 

PS 17/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 18/20 REGNSKAPSREVISJON. PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2019 

PS 20/20 GJEMNES KOMMUNE. ØKONOMISK RAPPORT 1. KVARTAL 2020 

PS 21/20 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 22/20 EVENTUELT 

 

PS 16/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2. APRIL 2020 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 2. april 2020 godkjennes. 
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Til å signere protokollen velges: 

1. Britt Karin Flemmen Vaagbø 

2. Olav Sæter 

 

Signering vil skje elektronisk 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Protokollen fra møte 2. april 2020 godkjennes 

 

Det foreslås at Britt Karin Flemmen Vaagbø og Olav Sæter velges til å underskrive 

protokollen. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (5 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Protokollen fra møte 2. april 2020 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  ………….. 

2.  ………….. 

 

Signering vil skje elektronisk.  

 

 

PS 17/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

Referatsaker: 

RS 12/20 Gjemnes svømmehall – Gjemnes kommune - Tilsynsrapport, rapport datert 

29.4.2020 fra Sintef Norlab på vegne av miljørettet helsevern i kommunen (5 

avvik og 3 anmerkninger). 

 Alf Høgset, driftsleder Areal og drift, opplyser at ansvaret for Gjemnes 

svømmehall er delt mellom Kultur og Areal og drift. Det er ønskelig å ta en 

gjennomgang av det organisatoriske, da delt ansvar gir noen utfordringer. 

Høgset gjennomgikk avvikene i tilsynet. Det meste av avviksoppfølgingen er 

gjort, og det er ikke kostnader med å få dette på plass. Instruksene og 

merkingen som manglet var laget, men ikke hengt opp. Høgset opplyser at det 

var sendt inn vannprøver til analyse, men at det i 2018 var sendt inn feil prøve. 

Det opplyses også at en del av det som var påpekt ved tilsynet også var påpekt i 

tilsyn i 2017. Kommunen har frist til 1.10.2020 med å gi skriftlig melding om 

lukking av avvik til Sintef Norlab. Kontrollutvalget ber om at kommunens 

tilbakemelding og Sintef Norlabs tilbakemelding om avslutting av tilsyn eller 

videre oppfølging, sendes til kontrollutvalget  
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RS 13/20 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

1.4.2020. 

 

RS 14/20 Kontrollutvalget - Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, 

saksprotokoll Gjemnes kommunestyre 26.5.2020, sak 16/20. 

 

RS 15/20 Kontrollutvalget – Selskapskontroll Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, 

saksprotokoll Gjemnes kommunestyre 26.5.2020, sak 17/20. 

 

Orienteringssaker: 

OS 02/20 Vannforsyning i Gjemnes kommune 

 Dette er en sak på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. Det er til dagens møte 

bedt om en orientering.  

Alf Høgset, driftsleder Areal og drift, startet med å kommentere det som 

fremkom i folkehelseprofil 2020 om vannkvalitet. I profilen fremkom det at 

bare 16 % av innbyggerne i Gjemnes kommune hadde god vannkvalitet. 

Høgset opplyser at han har undersøkt hvilke indikatorer som ligger til grunn for 

dette. Dette er 1) E.coli: Det var tatt en prøve ved Høgset vannverk som viste 

E.coli, i tillegg så var oppfølgingsprøven, som også viste E.coli registrert. Dette 

var en feil. Dette ble derfor registret som 2 målinger. 2) Stabil leveranse: Her er 

det rapportert minimalt med avbrudd. 3) Årsmelding: Det er ikke levert 

årsmelding for alle vannverkene. Kommunen har ikke oversikt over levering av 

årsmeldinger fra de private vannverkene. E.coli og manglende årsmeldinger har 

dratt ned skåren for Gjemnes kommune. Høgset viste eksempel på en slik 

årsmelding for Høgset vannverk.  

Alf Høgest opplyser at det blir tatt vannprøver hver måned, i tillegg til utvidede 

prøver hvert år. Dette blir gjort av alle vannverkene i Gjemnes, også de private. 

Det ble vist eksempel på en prøveplan.  

 

Høgset viste oversikt over kommunale og private vannverk i kommunen. 

Oversikten viste antall abonnenter og vanngebyr. Høgset opplyser at det også 

er mange husstander i kommunen som ikke er knyttet til verken privat eller 

kommunalt vannverk, men som har egne brønner.    

 

Når det gjelder oppfølging av påleggene som Mattilsynet har kommet med 

knyttet til tilsyn med vannverkene på Høgset, Søvika og Øra, så er dette 

arbeidet satt bort til «Driftsassistansen». Pga. sykdom er arbeidet forsinket, 

men Mattilsynet har innvilget utsettelse til 17.12.20.  Noe av det som skal 

kartlegges er bla. Hvor i ledningsnettet det er riktig å ha prøvetakingspunkt.  

 

Når det gjelder arbeid som blir gjort for å sikre god vannforsyningen, så 

opplyser Alf Høgset at det det jobbes med samarbeid mellom vannverk.  

Det blir vurdert en oppgradering av vannverket på Høgset. Det pågår også en 

stor utbygging av det private vannverket Batnfjord vannverk.  

Regelmessig vedlikehold av ledningsverket er viktig for å sikre god 

vannkvalitet. Det satses også på oppgradering av personale.  

Høgset opplyser også at det nå ikke lenger er lov til å etablere private 

vannverk.  

 

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

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 
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Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

  

PS 18/20 REGNSKAPSREVISJON. PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2019 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2019 til orientering.  

 

Kontrollutvalget anmoder om at revisjonens merknader og forslag til forbedringer blir fulgt 

opp av rådmannen. 

 

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

forbedringer blir fulgt opp av administrasjonen.   

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ronny Rishaug gjennomgikk presentasjon fra 

årsoppgjørsrevisjonen og svarte på spørsmål fra utvalget.   

 

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

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2019 til orientering.  

 

Kontrollutvalget anmoder om at revisjonens merknader og forslag til forbedringer blir fulgt 

opp av rådmannen. 

 

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

forbedringer blir fulgt opp av administrasjonen.   

 

 

PS 19/20 GJEMNES KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019 

 

Kontrollutvalgets uttalelse 

 

Kontrollutvalget har i møte 25.6.2020 i sak 19/20 behandlet Gjemnes kommunes årsregnskap 

og årsberetning for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært Årsregnskap 2019, Årsmelding 2019, samt revisors 

beretning datert 11.juni 2020. 

 

Årsregnskap for 2019 skal legges frem og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. 

desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. (gammel forskrift). 

 

Årsregnskapet inneholder de oppstillingene som lovkravene sier at regnskapet skal inneholde.  

 

Gjemnes kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 170 882 084.- til fordeling til drift, og 

et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 568 909.-. Netto driftsresultat er negativt med  

kr 892 418.- mot positivt kr 10 067 684 i 2018. 
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Årsregnskap og årsberetning er ikke avlagt innen fristene som følger av forskrift. Fristen er 

henholdsvis 15.2 og 31.3. 

 

Kontrollutvalget har også i år noen kommentarer til presentasjonen av årsregnskapet. Utvalget 

gjentar nok en gang at det er viktig at forskriftsfestede noter blir tatt med, at de inneholder det 

de skal og at det blir brukt notehenvisninger i regnskapet. Det er viktig å være kritisk til hva 

som tas med av tilleggsopplysninger som er for detaljerte og ikke er forskriftsfestede. For 

detaljert informasjon fører til en viss grad til at vesentlig informasjon blir vanskelig 

tilgjengelig.  

 

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrift, og gir i det alt 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen i Gjemnes kommune per 

31.12.19 og av resultatet for regnskapsåret.  

Selv om det er forbedringer å spore, så hadde kontrollutvalget forventet at rådmannen i enda 

større grad hadde fulgt opp de anbefalinger om forbedringer som revisjonen har kommet med 

de siste årene.  

 

Kontrollutvalget vurderer at rådmannens årsberetning er avlagt i det alt vesentlige i samsvar 

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

 

Etter utvalgets gjennomgang av Regnskap 2019, kommunens Årsmelding 2019, samt revisors 

beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og årsberetningen gir et forsvarlig uttrykk 

for resultatet av Gjemnes kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling 

pr. 31.12.2019. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Gjemnes kommune for 2019, slik det er avlagt. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Rådmann Birgit Eliassen orienterte utvalget, supplert av økonomisjef Nima Håkon 

Ebrahimsen. Det ble svart på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.  

 

 Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets forslag til uttalelse (5 

voterende) 

 

Sekretariatets forslag til uttalelse 

 

Kontrollutvalget har i møte 25.6.2020 i sak 19/20 behandlet Gjemnes kommunes årsregnskap 

og årsberetning for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært Årsregnskap 2019, Årsmelding 2019, samt revisors 

beretning datert 11.juni 2020. 

 

Årsregnskap for 2019 skal legges frem og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. 

desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. (gammel forskrift). 

 

Årsregnskapet inneholder de oppstillingene som lovkravene sier at regnskapet skal inneholde.  

 

Gjemnes kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 170 882 084.- til fordeling til drift, og 

et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 568 909.-. Netto driftsresultat er negativt med  

kr 892 418.- mot positivt kr 10 067 684 i 2018. 

Årsregnskap og årsberetning er ikke avlagt innen fristene som følger av forskrift. Fristen er 

henholdsvis 15.2 og 31.3. 
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Kontrollutvalget har også i år noen kommentarer til presentasjonen av årsregnskapet. Utvalget 

gjentar nok en gang at det er viktig at forskriftsfestede noter blir tatt med, at de inneholder det 

de skal og at det blir brukt notehenvisninger i regnskapet. Det er viktig å være kritisk til hva 

som tas med av tilleggsopplysninger som er for detaljerte og ikke er forskriftsfestede. For 

detaljert informasjon fører til en viss grad til at vesentlig informasjon blir vanskelig 

tilgjengelig.  

 

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrift, og gir i det alt 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen i Gjemnes kommune per 

31.12.19 og av resultatet for regnskapsåret.  

Selv om det er forbedringer å spore, så hadde kontrollutvalget forventet at rådmannen i enda 

større grad hadde fulgt opp de anbefalinger om forbedringer som revisjonen har kommet med 

de siste årene.  

 

Kontrollutvalget vurderer at rådmannens årsberetning er avlagt i det alt vesentlige i samsvar 

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

 

Etter utvalgets gjennomgang av Regnskap 2019, kommunens Årsmelding 2019, samt revisors 

beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og årsberetningen gir et forsvarlig uttrykk 

for resultatet av Gjemnes kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling 

pr. 31.12.2019. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Gjemnes kommune for 2019, slik det er avlagt. 

 

 

PS 20/20 GJEMNES KOMMUNE. ØKONOMISK RAPPORT 1. KVARTAL 2020 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar økonomisk rapport 1. kvartal 2020, sammen med økonomisjefens 

muntlige redegjørelse til orientering.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen orienterte utvalget, supplert av rådmann Birgit 

Eliassen. Det ble svart på spørsmål undervegs i orienteringen.  

 

Det blir opplyst at rapport fra 1. halvår blir lagt frem for kommunestyret i september. Det blir 

også finansrapport. Det blir også arbeidet med å få på plass nytt økonomireglement i løpet av 

høsten.  

 

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

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar økonomisk rapport 1. kvartal 2020, sammen med økonomisjefens 

muntlige redegjørelse til orientering.  

 

 

PS 21/20 OPPFØLGINGSLISTE 
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Kontrollutvalgets vedtak 

 

Det gjøres følgende endringer i oppfølgingslisten: 

 
Tilsynsrapporter 

Flere eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn med Gjemnes kommune. For eksempel 

fylkesmannen, helsetilsynet, arbeidstilsynet og arkivverket. Disse tilsynene kan avdekke avvik 

eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen. Det er 

formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slike tilsyn, for å kunne løpende følge opp 

at den samlede tjenesteproduksjonen i Gjemnes kommune kvalitetssikres og forbedres. 

Kontrollutvalget ber om at rådmannen alltid sender kontrollutvalget endelig rapport fra 

gjennomførte tilsyn. Samt kommunens plan for lukking av eventuelle avvik og tilsynsetatens 

brev om oppfølgingen/lukking av tilsyn. 

25.06.20: Utvalget fikk i dagens møte, sak 21/20, fremlagt e-post fra ass. rådmann 

Svein Arild Eikemo om at alle avvik nå er lukket etter tilsyn med kommunal 

beredskapsplikt. Kontrollutvalget avslutter da sin oppfølging av dette tilsynet.  

 

Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. RS 12/20, fremlagt «Gjemnes Svømmehall – 

Gjemnes kommune-Tilsynsrapport» fra Sintef Norlab datert 29.4.2020. Det er 5 avvik 

og 3 anmerkinger. Driftsleder Areal og drift, Alf Høgset orienterte utvalget i møte. 

Utvalget ønsker tilsendt kommunens tilbakemelding om lukking av avvikene, med 

frist 1.10.2020, samt Sintef Norlabs avslutning av tilsyn eller videre oppfølging.     
 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, 

Fræna og Eide 

Kontrollutvalget i Eide har fått gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og 

forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Fræna og Eide. Eide kommune er vertskommune for 

PPT. Rapporten viser at det over tid har vært utfordringer med å sikre nødvendig kapasitet.  

Eide kommune bør sikre at: 

-Vakante stillinger blir besatt av kvalifiserte medarbeidere 

-Tilmeldte saker følges opp innen akseptabel tid 

-Det utarbeides oversikter over saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er 

utarbeidet 

-Prosedyrene i PP-tjenesten gjennomgås og opparbeides 

-Det avsettes tid og ressurser til å hjelpe barnehagene og skolene i arbeid med kompetanse- og 

organisasjonsutvikling  

-Avvikssystem etableres 

Kontrollutvalget ønsker å følge med på oppfølging av anbefalingene og hva som skjer videre 

med PPT for Gjemnes kommune.   

25.06.20: Rådmannen opplyser at PPT for Ytre Nordmøre, PPT for Sunndal og 

Tingvoll, samt PPT for Hustadvika, er kartlagt for eventuell avtale. Det har skjedd 

positive endringer hos PPT for Hustadvika som i dag leverer tjenester. Det er i dag 

mest sannsynlig at det blir anbefalt å inngå en avtale med PPT for Hustadvika. Det vil 

bli lagt frem sak for behandling i kommunestyret.   
 

Barneverntjenesten i Gjemnes kommune  

Rapportering 1. halvår 2018 fra Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes viser  

viser at det i prosent er 40 % av sakene som ikke ble undersøkt innen fristen på 3 mnd.  

Sekretær har i møte med fylkesmannen fått opplyst at det vil bli gjennomført tilsyn med 

Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Kontrollutvalget avventer rapporten fra 

tilsynet, før det blir vurdert om det er behov for at kontrollutvalget følger opp nærmere. 

Rapporten datert 14.10.2019 viste at fylkesmannen velger å ikke avslutte sitt tilsyn, men 

avventer tilbakemelding på om utarbeidet tiltaksplan faktisk blir fulgt.  

25.06.20: Kontrollutvalget fikk fremlagt brev datert 25.5.2020 fra Barnevernstjenesten 

i Kristiansund, Averøy og Gjemnes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal – Tilsyn 

med barnevernstjenesten - arbeid med tiltaksplan. Utvalget vil avvente fylkesmannens 

vurdering i forhold til avslutning av tilsyn eller videre oppfølging. Utvalget fikk også 
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fremlagt avtale om interkommunal barnevernstjeneste for Kristiansund, Averøy og 

Gjemnes datert 15.01.14.  

 

Kontrollutvalget ønsker at orienteringen som ble utsatt i tidligere møte, blir 

gjennomført i møte 21.09.20. I tillegg til de stikkordene som var oversendt tidligere, så 

stiller kontrollutvalget spørsmål om dommene knyttet til barnevernssaker i 

menneskerettighetsdomstolen fører til endringer i arbeidet til barnevernstjenesten.   
 

Vannforsyning i Gjemnes kommune  

Det går frem av kommunes hjemmeside at Gjemnes kommune har flere vannverk. Høgset, 

Søvika og Øra er kommunale vannverk. I tillegg er det flere private vannverk i kommunen, 

uten at det er nevnt hvilke dette er. Mattilsynet har også nylig hatt tilsyn med Høgset, Søvik og 

Øre vannverk og gitt pålegg om å utarbeid farekartlegging-/ROS analyse og prøvetakingsplan. 

Det er interessant for kontrollutvalget å holde seg orientert om hvordan Gjemnes kommune 

siker vannforsyningen i kommunen. 

25.06.20: Kontrollutvalget i dagens møte, jf. OS 02/20 orientering om vannkvalitet i 

kontrollutvalgets fra Alf Høgset, driftsleder Areal og drift.  
 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS  

Gjemnes har sammen med 10 andre kommuner eierandeler i selskapet. Gjemnes sin del er 6 

%. Sunndal, Kristiansund, Hitra og Hemne kommuner har nylig fått gjennomført 

eierskapskontroll og selskapskontroll i selskapet. Det fremkommer i rapporten følgende 

anbefalinger: Selskapet bør etablere et økonomireglement som grunnlag for å ivareta daglige 

økonomirutiner, rapportering til havnestyret og havnerådet, regler og rutiner for offentlige 

anskaffelser og interne kontrollrutiner. Selskapet bør avvikle dagens kredittkortordning. 

Selskapet bør gjenoppta strategiprosessen for på en god måte å håndtere de endringene som 

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

Samferdselsdepartementet, og avklare selvkostberegningene for 2012 – 2015. Selskapet bør 

etablere og regelmessig gjennomgå og oppdatere: o Personalreglement o Etiske retningslinjer 

o Varslingsrutiner. Kontrollutvalget ønsker å følge med til dette er på plass.  

25.06.20: Saksprotokoll fra kommunestyrets sak 17/20, i møte 26.05.20, fremlagt i 

dagens møte jf. RS 15/20.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Det ble gitt orientering knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten: 

• Vannforsyning i Gjemnes kommune, jf. OS 02/20. 

 

Utvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslista.   

 

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 

 

Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten: 

 

 

PS 22/20 EVENTUELT 

 

RIR IKS  
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Det er gitt tilbakemelding om at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal kan formidle 

møteinnkallinger og møteprotokoller fra representantskapsmøter i RIR IKS til 

kontrollutvalgene i alle medlemskommunene.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

Sekretær informerte om at det er mottatt en møteinnkalling med protokoll. Disse vil bli 

fremlagt i neste møte 

 

Konklusjon   

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ønsker at dokumentene fra RIR IKS blir 

fremlagt.  

 

Arbeidsplan 2020 – Kontrollutvalget i Gjemnes 

Det blir gjort følgende korrigeringer i arbeidsplanen: 

 

Det blir korrigert møtedatoer slik at arbeidsplanen stemmer med avholdte møter våren 2020, 

og endret dato for møte i september..  

 

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 

02.04.20 Orientering fra Barnevernstjenesten for Averøy, Kristiansund og Gjemnes 

21.09.20 Orientering fra Barnevernstjenesten for Averøy, Kristiansund og Gjemnes 

21.09.20 Forberedelse til senere orientering om hvordan personvernopplysningsreglene 

overholdes 

26.11.20 Orientering om hvordan kommunen sikrer at personvernopplysningsreglene 

overholdes 

 

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 

02.04.20 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

21.09.20 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

 

Jordmortjenester i Gjemnes kommune 

Et utvalgsmedlem var blitt kjent med at kommunen for tiden er uten jordmortjeneste. På 

forespørsel var det blitt opplyst at dette er Hustadvika kommunes ansvar. 

 

Kontrollutvalgets behandling  

Utvalget diskuterte om dette er en sak det er ønskelig å følge opp. 

 

Konklusjon 

Kontrollutvalget ber om informasjon om hvordan kommunen ivaretar ansvaret for 

jordmortjenester til innbyggerne i Gjemnes.  

 

Fysiske møter 

Utvalgsmedlem Stein Asle Brubæk tok opp ønske om fysiske møter i kontrollutvalget igjen. 

 

Kontrollutvalgets behandling  

Utvalget diskuterte dette 

 

Konklusjon 

Kontrollutvalget ønsker at det blir gjennomført fysiske møter fra september, så sant 

smittesituasjonen ikke endrer seg dramatisk. Utvalgsmedlemmer som av helsemessige årsaker 

ikke kan delta fysisk, skal kunne delta via Teams.  
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Olav Sæter   Anna Britt Haas  Stein Asle Brubæk 

nestleder  medlem  medlem 

 

 

 

    

Britt Karin Flemmen Vaagbø    Kristine Måløy 

medlem    varamedlem 

 

 

    

Jane Anita Aspen 

sekretær 

    

 



   

GJEMNES KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1557/04 

033 & 17 

Jane Anita Aspen 

10.9.2020 

Saksframlegg  
 

 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 24/20 Kontrollutvalget 21.9.2020 

 

 

REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Saksopplysninger 

 
Referatsaker: 

 

RS 16/20 Innkalling til representantskapet i RIR IKS 24.4.2020 (vedlagt) 

 

RS 17/10 Protokoll fra representantskapet i RIR IKS 24.4.2020 (vedlagt) 

 

RS 18/20 Kommunestyrets instruksjonsrett for medlemmene i representantskap i et 

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

24.6.2020 (vedlagt).  

 

RS 19/20 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 20/20 Årsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA, møteinnkalling og protokoll fra møte 

19.06.2020 (vedlagt). 

 

RS 21/20 Retting av lovbrudd - miljøretta helsevern i skoler og barnehager, brev datert 

30.6.2020 fra Gjemnes kommune til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (vedlagt) 

 

RS 22/20 Tilbakemelding på plan for å rette lovbrudd – miljøretta helsevern Gjemnes 

kommune, brev datert 10.8.2020 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Gjemnes 

kommune (vedlagt). 

 

RS 23/20 Rapport om barnevernstjenestens gjennomgang av bekymringsmeldinger i 2019, 

brev datert 30.6.2020 fra Barnevernstjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes til 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (vedlagt). 

 

RS 24/20  Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 24.8.2020 

(vedlagt). 

 

RS 25/20 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). 

 

 



Orienteringssaker: 

 

OS 03/20 Barnevernstjenesten i Gjemnes kommune 

 Dette er en sak på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. Det er til dagens møte bedt om 

orientering fra Barnevernstjenesten for Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Stikkord for 

orienteringen er: Organisering av tjenesten, kapasitet, oppfølging av tiltaksplanen som 

ble utarbeidet i forbindelse med tilsynet og utfordringer for tjenesten. I tillegg har 

kontrollutvalget stilt spørsmål om dommene knyttet til barnevernssaker i 

menneskerettighetsdomstolen fører til endringer i arbeidet til barnevernstjenesten.  

 Synnøve Flemmen, barnevernsleder ved Barnevernstjenesten for Kristiansund, Averøy 

og Gjemnes vil orientere utvalget. 

 

  

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innkalling 
for 

Representantskap 
 

Møtedato: 24.04.2020 
Møtested: Administrasjonsbygget 
Møtetid: 11.00 - 13.00 
 
Forfall meldes til administrasjonen 71213450 eller til anita.groven@rir.no. 
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. 

 
 

 

Saksliste 

Saksnr Tittel 
  

06/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

1 Valg av 2 personer til å signere protokoll

07/20 Styrets årsmelding 2019 

08/20 Godtgjørelser for styre mm. 2020-2023

09/20 Valg av styre for perioden 2020-2024

10/20 Årsregnskap 2019 i representantskapet

 
  



 

 

Sakspapir 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Anita Groven FE - 033 
 

20/47 

   

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

06/20 
 

Representantskap REP 24.04.2020 
 

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll  
 

Vedlegg: 
Protokoll - Representantskap - 28.02.2020 

Saksopplysninger: 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.
 
 
 
 
 
MOLDE, den 27.03.2020 
         

Anita Groven 
administrasjonssjef 



 

 

Møteprotokoll 
for 

Representantskap 
 

Møtedato: 28.02.2020 
Møtested: Årødalen 
Møtetid: 13.00 - 14.00 
 

Forfall meldes til administrasjonen 71213450 eller til anita.groven@rir.no. 
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. 

 

Til stede Medlemmer: 
Anders Vollan, Ann-Heidi Paulsen Orvik, Iver Kjørsvik, Joachim Sverdrup 
Molton, Kjell H Danielsen, Knut Johan Stenerud, Knut Sjømæling, Odd 
Jørgen Nilssen, Randi Gunnerød, Tom Grunde Malme, Tove Henøen 
 

Varamedlemmer: 
Monica Kavli Larsen

Forfall Renate Soleim 

Andre som 
møtte 

Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Torgeir Dahl, 
Frode Erlandsen 

 
 

Saksliste 

Saksnr Tittel 
  

01/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

1 Valg av 2 personer til å signere protokoll

02/20 Konstituering 

03/20 Valg av valgkomite 

04/20 Valg av klagenemd 

05/20 Orientering om virksomheten i selskapet

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tom Grunde Malme Randi Gunnerød
 



 

 

01/20: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 
 

Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjennes. 

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

1: Valg av 2 personer til å signere protokoll 
 

Behandling: 
Styreleder Ketil Sorthe foreslo Tom Grunde Malme og Randi Gunnerød til undertegning av 
dagens møteprotokoll, forslaget ble enstemmig vedtatt.
 

Vedtak: 
Tom Grunde Malme og Randi Gunnerød velges til å undertegne dagens møteprotokoll.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

02/20: Konstituering 
 

Behandling: 
Knut Sjømæling foreslo Kjell Danielsen som leder. Kjell Danielsen foreslo at Tove Henøen 
skulle gjenvelges som nestleder.   
 

Vedtak: 
Kjell Danielsen velges som leder og Tove Henøen velges som nestleder for RIR sitt 
representantskap 2020-2024.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

03/20: Valg av valgkomite 
 

Behandling: 
Kjell Danielsen foreslo at leder, nestleder og Knut Sjømæling sitter i valgkomiteen.
 



 

 

Vedtak: 
Leder Kjell Danielsen, nestleder Tove Henøen og Knut Sjømæling velges som valgkomite.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

04/20: Valg av klagenemd 
 

Behandling: 
Knut Sjømæling foreslo Odd Jørgen Nilssen som medlem. Monica Kavli Larsen og Randi 
Gunnerød meldte seg som medlemmer. Kjell Danielsen foreslo at det også bør velges vara. 
Iver Kjørsvik meldte seg som vara. Kjell Danielsen foreslo Joachim Molton som vara. Kjell 
Danielsen foreslo Odd Jørgen Nilssen som leder for klagenemden.
 

Vedtak: 
Klagenemden på RIR IKS er Odd Jørgen Nilssen som leder, Monica Kavli Larsen og Randi 
Gunnerød som medlemmer. Vara er Iver Kjørsvik og Joachim Molton.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

05/20: Orientering om virksomheten i selskapet 
 

Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Representantskapet tar saken til orientering
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 

Sakspapir 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Anita Groven FE - 033 
 

20/47 

   

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

1 
 

Representantskap RS 24.04.2020 
 

Valg av 2 personer til å signere protokoll  
 

Saksopplysninger: 
Det skal velges 2 personer til å signere protokollen fra møtet.
 
 

Forslag til vedtak: 
Til å signere protokollen velges:  
 
 
 
 
 
MOLDE, den 17.04.2020 
         

Anita Groven 
administrasjonssjef 



 

 

Sakspapir 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Arne Buseth FE - 033, TI - &14 
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Saksnr Utvalg Type Dato 

07/20 
 

Representantskap REP 24.04.2020 
 

Styrets årsmelding 2019  
Behandling i representantsskapet 

Saksopplysninger: 

6. Styrets årsmelding 2019 

1. Virksomhetens art og tilholdssted 

2. Arbeidsmiljø 

3. Likestilling 

4. Diskriminering 

5. Miljørapport 

6. Utvikling i 2019 

7. Årsresultat og disposisjoner 

Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) er et avfallsselskap eid av 
kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset. Selskapet drives 
etter lov om interkommunale selskap. 2019 var RIR sitt 36. driftsår. 

1. Virksomhetens art og tilholdssted 

Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den 
forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter forurensingsloven 
– med mindre det er unntatt i kommunale vedtak. 

Eierne hefter for selskapets disposisjoner og kapitalkostnader i forhold til antallet innbyggere 
i den enkelte eierkommune. Selskapets administrasjon og egendrift ligger i Årødalen i Molde 
kommune. 

Selskapet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitetsledelse) og NS-EN ISO 
14001:2015 (miljøledelse). 



 

 

Selskapet har to heleide datterselskap; RIR Næring AS, som tilbyr avfallstjenester til 
næringslivet i det konkurranseutsatte markedet, og RIR Transport AS som leverer 
innsamlings- og transporttjenester til morselskapet. RIR Næring AS er en del av Retura-
samarbeidet. 

2. Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet i bedriften regnes som godt. Sykefraværet i 2019 var totalt 214 dagsverk. Det 
var 117 dagsverk på langtidsfravær og 97 på korttidsfravær. Dette gir 3,1% totalt, 1,7% på 
langtidsfravær og 1,4% på korttidsfravær. Som langtidsfravær regnes sykefravær over 16 
dager. 
 
Bedriften hadde ingen registrerte personskader i 2019. 
 
 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Korttidsfravær 0,54 % 0,92 % 0,91 % 2,4 % 1,4% 
Langtidsfravær 3,02 % 4,96 % 6,88 % 1,3 % 1,7% 
Totalt sykefravær 3,56 % 5,88 % 7,79 % 3,7 % 3,1% 
 

3. Likestilling 

Selskapet hadde ved årets utgang 30 fast ansatte, 6 kvinner og 24 menn. Styret består av 9 
medlemmer, hvorav en er valgt av de ansatte. 4 av styrerepresentantene er kvinner. 

4. Diskriminering 

Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og 
rettigheter. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål 
innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og 
arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. 

5. Miljørapport 

Selskapets virksomhet medfører en belastning på det ytre miljø i form av støy, støv og 
forbruk av ikke-fornybare ressurser. 

På anlegget i Årødalen er det noe flygeavfall som følge av lasting av biler og kverning av 
restavfall ute, men det utføres rydding jevnlig.  I 2019 er det blitt bygget en stor sorteringshall 
for papir og plast som bidrar til å vesentlig redusere flygeavfall. I slutten av 2020 vil ny hall for 
sortering og behandling av restavfall tas i bruk og da vil mengde flygeavfall bli ytterlig 
redusert. Flytting av aktivitet innendørs vil også ha en positiv innvirkning på eventuell støy og 
lukt fra anlegget.  

Sigevann fra deponiet renses i eget renseanlegg. Rejekt fra renseanlegget pumpes tilbake 
på deponi. Renset vann og eventuelt overløp går i det kommunale avløpssystemet. 
Oppetiden i 2019 på anlegget var 7693 timer som gir en opptid på 87%, dette er en stor 
forbedring i forhold til forutgående år. 

Mengde renset sigevann har økt markant fra 11% i 2018 til 29,4% i 2019, økningen skyldes 
bedre og mer effektive driftsrutiner og mindre uforutsette stopp. Det er høy renseeffekt på 



 

 

mengden sigevann som er renset. 

Når deponiet blir lukket vil sigevannsmengden bli drastisk redusert. Det antas at renseanlegg 
vil kunne rense alt og at det bare unntaksvis vil gå i overløp til kommunalt avløpsnett. 

Med hjelp fra Kystlab overvåkes vannet i Årøelva rundt anlegget, og det rapporteres årlig til 
fylkesmannen i henhold til utslippstillatelse. 

Gass fra deponiet blir tatt ut gjennom gassbrønner og brennes av i fakkel. RIR har gått over 
til å drifte anlegget med innlagte pauser, i 2019 er anlegget driftet ved å fakle i 45 min og 
deretter ca. 8 timer hviletid. Når fakkelen tenner er metaninnholdet på ca. 60 %, etter 45 min 
er nivået ca. 35%.  Det undersøkes jevnlig hvilken syklus for brenntid/hviletid som er mest 
gunstig. 

I 2019 var anlegget i drift 1041 timer, det ble faklet 108 000 m3 som produserte 380 000 
Kwh. 

Egen virksomhet skaper lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets 
avfallshåndtering. Ved kjøp av tjenester fra eksterne leverandører stiller selskapet krav til 
gode og miljøvennlige løsninger.  

RIR har et netto klimagassutslipp for de avfallstypene selskapet har henteordninger for. 
Klimapåvirkningen søkes redusert ved bruk av tokammerbiler og optimalisering av 
henteruter. Det jobbes aktivt med å redusere drivstofforbruk, og på sikt planlegges det å 
endre deler av driften i Årødalen fra bruk av dieseldrevne maskiner til elektriske. 

Underleverandører må forholde seg til samme strenge miljøkrav som selskapet selv, blant 
annet krav til rentbrennende motorer på kjøretøy. 

6. Utvikling i 2019 

RIR har i løpet av året tatt over ansvaret for renovasjonen i Rauma. Det er kjøpt inn og 
plassert ut avfallsdunker hos husholdningene slik at kommunen fikk samme tilbud som de 
øvrige eierkommunene fra september. Rauma har gjennom året hatt observatørstatus i styre 
og representantskap, i forkant av at kommunen blir fullt medlem av 
selskapet ved årsskiftet 2019-2020.   
 
I forbindelse med kommunereformen og Raumas inntreden i selskapet ble selskapsavtalen 
revidert og sendt til godkjenning i de nye kommunestyrene. Samtidig ble også 
renovasjonsforskriften revidert. Etter en høringsrunde ble den nye forskriften godkjent i alle 
kommunestyrer i løpet av høsten. Den nye forskriften er en del av en harmonisering av 
renovasjonsordninger i Midt-Norge. Målet er at det skal bli færre forskjeller mellom 
kommunene, og at det skal bli lettere å kjenne igjen avfallsordningene for innbyggere som 
flytter på seg.  
 
Fra 1. april ble åpningstidene på gjenvinningsstasjonene utvidet til også å 
gjelde enkelte lørdager. Ordningen skal evalueres i løpet av 2020.   
 
Det har i løpet av året vært store utfordringer i nedstrømsmarkedet, spesielt på 
plastemballasje og papir. I perioder har det vært helt stopp i utkjøringen av 
plast. Bakgrunnen er situasjonen i verdensmarkedet, der det nå er mangel på 
behandlingskapasitet i Europa.  
  



 

 

Siden 2017 har innsamlingen av avfall vært utført av RIR transport, etter at tidligere 
kontraktspartner RenoNorden gikk konkurs. En evaluering av denne egenregiordningen ble 
lagt fram for representantskapet i september. Konklusjonen i evalueringen var positiv, 
og ordningen ble vedtatt videreført med ny evaluering i 2024.  
 
I løpet av året har mengden avfall til deponiet i Årødalen blitt redusert som et ledd i 
forberedelsene til å stenge. Siste halvår er det kun avfall samlet inn av selskapet selv som 
har blitt lagt på deponiet. En avslutningsplan blir lagt i løpet av 2020.  
 
Den første av tre planlagte haller i Årødalen ble bygd og tatt i bruk rett før jul. Denne hallen 
rommer mottak, behandling og omlasting av papp, papir og plastemballasje. Planene for en 
hall for restavfall ble godkjent slik at bygging kan skje i 2020. 
7. Årsresultat og disposisjoner 

Resultatet for 2019 viser et underskudd på 1.904.061,- etter skatt. 

Selvkostfond for husholdning blir redusert med kr 2.076.568,-. Selvkostfond for slam økes 
med kr 32.502,-.  

Årets frie overskudd er på kr 140.004,- og anbefales tillagt annen egenkapital. 

Styret mener det er grunnlag for fortsatt drift. 

 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Representantskapet godkjenner styrets årsmelding.
 
 
 
 
 
MOLDE, den 16.04.2020 
         

Arne Buseth 
informasjonsrådgiver 



 

 

Sakspapir 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jan-Egil Korseberg  
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Saksnr Utvalg Type Dato 

08/20 
 

Representantskap REP 24.04.2020 
 

Godtgjørelser for styre mm. 2020-2023  
 

Saksopplysninger: 
 
Godtgjørelse for styre og leder for representantskapet fastsettes av representantskapet. Det 
har vært gjort for 4 år av gangen, slik at forrige slikt vedtak ble fattet for perioden 2016-2019 
våren 2016. Siden 2016 har konsumprisindeksen økt med 10,8 %. 

Medlemmene i representantskapet blir godtgjort av sine eierkommuner i henhold til deres 
satser. 

Det framgår av nedenstående oppstilling hva som er satsene i RIR og noen av de andre 
selskapene i Midt-Norge som vi vanligvis sammenligner oss med. ÅRIM har såkalt 
profesjonelt styre på 5 medlemmer, leder er advokat. 

 

 

(IR=Innherred Renovasjon, MNA= Midtre Namdal Avfallsselskap, ReMidt= selskapet for 
kommunene sør i Trøndelag og Nord-Møre) 

 

Valgkomiteen legger fram følgende innstilling til godtgjøringssatser for perioden 2020-2023: 

 
 



 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

 
 
 
For andre utvalg der det vil være behov for godtgjøring (f.eks. klagenemnd) brukes satsen for 
enkeltmøter. 
 
 
 
 
 
 
MOLDE, den 15.04.2020 
         

Jan-Egil Korseberg 
daglig leder 



 

 

Sakspapir 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jan-Egil Korseberg  
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Saksnr Utvalg Type Dato 

09/20 
 

Representantskap REP 24.04.2020 
 

Valg av styre for perioden 2020-2024  
 

Saksopplysninger: 
 

Valgkomiteen har arbeidet med forslagene på kandidater til styret som har kommet inn fra 
kommunene med henblikk på å ivareta følgende momenter: 

* Kommune (ihht selskapsavtalen) 
* Kontinuitet / erfaring / egnethet 
* Partitilhørighet (2 fra hvert av de store partiene - AP / H / SP. En fra hvert av de andre 
partiene 
* Kjønn 

 

Selskapsavtalen beskriver følgende fordeling mellom kommunene:  

Styret består av 10 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav 4 fra Molde 
kommune, 2 fra Hustadvika kommune, en fra hver av de øvrige kommunene og en som 
velges av og blant de ansatte. 

 

Av nåværende styremedlemmer er følgende foreslått fra sine kommuner: 

Aukra: Heidi Løklingholm 

Molde: Rolf Inge Pedersen Hjelset 

Gjemnes: Ketil Sorthe 

 

Både partitilhørighet og kjønn framgår av tabellen nedenfor. 



 

 

 

Følgende personer er foreslått fra sine kommuner: 

Forslag til 
styremedlemmer for 
2020/2024: 

      

Navn Parti Kjønn Kommune
Heidi Evelyn Løklingholm SP K Aukra
Atle Ræstad H M Aukra
Ragnhild Aspås SV K Gjemnes
Ketil Sorthe AP M Gjemnes
Rune Strand SP M Hustadvika
Nils Christian Harnes KRF M Hustadvika
Lise Bull MDG K Hustadvika
Ingrid Dyrhaug SV K Hustadvika
Odd Magne Bolli SP M Hustadvika
Roald C Slemmen SP M Hustadvika
Eldrid M Sollid SP K Hustadvika
Sigrid O Naas MDG K Hustadvika
Kristine Gautvik-Dahl H K Molde
Gerda Tolaas SP K Molde
Branka Gutic SV K Molde
Mette Lassen Bucholz MDG K Molde
Arild Inge Svensli H M Molde
Rolf-Inge P Hjelseth AP M Molde
Rolf Arne Hamre SP M Molde
Frank Stenløs V M Molde
Mari Melbø Rødstøl SV K Rauma
Kai Roger Sande SP M Rauma

 

 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Valgkomiteens innstilling:   
Fast medlem Kommune Personlig vara
Heidi Evelyn Løklingholm Aukra Atle Ræstad
Ketil Sorthe Gjemnes Ragnhild Aspås
Rune Strand Hustadvika Eldrid M Sollid
Nils Christian Harnes Hustadvika Lise Bull
Kristine Gautvik-Dahl Molde Mette Lassen 

Bucholz
Gerda Tolaas Molde Rolf Arne Hamre
Arild Inge Svensli Molde Branka Gutic
Rolf-Inge P Hjelseth Molde Frank Stenløs
Mari Melbø Rødstøl Rauma Kai Roger Sande



 

 

 

Som leder: Ketil Sorthe 
Som nestleder: Heidi Løklingholm 
 
 
 
 
 
 
 
MOLDE, den 15.04.2020 
         

Jan-Egil Korseberg 
daglig leder 



 

 

Sakspapir 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Finn Håkon Stølen FE - 035 
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Saksnr Utvalg Type Dato 

10/20 
 

Representantskap REP 24.04.2020 
 

Årsregnskap 2019 i representantskapet  
 

Vedlegg: 
Driftsregnskap pr 31.12.2019 
Regnskap konsern 2019 
Balanse konsern 2019 
Konsernregnskap 2019, noter 
SELVKOST 2019 
Revisors beretning 2019 

Saksopplysninger: 
Innledning 
2019 har vært et innholdsrikt år med høy aktivitet og noen utfordringer. Byggetrinn 1 - 
bygging av hall for håndtering av papir, plast og papp ble ferdigstilt i desember 
innenfor budsjett på 30mill. Samtidig rammes vi av vanskelige tider for avsetning av 
papir og plast ettersom Kina og asia stenger for varer fra resten av verden. Dette 
fører til et overskudd av varer i markedet og prisene faller dramatisk. Fra en kredit på 
kr -500 for papiret i januar 2019, til en kostnad på kr 115,- i januar 2020. Utover i 
2020 har prisene ytterligere forverret seg. 
 
Våren 2019 ble det gjort nye målinger av fyllingshøyden på deponiet som viste at vi 
hadde nådd 25meter over grunnnivået. Det ble dermed besluttet å stenge for mottak 
av næringsavfall fra 1.juli. Utover høsten ble det også gjort klart at det var fornuftig å 
forberede lukking og dermed også stenge for husholdningsavfall fra nyttår. Det 
jobbes nå med å lage en plan for lukkingen som må godkjennes av fylkesmannen. 
Dette kan innebære at det fortsatt kan åpnes for å legge noe husholdningsavfall i en 
periode for å få den formen man ønsker på deponiet.  
 
Utpå høsten ble det også lagt frem sak for Representantskapet angående egenregi 
gjennom RIR Transport. RIR Transport hadde da fullført to fulle driftsår og kunne vise 
til en fornuftig kostnadsutvikling samtidig som oppgavene var godt utført. Det ble 
fattet vedtak om å fortsette med egenregi, og ny evaluering skal gjennomføres innen 
2024.  
 
Antall fast ansatte har økt med et årsverk fra 2018 og er nå 30, hvorav vi har ansatt 
en ekstra gjenvinningsoperatør som følge av lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner. 
Som for øvrig har blitt godt mottatt og må kunne sies å være en suksess. 



 

 

 
Iløpet av høsten har det også vært lagt ned et stort arbeid med å implementere 
Rauma i RIR, og med det plassere ut dunker til alle husholdningene i kommunen. 
 
Avfallsmengden har vært noe mindre enn i 2018, men fortsatt noe over hva som ble 
budsjettert. For husholdning tar vi imot ca 1.150 tonn mer enn budsjettert, mens på 
næring tar vi imot ca 680tonn mindre enn budsjettert.  Dette som en konsekvens av 
at deponiet for næringsavfall ble stengt 1.juli. 
 
 

 
Inntekter:  
 
De totale inntektene for 2019 viser kr 99,831 mill, mot budsjett kr 100,242 mill og er kr 
410.471,- dårligere enn budsjett  (0,4%). 
Vi har flere avvik mot budsjett, og går gjennom noen av de største under:  
 
Salg konserntjenester – konto 36548: Positivt avvik på kr 438.301,-. Det meste av avviket 
kommer mot RIR Næring, og skyldes behov for utvidet kjøp av administrative tjenester fra 
morselskapet pga sykemeldt personell i RIR Næring, samt viderefakturering av innleie av 
sjåførvikar som er fakturert RIR IKS. 
 
Salg kommuner – konto 36549: Positivt avvik på kr 402.949,-. Skyldes hovedsakling 
mottak av mer avfall enn budsjettert, ca 10,2% mer avfall. 
 
Salg næringsavfall – konto 36550 : Negativt avvik på kr 528.799,-. Som tabellen øverst 
viser tar vi imot noe mindre avfall enn budsjettert, og det er særlig mottak av mindre avfall til 
deponi som utgjør avviket. Dette er en naturlig konsekvens av at vi stengte for levering av 
næringsavfall til deponi fra 1.juli. 
En nærmere oversikt under : 
 



 

 

 
 
 
Salg slamtømming: Negativt avvik på kr 379.882,- , som skyldes færre tømminger fra 
Norva24 enn budsjettert. Kostnadene er tilsvarende lavere. 
 
 
Salg av ulike fraksjoner er samlet kr 696.087,- dårligere enn budsjett for perioden.  
Som tidligere nevnt er det store problemer med avsetning på papir, og det er her vi har det 
største avviket. Avvik også på papp og EE-avfall pga lavere priser. 
Salg fra kompost er kr 471.957,- bak budsjett. Det gir ikke et helt riktig bilde, for vi har en 
samlet inntekt fra kompost på ca kr 135.000,- og ca 340 tonn.  
Inntekt fra salg til næringskunder er ført på konto 36550 – salg næringsavfall, mens inntekter 
fra private kunder er ført på inntekt fra miljøstasjoner. 
Vi har nå en del ferdig kompost på lager som er klar til sesongen starter i 2020. 
 
Inntekter fra miljøstasjoner er kr 31.103,- bedre enn budsjett. Ca 60.000,- av dette er 
inntekter fra kompostsalg, så da er vi i realiteten noe bak budsjett.  
Sammenligner vi mottatt avfall på miljøstasjonene fra 2018 så har vi en økning på 2,7%, fra 
9.741 tonn i 2018, til 10.003tonn i 2019.  
 
 
Salg av driftsmidler har et positivt avvik på kr 305.000,-. Dette skyldes salg av 2 eldre 
hjullastere, L90B (1993mod) og L120C (1999mod)  
 
Tilskudd for husholdningsrenovasjon fra kommunene er samlet kr 421.191,- bedre enn 
budsjett. Skyldes en netto økning i innbyggertall siste år, i tillegg til at vi også tok imot noe 
mat fra Rauma i siste kvartal 2019, som ble viderefakturert til kostpris.  
 
 

Kostnader: 



 

 

 
 
Sum lønn og sosiale utgifter for 2019 viser kr 23.166.136,- mot budsjett kr 23.090.000,- .  
Dette er kr 76.136,- dårligere enn budsjett (0,3%).  
Det har vært noen sykemeldinger i 2019, og dette har vært løst med vikarer og noe 
overtidsarbeid. 
 
I tillegg har det påløpt en hel del overtid i forbindelse med implementering av Rauma og 
utsetting av dunker til alle husholdninger der. Noen av disse timene er trukket ut fra 
lønnskostnadene og ført som en del av investeringen sammen med innkjøp av dunker og 
brikker. 
 
I budsjettet lå det inne en økning i bemanning på 1,5årsverk som følge av lørdagsåpne 
gjenvinningsstasjoner. Dette ble løst ved å ansette fast 1 årsverk, mens de siste 0,5årsverk 
er brukt til å leie inn ekstrahjelp ved behov. I realiteten skulle da budsjettet for 
lønnskostnader vært justert ned med ca 270.000,- og overført disse til konto 33740 – kjøp av 
tjenester. Avviket blir da desto større. 
 
 
Pga gunstige markedsmekanismer så har netto pensjonsforpliktelser gitt en reduksjon i 
fremtidige pensjonsforpliktelser på kr 540.473,- 
 
 
 
Sum administrasjon og info viser en total kostnad på kr 6,68 mill, mot budsjett kr 6,16 mill, 
dvs et negativt avvik på kr 522.891,- (8,5%) 
 
Det er særlig 2 poster som skiller seg negativt ut, dette er konto 31967 – IT-kostnader,  samt 
konto 33740 - kjøp av tjenester alternativt egen prod.  
Pga kommunereform 2020 har vi fått ekstra kostnader knyttet til fagsystemet vårt KomTek, 
dette utgjør kr 132.000,- av avviket på konto 31967 – IT-kostnader. 
 
 
Konto 33740 – kjøp av tjenester alternativt egen prod. er kr 1.313.586,-, som er 713.586,- 
dårligere enn budsjett.  
Ca 250.000,- av dette gjelder innleie av sjåfør til RIR Næring, som også er viderefakturert 
RIR Næring som en del av kjøp konserntjenester. 
Ca 200.000,- er knyttet til innleie ifbm lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner. Dette henger 
sammen med tidligere nevnte 0,5årsverket som var satt av i budsjettet under lønnskostnader 
over. 
 
Resten av avviket må forklares med vikarbruk ifbm ferieavvikling og sykdom, samt noe 
ekstra vikarbruk ifbm implementering av Rauma i RIR. 
 
 
 
Kostnader til Drift og vedlikehold viser at vi ligger kr 450.947,- (3,8%) dårligere enn  
budsjett i 2019. 
Av avvik kan nevnes: 
ꞏ Konto 31223 – analyseutgifter: Vi har redusert antall målepunkter nedover Årøelva, 

fordi det ikke er relevant for RIR å ta målinger nederst i elva med tanke på andre 
virksomheter som ligger nedenfor oss og som også potensielt har utslipp til elv. 

ꞏ Konto 31801 – elektrisk strøm: Skyldes noe høyere strømforbruk i 2019 enn 2018. 
ꞏ Konto 31951 - kommunale avgifter: Positivt avvik som skyldes at vi slipper mindre vann 

på det kommunale avløpsnettet som følge av mindre nedbør i 2019. 



 

 

ꞏ Samlet kostnad til utstyr, reparasjoner, forebyggende vedlikehold, forbruksmateriell til 
drift og serviceavtaler er kr 4.967.887,- , som er kr 282.113,- bedre enn budsjett.  

Totalkostnad i 2018 var kr 5.067.857,- og dermed er vi ca kr 100.000,- lavere i 2019. 

Dette er en positiv effekt av at vi har ansatt egen mekaniker på anlegget. 

ꞏ Konto 32450 – annen driftskostnad har et negativt avvik på kr 945.593,- som skyldes at 
vi har bokført restverdien av bokført verdi for deponiet som følge av at det nå er stengt. 

 

 
 
Sum Innsamling og behandling viser kr 48,0 mill som er kr 1.879.354,- (4,1%)  dårligere 
enn budsjett for 2019. Det er flere årsaker til dette avviket, og det er særlig to kontoer som 
har avvik: 
 
ꞏ Konto 33731 – innsamling: negativt avvik på kr 1.136.033.  

Ca 490.000,- av avviket skyldes økte kostnader til innsamling fra 
gjenvinningsstasjonene. Dette er et avvik som vi også hadde i 2018, men budsjettet for 
2019 som ble lagt i august2018 klarte ikke å fange dette opp tidlig nok. Vi tar også imot 
noe mer avfall på gjenvinningsstasjonene i 2019 enn tidligere, ca 260tonn mer. 

 

Ca 690.000,- skyldes høyere faktura fra RIR Transport på innsamling fra 
husholdninger, hytter og kommunale kunder. Skyldes delvis flere tømminger i 2019 enn 
budsjettert, men samtidig har vi mulighet til å justere prisen i påfølgende år dersom det 
blir behov for det. Grunnprinsippet er at innsamling av husholdningsavfall skal gjøres til 
selvkost, men at RIR Transport skal ha et overskudd på tømming av næringskunder.  

 

           
 
ꞏ Konto 33751 – Behandling/Gate fee har et negativt avvik på kr 1.353.690,-.  

Her har vi allerede pekt på høyere avfallsmengder totalt enn hva som ble budsjettert i 
2019, samt at mottak av deponiavfall har vært lavere pga stenging. En detaljert 
gjennomgang viser avvikene mot budsjett: 



 

 

 

 

Vi ser at vi tar imot 25.461 tonn som vi betaler behandlingskostnader for, mot 
budsjettert 24.180tonn. Dvs 1.281 ekstra tonn.   

 

Hvis vi splitter dette i husholdning og næring, vil det se slik ut: 

 



 

 

 

For husholdning tar vi imot ca 1.000,- tonn ekstra som vi har behandlingskostnader for. 
Dette gir en merkostnad på totalt kr 739.370,-.  

 

 



 

 

 

 

 

Kostnader til næringsavfall er ca 614.320,- høyere enn budsjettert, som en følge av at 
vi særlig tar imot mer restavfall og matavfall.  

 

 
 
 
 
Sluttbehandlingsavgift for 2019 er totalt kr 3.225,- og gjelder deklarasjonsavgift for 
deponering av eternitt.  
 
 
Avskrivninger for 2019 er kr 9.012.564,- , noe som er kr 92.564,- (1,0%) dårligere enn 
budsjett.  
 
 
Sum Finansposter viser en kostnad på kr 2.633.174,- for hele 2019. Dette er kr 383.174,- 
dårligere enn budsjett. Avviket skyldes at aksjeposten i REKOM ble solgt i desember, som 
medførte et tap på kr 791.567,-. Beslutningen om salg av aksjene kom etter at 
Generalforsamlingen i REKOM ønsket styrt avvikling som følge av negativ trend i selskapet 
over flere år. 
 
 
Resultat før skatt for 2019 ender med et underskudd på kr 1.942.146,- som er kr 
3.822.896,- dårligere enn budsjett.  
 



 

 

Noen uforutsette hendelser kan forklare mye av dette avviket: 

 
 
Selvkostberegningen viser at selvkostområdet husholdningsrenovasjon går med kr 
2.076.568,- i underskudd, mens selvkostområdet for slam går med kr 32.502,- i overskudd. 
 
Øvrig virksomhet sitter igjen med et overskudd før skatt på kr 101.919,-. 
 
 
Skatt for 2019 er beregnet til kr -38.085,- 
 
Resultat etter skatt for 2019 ender med et underskudd på kr 1.904.061,- og et overskudd 
på øvrig virksomhet/næringsaktivitet på kr 140.004,-. 
 

 
 
Totale investeringer for 2019 er på kr 39.992.542,- , hvorav kr 28.224.241,- gjelder bygging 
av ny papir og plasthall, mens kr 710.593,- er prosjekteringskostnad av byggetrinn 2-
sorteringshall. Resten er knyttet til kjøp av andre driftsmidler og utstyr. 
 
Totalt er det tatt opp kr 43.000.000,- i lån hos Kommunalbanken, som også inkluderer deler 
av fjorårets investeringer.  
Se for øvrig vedlagte oversikt over investeringer for flere detaljer. 
 
 
Balansen 
Det er ikke gjort noen ekstraordinære endringer i balansen for 2019.  
 
 
Veldedighet/sponsing 



 

 

RIR er, sammen med flere andre IKSer i Norge, involvert i et nasjonalt prosjekt kalt ANIN 
Balkan som har som formål å støtte og bidra med kunnskap til å etablere og drifte et 
fungerende avfallssystem i det gamle Bosnia-Herzegovina. Dette har nå påløpt i noen år, og 
også i 2019 var personer involvert i prosjektet på befaringstur til Bosnia. RIR bidro også i 
2019 med støtte til servicebil+mekaniker som  
skal hjelpe de ulike selskapene i Bosnia med driftsvedlikehold av renovasjonsbiler som er 
donert fra Norge.  
I 2019 er det totalt donert ca 136.000,- til dette. Beløpet blir trukket fra øvrig 
næringsvirksomhet, slik at dette ikke har innvirkning på våre selvkostområder, 
husholdningsrenovasjon og slam. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2019. 
Representantskapet godkjenner at årets frie overskudd på kr 140.004,- blir tillagt annen 
egenkapital. 
Representantskapet tar revisors beretning til orientering. 
Representantskapet godkjenner godtgjørelse til revisor. 
 
 
 
 
 
 
MOLDE, den 17.04.2020 
         

Finn Håkon Stølen 
økonomisjef 



Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjo Periode: 1 - 12/2019     NOK Dato:: 17.04.2020

Side:: 1 Tid:: 14:13

Kontonr Tekst Årets regnskap Budsjett
periodisert

Budsjettavvik Årsbudsjett Fjorårstall

Inntekter
Sum driftsinntekter

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 0,00 0,00 0,00 0,00
36301 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie -14 000,00 0,00 -14 000,00 -38 240,00
36500 Avgiftspliktig salg vaskehall -112 872,00 -100 000,00 -12 872,00 -118 864,00
36501 Utleie maskiner/utstyr/timer -4 460,00 -10 000,00 5 540,00 -6 287,50
36548 Salg konserntjenester -6 238 301,18 -5 800 000,00 -438 301,18 -6 675 681,62
36549 Salg kommuner -5 902 948,84 -5 500 000,00 -402 948,84 -5 249 237,12
36550 Salg næringsavfall -9 980 201,37 -10 509 000,00 528 798,63 -12 504 539,03
36551 Inntekter ordinære tanker slam -4 881 446,49 -4 750 000,00 -131 446,49 -5 058 382,78
36552 Inntekter ekstra tanker slam -300 575,34 -300 000,00 -575,34 -446 389,77
36553 Inntekter kommunale tanker slam -2 108 156,26 -2 620 000,00 511 843,74 -1 907 654,22
36555 Salg av sekker/stativ/containere/utst. -5 125,00 0,00 -5 125,00 -3 796,00
36556 Salg av papir -820 880,25 -1 375 000,00 554 119,75 -1 225 026,31
36557 Salg av glass og metall -793 690,80 -770 000,00 -23 690,80 -810 635,60
36558 Salg av plast -546 771,90 -600 000,00 53 228,10 -671 894,30
36559 Salg jern -719 312,65 -600 000,00 -119 312,65 -813 983,46
36560 Salg papp/kartong -763 990,20 -870 000,00 106 009,80 -689 363,75
36562 Salg EE-avfall -207 267,27 -333 000,00 125 732,73 -384 472,00
36564 Kompost/struktur -28 042,92 -500 000,00 471 957,08 0,00
36565 Godtgjørelse innsamlede PCS-ruter -16 065,21 0,00 -16 065,21 0,00
36570 Inntekter innlevert avfall miljøstasjone -2 631 103,00 -2 600 000,00 -31 103,00 -2 851 306,63
36597 Fakturagebyr -2 400,00 -4 500,00 2 100,00 -4 080,00
36598 Andre avgiftspl.inntekter -27 227,81 0,00 -27 227,81 48,00
36601 Salg av driftsmidler -305 000,00 0,00 -305 000,00 -511 427,60
37750 Periodisert husholdningsavfall 0,00 -63 000 000,00 63 000 000,00 0,00
37751 Husholdningsrenovasjon Eide -4 029 833,00 0,00 -4 029 833,00 -3 734 032,06
37752 Husholdningsrenovasjon Fræna -12 195 934,00 0,00 -12 195 934,00 -10 770 455,18
37753 Husholdningsrenovasjon Gjemnes -3 657 504,00 0,00 -3 657 504,00 -3 264 558,02
37754 Husholdningsrenovasjon Midsund -2 463 706,00 0,00 -2 463 706,00 -2 245 276,54
37755 Husholdningsrenovasjon Molde -32 621 442,00 0,00 -32 621 442,00 -28 782 141,90
37756 Husholdningsrenovasjon Nesset -4 138 797,00 0,00 -4 138 797,00 -3 755 811,66
37757 Husholdningsrenovasjon Aukra -4 223 423,00 0,00 -4 223 423,00 -3 741 684,44
37758 Husholdningsrenovasjon Rauma -90 552,00 0,00 -90 552,00 0,00

SUM DRIFTSINNTEKTER -99 831 029,49 -100 241 500,00 410 470,51 -96 265 173,49

Kostnader
Lønn og sosiale kosntader

30111 Fast lønn -15 056 253,84 -14 750 000,00 -306 253,84 -14 323 985,46
30391 Lønn til ekstrahjelp -140 247,30 -200 000,00 59 752,70 -100 809,50
30401 Overtidslønn -521 428,40 -150 000,00 -371 428,40 -355 202,00
30500 Avsatte feriepenger -1 932 642,61 -1 960 000,00 27 357,39 -1 812 016,02
30501 Periodisering feriepenger 0,00 0,00 0,00 0,00
30811 Godtgjørelse folkevalgte -353 850,00 -450 000,00 96 150,00 -395 631,00
30911 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsik -2 824 073,08 -2 750 000,00 -74 073,08 -2 687 973,72
30912 Endring årets pensjonsforpliktelser ink aga 540 473,00 0,00 540 473,00 573 330,00
30920 Annen trekkpl./arbg.avg.pl lønn -15 324,00 -35 000,00 19 676,00 -31 684,30
30921 Trekkpl. Bilgodtgjørelse -8 274,30 0,00 -8 274,30 0,00
30922 Trekkpl. Kostgodtgjørelse/Diett -13 894,00 0,00 -13 894,00 0,00
30991 Arbeidsgiveravgift -2 650 745,97 -2 510 000,00 -140 745,97 -2 484 302,87
30992 Arbeidsgiveravgift av Feriepenger -272 502,46 -280 000,00 7 497,54 -255 494,38
31220 Velferdstiltak ansatte -324 963,85 -250 000,00 -74 963,85 -428 030,59
31605 Oppg.pl. Bilgodtgjørelse -58 155,62 -50 000,00 -8 155,62 -54 209,65
31650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser -44 919,20 -100 000,00 55 080,80 -32 048,00
31651 Skattepliktig fordel elektronisk komm. -46 489,00 -50 000,00 3 511,00 -47 867,00
31652 Fast telefongodtgjørelse -20 535,00 -30 000,00 9 465,00 -19 977,00
31855 Forsikringer, innberetn.pl. -29 177,82 -45 000,00 15 822,18 -31 073,98
31856 Motkonto oppg.pl.godtgj. H&L lønn 120 586,02 150 000,00 -29 413,98 110 985,98
31955 OU-midler arb.g.andel KS -17 957,57 -30 000,00 12 042,43 -16 730,68
37100 Refusjon sykepenger NAV -21 507,00 0,00 -21 507,00 -2 317,00
37101 Motkonto Sykelønnsrefusjon H&L lønn 314 266,00 400 000,00 -85 734,00 407 671,00
37710 Interne timer overført til prosjekt 211 480,50 0,00 211 480,50 0,00

Lønn og sosiale kostnader -23 166 135,50 -23 090 000,00 -76 135,50 -21 987 366,17
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periodisert

Budsjettavvik Årsbudsjett Fjorårstall

Administrasjon og info
31001 Kontormateriell -109 871,82 -80 000,00 -29 871,82 -120 839,55
31002 Faglitteratur/aviser -55 744,94 -60 000,00 4 255,06 -59 391,04
31003 Øreavrunding -4,84 0,00 -4,84 3,07
31151 Møteutgifter -160 022,44 -160 000,00 -22,44 -181 918,67
31201 Arbeidsklær og sko -150 613,84 -130 000,00 -20 613,84 -187 080,24
31202 Hansker -22 855,83 -10 000,00 -12 855,83 -1 302,40
31302 Mobiltelefon -103 766,00 -80 000,00 -23 766,00 -111 792,55
31305 Nettside -2 162,48 -20 000,00 17 837,52 -6 824,96
31306 Porto -320 748,04 -250 000,00 -70 748,04 -336 059,55
31309 Bankomkostninger og kortgebyr -73 052,27 -60 000,00 -13 052,27 -70 114,48
31402 Annonser/Informasjon -611 309,90 -800 000,00 188 690,10 -526 688,99
31413 NaturligAvis -257 820,00 -300 000,00 42 180,00 -291 192,80
31414 Kalender -20 055,39 -100 000,00 79 944,61 -78 080,42
31422 Gaver andre -16 195,30 -10 000,00 -6 195,30 -11 642,50
31501 Kurs og konferanser, ikke oppg.pl. -482 568,77 -500 000,00 17 431,23 -735 012,04
31513 Opplæring stipende -1 693,00 -10 000,00 8 307,00 -4 018,00
31550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl) 0,00 -10 000,00 10 000,00 0,00
31601 Reise-kostgodtg ikke oppg.pl -1 429,50 0,00 -1 429,50 -900,00
31602 Reise-kostgodtg - oppg.pliktig -36 246,00 -50 000,00 13 754,00 -48 122,00
31731 Reiseutgifter uten mva -177 847,65 -250 000,00 72 152,35 -283 504,96
31732 Reiseutgifter , lav sats mva -222 256,05 -150 000,00 -72 256,05 -206 470,94
31733 Reiseutgifter , høg sats mva -16 811,62 -10 000,00 -6 811,62 -7 048,56
31967 IT-kostnader -1 884 613,48 -1 700 000,00 -184 613,48 -1 707 634,29
32701 Konsulenttjenester -564 115,78 -700 000,00 135 884,22 -655 978,52
33740 Kjøp av tjenester alternativt egen prod. -1 313 585,75 -600 000,00 -713 585,75 -1 720 354,32
33741 Forretningsførsel/Revisjon/Advokat -77 500,00 -120 000,00 42 500,00 -132 000,00

Administrasjon og info -6 682 890,69 -6 160 000,00 -522 890,69 -7 483 968,71

Drift og vedlikehold
31223 Analyseutgifter -276 763,87 -450 000,00 173 236,13 -315 758,19
31254 Dekkmasse 0,00 -10 000,00 10 000,00 0,00
31255 Pukk 0,00 -10 000,00 10 000,00 0,00
31701 Drivstoff og olje, bomavgift, parkering -1 224 225,04 -1 200 000,00 -24 225,04 -1 249 583,90
31713 Vedlikehold Knuser 0,00 0,00 0,00 0,00
31714 Leie/leasing driftsmidler -1 507 697,93 -1 500 000,00 -7 697,93 -1 729 929,08
31801 Elektrisk strøm -1 351 576,03 -1 150 000,00 -201 576,03 -1 284 033,78
31851 Forsikringer -474 983,04 -450 000,00 -24 983,04 -428 745,42
31861 Alarmtjenester og vakthold -59 750,85 -70 000,00 10 249,15 -49 665,60
31951 Kommunale avgifter -923 335,74 -1 200 000,00 276 664,26 -1 048 553,00
31953 Medlemskontigenter/Årsavgifter -321 022,09 -350 000,00 28 977,91 -275 325,50
32001 Inventar og utstyr -802 734,97 -300 000,00 -502 734,97 -656 605,89
32021 Teknisk maskinutstyr/gassmotor -1 957,50 -100 000,00 98 042,50 -22 253,60
32302 Forebyggende vedlikehold -946 741,59 -1 000 000,00 53 258,41 -975 531,61
32303 Reparasjoner -1 393 122,26 -1 750 000,00 356 877,74 -1 978 379,87
32411 Serviceavtaler -580 923,22 -400 000,00 -180 923,22 -570 738,78
32413 Forbruksmatr. til drift -1 242 407,38 -1 700 000,00 457 592,62 -864 346,98
32450 Annen Driftskostnad -945 939,11 0,00 -945 939,11 -78 358,46
32601 Kjøpte rengjørstjenester -207 766,08 -170 000,00 -37 766,08 -177 989,81
32702 Kvalitetssikring-konsulenttj. 0,00 0,00 0,00 0,00

Drift og vedlikehold -12 260 946,70 -11 810 000,00 -450 946,70 -11 705 799,47

Innsamling og behandling
31250 Sekker og poser -374 553,32 -400 000,00 25 446,68 -135 693,83
31251 Stativ/containere/brikker -89 691,67 -400 000,00 310 308,33 -429 922,40
33730 Driftsavtale miljøstasjoner -1 193 969,80 -1 250 000,00 56 030,20 -1 036 919,80
33731 Innsamling avfall, transport inn -20 736 033,03 -19 600 000,00 -1 136 033,03 -19 436 036,85
33751 Behandling avfall, gate fee -18 984 440,06 -17 630 750,00 -1 353 690,06 -19 313 160,42
33752 Innsamling ekstra tanker slam -259 626,00 -260 000,00 374,00 -224 664,60
33753 Innsamling kommunale tanker slam -1 928 142,00 -2 340 000,00 411 858,00 -1 919 273,60
33756 Innsamling ordinære tanker slam -4 433 648,00 -4 240 000,00 -193 648,00 -4 606 906,70
33758 Behandling silgods 0,00 0,00 0,00 4 434,40

Innsamling og behandling -48 000 103,88 -46 120 750,00 -1 879 353,88 -47 098 143,80
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Sluttbehandlingsavgift
31960 Sluttbehandlingsavgift -3 224,54 -10 000,00 6 775,46 -1 606,39

Sluttbehandlingsavgift -3 224,54 -10 000,00 6 775,46 -1 606,39

Avskrivninger
35901 Avskrivninger Maskiner og anlegg -6 714 496,76 -6 720 000,00 5 503,24 -7 182 774,86
35902 Avskrivninger bygninger, fast eiendom -2 049 944,52 -2 050 000,00 55,48 -1 164 231,89
35903 Avskrivninger, inventar og utstyr -248 123,04 -150 000,00 -98 123,04 -162 672,16

Avskrivninger -9 012 564,32 -8 920 000,00 -92 564,32 -8 509 678,91

Tap på fordring
34701 Tap på fordring -14 136,00 0,00 -14 136,00 0,00

Tap på fordring -14 136,00 0,00 -14 136,00 0,00

Sum driftsutgifter -99 140 001,63 -96 110 750,00 -3 029 251,63 -96 786 563,45

Sum Driftsutgifter -99 140 001,63 -96 110 750,00 -3 029 251,63 -96 786 563,45

Sum Driftsresultat -691 027,86 -4 130 750,00 3 439 722,14 521 389,96

Sum driftsresultat inkl ekstraord. innt.-729 112,86 -4 130 750,00 3 401 637,14 893 162,96

Finansintekter
Sum finansinntekter

39001 Renteinntekter bank -395 259,00 -300 000,00 -95 259,00 -212 899,00
39009 Andre renteinntekter, kunder -8 986,71 0,00 -8 986,71 -4 848,53

Sum finansinntekter -404 245,71 -300 000,00 -104 245,71 -217 747,53

Finansutgifter
Sum finansutgifter

35001 Renteutgifter bank 2 237 936,00 2 550 000,00 -312 064,00 1 447 506,00
35002 Andre renteutgifter, leverandører 7 916,89 0,00 7 916,89 25 450,52
35201 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler 791 567,15 0,00 791 567,15 0,00

Sum finansutgifter 3 037 420,04 2 550 000,00 487 420,04 1 472 956,52

Avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

Avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

Periodens resultat før skatt 1 942 146,47 -1 880 750,00 3 822 896,47 1 776 598,95

38320 Endring i utsatt skatt -38 085,00 0,00 -38 085,00 371 773,00

Sum skattekostnad -38 085,00 0,00 -38 085,00 371 773,00

Periodens resultat etter skatt 1 904 061,47 -1 880 750,00 3 784 811,47 2 148 371,95



Resultatregnskap 2019

RIR IKS RIR IKS RIR IKS Tekst Note Konsern Konsern 

Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 2019 2018

Driftsregnskap

Driftsinntekter

36 409 839       37 241 500    39 971 214       Salgsinntekter 1 48 423 047   49 131 911   

63 421 191       63 000 000    56 293 960       Husholdningsrenovasjon 2 63 421 191   56 293 960   

99 831 030       100 241 500  96 265 174       Sum driftsinntekter 111 844 238 105 425 871 

Driftskostnader

Varekostnader 1 949 612     1 878 816     

23 243 636       23 210 000    22 119 366       Lønnskostnader og godtgjørelser 3 38 143 085   34 295 409   

48 000 104       46 120 750    47 098 144       Innsamling og behandling 4 29 907 713   30 548 856   

6 605 391         6 040 000      7 351 969         Administrasjon, info 6 605 391     7 351 969     

12 260 947       11 810 000    11 705 799       Drift og vedlikehold 19 483 081   17 828 721   

3 225                10 000           1 606                Sluttbehandlingsavgift 3 225            1 606            

9 012 564         8 920 000      8 509 679         Avskrivning 10 365 814   9 268 995     

14 136              -                 -                        Tap på fordring 19 123          29 251          

-                        -                        Tapsavsetning 5 -                    -                    

Andre kostnader 6 4 033 783     2 534 530     

99 140 002       96 110 750    96 786 563       Sum driftskostnader 110 510 826 103 738 153 

691 028            4 130 750      (521 390)           Driftsresultat 1 333 412     1 687 718     

Finansinntekter og

finanskostnader

404 246            300 000         217 748            Renteinntekt/aksjeutbytte 463 387        275 628        

3 037 420         2 550 000      1 472 957         Rentekostnad/tapsføring 3 176 167     1 550 404     

(2 633 174)        (2 250 000)     (1 255 209)        Netto finansposter 7 (2 712 780)    (1 274 776)    

(1 942 146)        1 880 750      (1 776 599)        Resultat før skatt (1 379 368)    412 942        

38 085              -                 (371 773)           Skattekostnad 8 (85 827)         (786 302)       

(1 904 061)        1 880 750      (2 148 372)        Årsresultat 12 (1 465 195)    (373 360)       



Balanse 2019

RIR IKS RIR IKS Tekst Note Konsern Konsern 

Balansen 2019 Balansen 2018 2019 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

3 183 381          3 145 296         Utsatt skattefordel 8 3 183 381     3 145 296     

3 183 381          3 145 296         Sum immaterielle eiendeler 3 183 381     3 145 296     

82 162 516        56 953 962       Tomter og bygninger 82 162 516   56 953 962   

43 871 914        38 872 344       Maskiner og anlegg 54 595 306   44 058 213   

439 427             687 546            Inventar og utstyr 696 892        1 030 832     

126 473 857      96 513 852       Sum varige driftsmidler 9 137 454 715 102 043 008 

4 901 304          5 991 535         Aksjer og andeler 1 333 804     2 424 035     

4 901 304          5 991 535         Sum finansielle anleggsmidler 9 1 333 804     2 424 035     

134 558 542      105 650 683     SUM ANLEGGSMIDLER 141 971 900 107 612 339 

OMLØPSMIDLER

Råvarer/varelager 272 158        

4 323 899          7 962 339         Kundefordringer 10 4 082 062     7 402 829     

-                -                

-                     -                    Andre fordringer 1 555 020     309 514        

4 323 899          7 962 339         Sum kortsiktige fordringer 5 909 240     7 712 342     

23 893 670        21 394 656       Bankinnskudd, kontanter 11 30 008 509   25 600 211   

28 217 569        29 356 995       SUM OMLØPSMIDLER 35 917 749   33 312 553   

162 776 111      135 007 678     SUM EIENDELER 177 889 650 140 924 893 

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

(2 842 846)         (766 278)           Selvkostfond husholdning (2 842 846)    (766 278)       

922 951             890 449            Selvkostfond slam 922 951        890 449        

12 510 934        12 370 929       Annen egenkapital 19 533 220   18 954 349   

10 591 039        12 495 100       Sum opptjent egenkapital 17 613 325   19 078 520   

775 129             775 129            Innskutt egenkapital 775 129        775 129        

11 366 168        13 270 229       SUM EGENKAPITAL 12 18 388 454   19 853 649   

GJELD

Avsetning for forpliktelser

6 199 253          6 739 726         Pensjonsforpliktelser 3 6 199 253     6 739 726     

-                     -                    Utsatt skatt 424 266        390 334        

9 341 277          9 341 277         Bundet etterdriftsfond 9 341 277     9 341 277     

Andre avsetninger -                -                

15 540 530        16 081 003       Sum avsetning for forpliktelser 15 964 796   16 471 337   

LANGSIKTIG GJELD

123 780 150      87 968 230       Gjeld til kredittinstitusjoner 131 024 801 89 744 295   

123 780 150      87 968 230       Sum langsiktig gjeld 13 131 024 801 89 744 295   



Balanse 2019

KORTSIKTIG GJELD

10 621 028        15 361 683       Leverandørgjeld 14 7 843 351     10 022 823   

-                     1 873                Betalbar skatt 89 980          301 669        

(1 653 625)         (361 961)           Offentlig gjeld 82 987          787 343        

-                -                

3 121 861          2 686 622         Annen kortsiktig gjeld 4 495 282     3 743 777     

12 089 264        17 688 217       Sum kortsiktig gjeld 12 511 599   14 855 612   

162 776 111      135 007 678     SUM EGENKAPITAL OG GJELD 177 889 650 140 924 893 
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Noter til konsernregnskapet 2019 
 
 
Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er utarbeidet i 
overensstemmelse med kapitel 4 og 5 i regnskapsloven og god regnskapsskikk.  
 
Konserndannelse 
Konsernregnskapet omfatter RIR IKS og datterselskapene RIR Næring AS og RIR Transport 
AS, som er 100% eid. 
Konserninterne transaksjoner og mellomværende er eliminert ved konsolideringen. 
 
Salgsinntekter 
Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 
 
Vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket lineære avskrivninger. Dersom virkelig 
verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke antas å være 
forbigående, foretas nedskrivning. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid 
over 3 år og en kostpris som overstiger kr 15.000. Ordinære avskrivninger foretas normalt fra 
det tidspunkt driftsmidlet blir satt i ordinær drift.  
 
Mange av anleggsmidlene i selskapet er finansiert ved bruk av tidligere overskudd. Ved 
overgangen til regnskapsloven fra 2005 ble disse anleggsmidlenes verdi satt til kroner 1,00. 
 
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. 
 
Pensjon 
Tariff-festet tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte er dekket gjennom 
forsikringsavtale med KLP. De ansatte har rett til AFP etter gjeldende regler. Fremtidige 
forpliktelser er innarbeidet i balansen fra 2014 og fremgår i egen note under. 
 
 
Skatt 
RIR IKS er skattepliktig for omsetning knyttet til næringsaktivitet utover selvkostområdene 
husholdningsrenovasjon og slam. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Endring i utsatt skatt reflekterer de 
fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er for 2019 
beregnet med 22%, på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier. 



NOTE 1 
 
Salgsinntekter 2019 

RIR IKS 
2019 

Konsern 
2018 

RIR IKS 
2018 

Konsern 
Salgsinntekter RIR IKS 36.409.839 36.409.839 39.971.214 39.971.214
Salgsinntekter RIR Næring AS 24.361.905  21.797.469
Salgsinntekter RIR Transport AS 18.295.911  17.084.190
Konserninterne trans. /eliminering (30.644.607)  (29.720.961)
Sum salgsinntekter 36.409.839 48.423.048 39.971.214 49.131.912
 
Konserninterne transaksjoner 2019 
 RIR IKS  RIR Næring RIR Transport Sum
Salg fra RIR IKS 10.761.468 926.262 11.687.730
Salg fra RIR Næring 660.967  660.967
Salg fra RIR Transport AS 17.431.424 864.487  18.295.911
  
Sum 2019 18.092.391 11.625.954 926.262 30.644.607
 
 
 
NOTE 2 
 
Husholdningsrenovasjon 2019 2018 
Eide kommune 4.029.833 3.734.032 
Fræna kommune 12.195.934 10.770.455 
Gjemnes kommune 3.657.504 3.264.558 
Midsund kommune 2.463.706 2.245.277 
Molde kommune 32.621.442 28.782.142 
Nesset kommune 4.138.797 3.755.812 
Aukra kommune 4.223.423 3.741.684 
Rauma kommune 90.552  
Sum husholdningsrenovasjon i RIR IKS 63.421.191 56.293.960 
 
 
NOTE 3 
Lønnskostnader, godtgjørelser, pensjon, antall ansatte 
 
Lønnskostnader 2019 

RIR IKS 
2019 

Konsern 
2018 

RIR IKS 
2018 

Konsern 
Lønn, honorarer 17.577.683 29.597.109 16.714.290 26.807.105
Pensjonskostnader  2.283.600 3.067.320 2.114.644 2.509.638
Arbeidsgiveravgift 2.923.248 4.778.454 2.739.797 4.267.448
Forsikringer og andre godtgjørelser 459.104 700.200 550.635 711.218
Sum 23.243.635 38.143.083 22.119.366 34.295.409
 
Antall ansatte 30 55 29 51
 
 
 



Godtgjørelse til daglig leder, styre- og representantskap og revisor.  
 
Beskrivelse 
 

2019 
RIR IKS 

2018 
RIR IKS 

Lønn, daglig leder 1.090.057 1.026.780 
Godtgjørelse styret og representantskap 353.850 395.631 
Revisors godtgjørelse 77.500 132.000 
Sum  1.521.407 1.527.263 
 
Pensjon 
Samlet pensjonsforpliktelse for RIR IKS utgjør kr 6.199.253,-  pr 31.12.2019. 
 
Pensjon/pensjonsforpliktelse 2019     

RIR IKS 
Antall ansatte som omfattes av ordningen 59
Diskonteringsrente lagt til grunn i beregning av forpl. 2,30%
Forventet lønnsvekst 2,25%
Årets regulering av pensjonen 1,24%
Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,80%
 
Pensjonskostnader 2019        

RIR IKS 
Nåverdi av årets opptjening 2.929.527
Rentekostnad 1.103.513
Brutto pensjonskostnad 4.033.040
Forventet avkastning -1.487.298
Administrasjonskostnad/rentegaranti 119.891
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost 2.665.633
Aga netto pensjonskostnad inkl. adm. kost 375.854
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 0
Resultatført pensjonskostnad 3.041.487
 
 
 
Pensjonsforpliktelse 2019        

RIR IKS 
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 40.774.207
Pensjonsmidler 37.345.577
Netto forpliktelse før arb.avgift 3.428.630
Arbeidsgiveravgift 483.437
Netto forpliktelse inkl. aga 3.912.067
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl.aga 2.004.547
Ikke reultatført aktuarielt gevinst(tap) aga 282.639
Balanseført netto forpliktelse etter aga 6.199.253
 
 
 
 



Avstemming 2019        
RIR IKS 

Balanseført netto forpliktelse pr 1/1 6.739.726
Reultatført pensjonskostnad inkl aga og adm kost 3.041.487
Aga innbetalt premie/tilskudd -442.644
Innbetalt premie/tilskudd inkl adm -3.139.316
Balanseført netto pensjonsforpliktelse pr 31/12 6.199.253
 
 

NOTE 4 
 
Innsamling og behandling av avfall 2019 2018 
Driftsavtale miljøstasjoner 1.193.970 1.036.920 
Innsamling slam 6.621.416 6.750.845 
Innsamling/transport avfall + div utstyr 21.200.278 19.997.219 
Behandling avfall 18.984.440 19.313.160 
Sum innsamling-/behandl.utg. RIR IKS 48.000.104 47.098.144 
 
 
NOTE 5 
 
Tapsavsetning 2019 2018 
Forventet tap  0 0 
Sum tapsavsetning RIR IKS 0 0 
Ingen tapsavsetninger i 2019. 
 
 

NOTE 6 
 
Andre kostnader 2019 2018 
Driftskostnader RIR Næring AS 4.033.783 2.534.530 
Sum andre kostnader i konsernet 4.033.783 2.534.530 
 

 
NOTE 7 
 
Finansinntekter 2019 

RIR IKS 
2019 

Konsern 
2018 

RIR IKS 
2018 

Konsern 
Renteinntekter 395.259 414.409 212.899 233.922
Aksjeutbytte 0 0
Andre renteinntekter 8.987 48.978 4.849 41.706
Sum finansinntekter 404.246 463.387 217.748 275.628
  
Finanskostnader  
Rentekostnader 2.237.936 2.369.730 1.447.506 1.516.947
Andre renteutgifter 7.917 14.870 25.451 33.457
Tap ved realisasjon av aksjer/andeler 791.567 791.567  
Sum finanskostnader 3.037.420 3.176.167 1.472.957 1.550.403
  
Netto finansposter -2.633.174 -2.712.780 -1.255.209 -1.274.775



Tap ved realisasjon av aksjer gjelder salg av REKOM-aksjer ifbm at genralforsamlingen i 
REKOM bestemte for å avvikle selskapet. 
 
 
 
NOTE 8 
 
Det er ikke beregnet skatt av selvkostområdene i RIR IKS. 
 
Skattekostnad 2019 

RIR IKS 
2019 

Konsern 
2018 

RIR IKS 
2018 

Konsern 
Betalbar skatt - 89.980 0 299.796
Endring i utsatt skattefordel -38.085 -4.153 371.773 486.506
Sum skattekostnad -38.085 85.827 371.773 786.302
 
Forklaring til betalbar skatt 
 2019 

RIR IKS 
2019 

Konsern 
Resultat -300.966 261.812
Permanente forskjeller 453.118 453.582
Endring i midlertidige forskjeller -748.993 -1.937.419
Skattbart resultat -596.841 -1.222.025
Betalbar skatt 22% 0 89.980
 
 
 
Oversikt over midlertidige 
forskjeller 

2019 
RIR IKS 

2019 
Konsern 

2018 
RIR IKS 

2018 
Konsern 

Driftsmidler -12.067.801 -9.114.712 -12.379.203 -10.626.742
Pensjonsforpliktelser -1.479.762 -1.479.762 -1.917.452 -1.917.452
Fordringer 9.580  21.782
Sum netto midlertidige 
forskjeller 

-13.547.563 -10.584.894 -14.296.655 -12.522.412

  
Akkumulert fremførbart 
underskudd 

-922.351 -1.956.536  

Grunnlag for utsatt skatt -14.469.914 -12.541.430 -14.296.655 -12.522.412
  
22% utsatt skattefordel  -3.183.381 -2.759.115 -3.145.264 -2.754.931

 
Akkumulert fremførbart underskudd inkluderer også underskudd på kr 325.311,- for RIR IKS 
fra 2018, som ikke ble ført som midlertidig forskjell i 2018. 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE 9 
Anleggsmidler 
 
Varige driftsmidler 2019 

RIR IKS 
2019 

Konsern 
2018 

RIR IKS 
2018 

Konsern 
Bokført verdi pr 01.01 96.513.852 102.043.008 84.122.384 88.509.428
+/- korreksjon av verdi anl.midl.  
+Tilgang gjennom året 39.910.491 46.715.443 21.297.147 23.198.574
- Avgang gjennom året -937.921 -937.921 -396.000 -396.000
- Avskrivninger -9.012.564 -10.365.814 -8.509.679 -9.268.995
= Bokført verdi pr 31.12 126.473.857 137.454.715 96.513.852 102.043.008
     
 
 
Gevinst/tap ved avgang driftsmidler 
 2019 

RIR IKS 
2019 

Konsern 
2018 

RIR IKS 
2018 

Konsern 
Salgssum driftsmidler 300.000 300.000 750.428 750.428
- Bokført verdi driftsmidler -937.921 -937.921 -396.000 -396.000
=Bokført gevinst(+)/tap(-)v/salg   -637.921 -637.921 354.428 354.428
  
 
Salg av driftsmidler i 2019 gjelder 2 eldre hjullastere som er solgt unna. Disse var ferdig 
avskrevet og hadde ingen bokført verdi i balansen.  
I 2019 ble det besluttet å stenge deponiet for godt. I den forbindelse er gjenværende bokført 
verdi på siste byggetrinn , kr 937.921,- , kostnadsført i sin helhet. 
 
 
Aksjer og andeler 2019 

RIR IKS
2019 
Konsern

2018 
RIR IKS 

2018 
Konsern

Aksjer Rekom AS 0 0 1.172.282 1.172.282
Aksjer Retura Norge AS 381.204 381.204 381.204 381.204
Askjer RIR Næring AS 100.000 0 100.000 0
Aksjer Miljøpartner AS 101.500 101.500 101.500 101.500

Aksjer RIR Transport AS 3.500.000 0 3.500.000 0
Egenkapitalinnskudd KLP 818.600 818.600 736.549 736.549
Molde lufthavnutvikling AS 0 20.500 0 20.500
Nordic Plastic Recycling AS 0 12.000 0 12.000
Sum aksjer og andeler 4.901.304 1.333.804 5.991.535 2.424.035
  
 
 
 
Anskaffelser 2019 

RIR IKS 
2019 

Konsern 
2018 

RIR IKS 
2018 

Konsern 
Fast eiendom/bygninger/tomter 28.142.257 28.142.257 8.851.263 8.851.263
Maskin og anlegg 6.833.223 13.638.175 7.637.226 9.538.653
Driftsløsøre 4.935.010 4.935.010 4.808.658 4.808.658
Aksjer 82.051 82.051 90.030 90.030



  
Sum investeringer 39.992.542 46.797.494 21.387.177 23.288.604
  
Finansiering:  
Låneopptak 43.000.000 49.153.773 19.200.000 19.200.000
Egenfinansiering -3.089.509 -2.438.330 2.187.177 4.088.604
 
 
 
 
 
 
NOTE 10 
 
Kundefordringer RIR IKS er satt opp etter bokført verdi og består i hovedsak av 
avfallsaktører som blant annet RIR Næring AS, og våre 7 medlemskommuner. Disse anses 
som relativt sikre. Kundemassen i RIR Næring er næringsdrivende i våre 7 
medlemskommuner. Kundefordringer i RIR Transport er salg til RIR IKS og RIR Næring.  
 
Kundefordringer pr 31.12 2019 2018 
Kundefordringer RIR IKS 4.323.899 7.962.339 
Kundefordringer RIR Næring AS 3.229.038 4.248.101 
Kundefordringer RIR Transport AS 3.523.839 8.113.234 
Konserninterne transaksjoner (elimineres) (6.994.852) (12.920.846) 
Kundefordringer i konsernet 4.082.062 7.402.829 
 
 
 
Mellomværende pr 31.12.2019 
 RIR IKS RIR Næring RIR Transport Sum
Salg fra RIR IKS 2.058.488 964.948 3.023.437
Salg fra RIR Næring 447.576  447.576
Salg fra RIR Transport AS 3.588.569 -64.730  3.523.839
  
Sum pr 31.12.2019 4.036.145 1.993.758 964.948 6.994.852
 
 
 
 
NOTE 11 
 
Bankinnskudd og kontanter 2019 

RIR IKS 
2019 

Konsern 
2018 

RIR IKS 
2018 

Konsern 
Kasse 34.118 34.118 5.000 5.000
Bundne skattetrekksmidler 815.129 1.373.222 790.985 1.234.546
Sperret garantier 682.000 1.462.045 1.167.000 1.853.000
Bankinnskudd 13.021.146 17.797.847 10.090.394 13.166.388
Bankinnskudd etterdriftsfond 9.341.277 9.341.277 9.341.277 9.341.277
Sum bankinnskudd/kontanter 23.893.670 30.008.509 21.394.656 25.600.211



NOTE 12 
 
Fra 2014 har vi innført 2 nye kontoer for opptjent egenkapital: Selvkostfond husholdning og 
selvkostfond slam. Dette er gjort for å enklere vise hvor mye av den opptjente egenkapitalen 
som kommer fra selvkostområdene. Selvkostområdene skal ikke generere overskudd over tid, 
slik at disse fondene skal brukes aktivt i driften. 
 
 
Disponering av underskudd i RIR IKS 2019, og utvikling av selvkostfondene: 
 
 Selvkostfond 

husholdning 
Selvkostfond 

slam 
Annen opptjent 

egenkapital 
Etterdriftsfond 

deponi 
Saldo pr 01.01.2019 -766.278 890.449 12.370.929 9.341.277
Disponering av 
underskudd 2019 

-2.076.567 32.502 140.005 0

Saldo pr 31.12.2019 -2.842.846 922.951 12.510.934 9.341.277
  
 
 
 
Egenkapitalbevegelser 2019 

RIR IKS 
2019 

Konsern 
2018 

RIR IKS 
2018 

Konsern 
Opptjent egenkapital  
Selvkostfond husholdning -2.842.846 -2.842.846 -766.278 -766.278
Selvkostfond slam 922.951 922.951 890.449 890.449
Annen opptjent egenkapital 12.510.934 19.533.220 12.370.929 18.954.349
Sum opptjent egenkapital 10.591.039 17.613.325 12.495.100 19.078.520
  
Innskutt egenkapital  
Egenkapital innskudd Nesset 396.000 396.000 396.000 396.000
Egenkapital innskudd Aukra 379.129 379.129 379.129 379.129
Sum innskutt egenkapital 775.129 775.129 775.129 775.129
  
Sum egenkapital pr 31.12 11.366.168 18.388.454 13.270.229 19.853.649
 
 
 
 
NOTE 13 
 
Langsiktig gjeld 2019 

RIR IKS 
2019 

Konsern 
2018 

RIR IKS 
2018 

Konsern 
Lån kommunalbanken 
pr 01.01 

87.968.230 89.744.295 74.833.520 76.928.892 

-Avdrag iløpet av året (7.188.080) (7.873.267) (6.065.290) (6.384.597) 
+Opptak nye lån 
gjennom året 

43.000.000 49.153.773 19.200.000 19.200.000 

Langsiktig gjeld pr 
31.12 

123.780.150 131.024.801 87.968.230 89.744.295 



Andel av gjeldsforpliktelse i RIR IKS ihht eieransvar (pr 01.01.2019): 
 
Kommune Eierandel Gjeldsforpliktelse
Aukra kommune 6,89% 8.524.353
Eide kommune 6,68% 8.269.031
Fræna kommune 19,07% 23.605.158
Gjemnes kommune 5,14% 6.361.349
Midsund kommune 3,93% 4.863.144
Molde kommune 52,54% 65.037.028
Nesset kommune 5,75% 7.120.086
Sum 100,0% 123.780.150 
 
 
 
 
NOTE 14 
 
Leverandørgjeld pr 31.12 2019 2018 
Leverandørgjeld RIR IKS 10.621028 15.361.683 
Leverandørgjeld RIR Næring AS 2.433.610 4.745.891 
Leverandørgjeld RIR Transport AS 1.783.565 2.836.095 
Konserninterne transaksjoner (elimineres) (6.994.852) (12.920.846) 
Leverandørgjeld i konsernet 7.843.351 10.022.823 
 
Se note 10 for oversikt over mellomværende i konsernet. 
 
 

        



Resultat balansekolonne

Kontonr Tekst
Sum regnskap 2019 355 - Husholdning 354 - Slam 320 - Næring Annet

Gebyrinntekter 70 711 369                  63 421 191                 7 290 178                   

Øvrige salgsinntekter 29 119 660                  5 562 681                   

Sum driftsinntekter 99 831 029                  68 983 872                 7 290 178                   23 556 980                 -                              

Lønn og sosiale kostnader 23 166 136                  16 699 150                 417 238                      6 049 748                   -                              

Administrasjon og info 6 682 891                    5 044 618                   134 754                      1 503 519                   -                              

Drift og vedlikehold 12 260 947                  8 317 944                   38 299                        3 904 704                   -                              

Innsamling og behandling 48 000 104                  32 346 264                 6 621 416                   9 032 424                   -                              

Sluttbehandlingsavgift 3 225                            445                              -                               2 780                           -                              

Avskrivninger 9 012 564                    6 722 318                   56 626                        2 233 620                   -                              

Tap på fordring 14 136                          -                               -                               14 136                        -                              

Sum driftsutgifter 99 140 002                  69 130 739                 7 268 332                   22 740 931                 -                              

Sum driftsresultat 691 028                       -146 867                     21 846                        816 049                      -                              

Sum finansinntekter/-utgifter -2 633 174                   -1 929 701                  10 656                        -1 117 014                  402 884                      

Periodens resultat før skatt -1 942 146                   -2 076 568                  32 502                        -300 965                     402 884                      

Sum skattekostnad 38 085                          38 085                        

Periodens resultat etter skatt -1 904 061,47             -2 076 568                  32 502                        -262 880                     402 884                      

Selvkostfond 01.01.2019 -766 278                     890 449                      

Selvkostfond 31.12.2019 -2 842 846                  922 951                      

Utvikling selvkostfond

Selvkostfond 31.12.2019 -2 842 846                  922 951                      

Selvkostfond 31.12.2018 -766 278                     890 449                      

Selvkostfond 31.12.2017 1 699 592                   833 544                      

Selvkostfond 31.12.2016 4 667 537                   678 042                      

Selvkostfond 31.12.2015 4 920 604                   941 856                      

Selvkostfond 31.12.2014 2 697 376                   896 004                      

Selvkostfond 31.12.2013 749 800                      561 586                      
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Til representantskapet i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 

 

Uavhengig revisors beretning 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS som 
viser et underskudd for selskapsregnskapet på kroner 1 904 061 og et underskudd for 
konsernregnskapet på kroner 1 465 195. Årsregnskapet for selskapet og konsernet består av balanse 
per 31. desember 2019, resultatregnskap, og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet for selskapet og konsernet avgitt i samsvar med 
lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. 
desember 2019, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per 
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale 
selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og 
god regnskapsskikk i Norge. 

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

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsmelding, men inkluderer 
ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

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

Styret og daglig lederes ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, 
tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
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årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig 
for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

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

Det henvises til revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors 
oppgaver og plikter. 

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

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er 
konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

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

Molde, 16. april 2020 
Møre og Romsdal Revisjon SA 
 
 
Veslemøy E. Ellinggard 
oppdragsansvarlig revisor 
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Sommerlektyre for spesielt interesserte (for eksempel medlemmene i representantskapet):
I en 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.
Tidligere KS Bedrift, nå Samfunnsbedriftene, er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for de
interkommunale selskapene i Norge. Her er svaret deres:

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
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
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Ha ein riktig god sommar. Vi treffast på årsmøte i ÅRIM 19. august på Framtidslaben.
Øystein Solevåg
Dagleg leiar
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– Jeg kan ikke se at det er rettslig
grunnlag for at kommunestyret kan
instruere eierrepresentanten i
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?
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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
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
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
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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 



 

 

Side 4 
 

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. 



 

 

Side 5 
 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

Signe Bechmann 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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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 

 

 



 MRR 
Møre og Romsdal Revisjon SA 

 

 

 

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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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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 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.
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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
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FOKUSPUNKT FOR 2020



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

UTVIDET PERSPEKTIV – SAMFUNNS-
OG BÆREKRAFTSPERSPEKTIVET
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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



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

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
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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
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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
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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
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VÅRE PERSPEKTIVER OG 

KJENNETEGN

Samfunns 
og 

bærekrafts-
perspektiv

Kunde-
perspektiv

Finans-
perspektiv

Intern-
perspektiv

Digital-
perspektiv
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Engasjert, Kvalitetsbevisst, Troverdig og Endringsvillig
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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 
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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
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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
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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.
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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

25



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

“
”

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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Retting av lovbrudd - miljøretta helsevern i skoler og barnehager 

Viser til rapport etter fylkesmannen i Møre og Romsdals tilsyn med miljøretta helsevern i skoler og 
barnehager i Gjemnes kommune 15. og 16. oktober, og 1. november 2019. 
 
Lovbruddene er nå rettet. 
 
Virksomhetsplanen er oppdatert i henhold til de mangler som er beskrevet i rapporten fra tilsynet.  
 
 Tilsynsplanen er gjort tilgjengelig for kommunepersonell og brukere i kommunens kvalitetssystem. 
  
 Tilsynene skal fremover være risikobasert. Dette kommer fram i endring av Sintef Norlabs tilsynsplan.  
 
Det er laget rutinebeskrivelse for oppfølging av avvik. Denne er tilgjengelig for alle ansatte i kommunens 
kvalitetssystem. 
 
Kommunen har utarbeidet rutiner for hvordan det følges med på tilsynsorganets oppgaver. Rutinene er 
tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem og er tilgjengelig for alle ansatte. 
 
Nytt elektronisk delegasjonsreglement er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret, der det tydelig 
framgår hvem i kommunen som har ansvar for å ivareta folkehelsearbeidet. 
 
Tiltakene som er gjort skal evalueres i løpet av 2020. 
 
 
Med hilsen 
 
Svein Arild Eikemo 
Leder 
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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GJEMNES KOMMUNE 
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Tilbakemelding på plan for å rette lovbrudd - miljøretta helsevern - 
Gjemnes kommune 

Fylkesmannen viser til tilsyn med miljøretta helsevern i skoler og barnehager som var gjennomført i 
Gjemnes kommune høsten 2019.  
 
I tilsynet kom følgende fram:  

Organet – Kystlab, nå SINTEF Nordlab - som jobber med miljørettet helsevern er klar over sine oppgaver og utfører arbeidet 
de har inngått avtale med Gjemnes kommune om at de skal gjøre, men det er noen områder som kan forbedres. Blant 
annet skal tilsynsplanen gjøres tilgjengelig, informasjon rundt risikoforhold i skoler og barnehager må sikres bedre og 
rutinebeskrivelsen for oppfølging av avvik etter tilsyn må bli kjent/utbedret.  
 
Kommunen har ikke sørget for at kommunelegen har fått nødvendig delegasjon for å ivareta folkehelsearbeidet. 
Kommunelegen har en rådgiverrolle. Så lenge han underskriver rapportene fatter kommunelegen en avgjørelse, og går 
dermed utover sin rådgiverrolle.  
 
Kommuneledelsen har ikke dokumentert eller vist i praksis hvordan det følges med på tilsynsmyndighetens/eller 
tilsynsorganets oppgaver. Fylkesmannen ser dette ved at oppsatt tilsynsplan er lite kjent. Manglende oppfølging av ledelsen 
gir fare for svikt og risiko for at avvik ikke blir fulgt opp. Barnas arbeidsmiljø blir da ikke fulgt opp på en forsvarlig måte på 
grunn av manglende internkontroll i henhold til folkehelselovens krav.  
 
Dette er brudd på folkehelseloven § 30 som omhandler kommunens internkontroll og et særskilt dokumentasjonskrav av 
tilsynsmyndighetens oppgaver som ikke blir ivaretatt. 

 
Gjemnes kommune har lagt ned et grundig og omfattende arbeid etter tilsynet, og har ved flere 
anledninger gitt tilbakemeldinger om tiltak som er satt i verk for å rette lovbrudd som ble avdekt.   
 
Kommunen har blant annet gitt tilbakemelding om at virksomhetsplan er oppdatert i henhold til de 
mangler som kom fram i rapporten, og kommunen har utarbeidet rutiner for hvordan de skal følge 
med på tilsynsorganets oppgaver.  
 
Nytt elektronisk delegasjonsreglement er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret, der det tydelig 
framgår hvem i kommunen som har ansvar for å ivareta folkehelsearbeidet. Fylkesmannen ber om 
tilbakemelding på hvem i kommunen som er delegert myndighet for beslutninger innen miljøretta 
helsevern i skoler og barnehager. 
 



  Side: 2/2 

Tilsynsplanen er gjort tilgjengelig for kommunens personell og brukere i kommunens 
kvalitetssystem. For ordens skyld vil vi bemerke at leder av virksomheten skal, med de 
begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon 
til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen 
(jfr. Forskrift om Miljøretta helsevern i skoler og barnehager mv.) 
 
Tilsynene skal fremover være risikobasert. Dette kommer fram i endring av Sintef Nordlab sin 
tilsynsplan. Fylkesmannen ber her om ei konkret tilbakemelding om hvordan dialog og melderutiner 
mellom skoler og barnehager i kommunen er med SINTEF Nordlab.  
 
Det er laget rutinebeskrivelse for oppfølging av avvik, og det er opplyst at rutiner er tilgjengelig for 
alle ansatte i kommunens kvalitetssystem.  
 
Vi ber om tilbakemelding av etterspurte rutiner om melding til SINTEF Nordlab og 
opplysninger om delegasjon innen den 15.09.2020. 
 
Før tilsynet blir avsluttet ber Fylkesmannen om ei tilbakemelding på hvordan kommunens ledelse vil 
følge med på og kontrollere at tiltakene blir iverksatt. I tillegg ber vi om en gjennomgang av tiltakene 
og vurdering av om de har virket som planlagt. Vi ber om ei slik tilbakemelding om innen 
15.01.2021.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Aase Årsbog Dyrset (e.f.) 
Seniorrådgiver 

  
 
 
Anne Mette Nerbøberg 
Seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Rapport om barneverntjenestens gjennomgang av bekymringsmeldinger i 2019  

Viser til fylkesmannens brev av 14.10.19. Fylkesmannen ba om at barneverntjenesten i Kristiansund, 
Averøy og Gjemnes undersøker hvor stor del av de nye bekymringsmeldingene i 2019 som har vært 
undersøkt før og hva som er årsaken til at sakene kommer tilbake som nye bekymringsmeldinger. Denne 
analysen skulle fullføres innen 01.07.20.   
 

Barneverntjenesten har nå gjennomført kartleggingen og sett etter årsakssammenhenger til at 
det på nytt oppstod bekymring for barnet. Vi kartla om bekymringene var av likt innhold som 
sist, om det var det samme innhold med tilleggsbekymringer eller var det nye forhold som 
skapte bekymringer. Materialet ble analysert opp mot hva årsaken kunne være til at nye 
bekymringer ble meldt for barn der vi allerede hadde gjennomført undersøkelse, og også 
iverksatt hjelpetiltak i noen saker. 
 

Kartlegging 
I 2019 mottok barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes totalt 
279 bekymringsmeldinger i ikke aktive saker.  
 

128 av disse meldingene var familier som var registrert hos oss fra før, men som var 
avsluttet. Vi valgte et vilkårlig utvalg på 75% av disse, noe som utgjør 97 bekymringsmeldinger. 
Disse sakene ble gjennomgått.   
 
Av de 97 gjennomgåtte meldingene hadde 74 meldinger et innhold/bekymring som var kjent 
for barneverntjenesten fra tidligere.  
De aller fleste av disse meldingene kom fra:  

• Politi 20%  
• Foreldre selv 16,7%  
• Barneverntjenesten selv 15%  
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• Skole 12.5%  
• Diverse andre meldere (11 ulike) 35,8%  
 

Et stort flertall av meldingene omhandlet foreldres rusmisbruk, manglende foreldreferdigheter 
og foreldres psykiske helse. Hovedårsaken til at sakene ble henlagt/avsluttet ved siste kontakt 
handlet om:  

• Vurdert at det ikke var grunnlag for bekymring etter loven/ ingen bekymring for    
       omsorgen. 
• Følges opp av andre instanser  
• Barnet bor ikke hos den forelderen bekymringen omhandler (rus)  
• Familiesituasjonen er endret/positiv utvikling  
• Familien/ungdommen takker nei til videre tiltak  

  

Analyse 
Bekymringsmeldinger fra politiet  
De fleste bekymringsmeldingene fra politiet omhandler at det er iverksatt etterforskning mot 
en av foreldrene. Dette uavhengig av hva etterforskningen gjelder, eller hvor barnet bor. I flere 
av underretningene om iverksatt etterforskning, kommer det ikke frem grunnlag for at det er 
bekymring for omsorgssituasjonen til barnet.  
 
Barneverntjenesten har nå hatt møter med ledere i politiet og veiledet politiet om hvilke type 
forhold som utløser en bekymringsmelding til barneverntjenesten, og at politiet må utdype i 
meldingene hva som har skjedd og hva som er bekymringsverdig knyttet til 
barns omsorgssituasjon. Dersom barneverntjenesten får meldinger om iverksatt etterforskning 
uten begrunnelse, må barnevernet kontakte politiet for informasjon og etter dette vurdere om 
det er en bekymringsmelding. Dette er både ressurskrevende for politi og barneverntjeneste, 
samt at det har utløst registrering av ikke reelle bekymringsmeldinger hos barneverntjenesten. 
Barneverntjenesten har tro på at tettere kommunikasjon med politiet om dette, vil kunne 
avhjelpe slik at en større andel av meldinger fra politiet er reelle og avklarte 
bekymringsmeldinger.  
 
Bekymringer for foreldres rusproblemer 
En stor andel av bekymringsmeldingene som kommer tilbake omhandler rus og psykisk 
sykdom hos foreldre. Det kan være vanskelig å si hva som er årsaken til at dette er forhold som 
gjør at barneverntjenesten ikke får hjulpet familiene tilstrekkelig ved første kontakt. Vi har 
tenkt at det kan henge sammen med at noen av disse familiene lever i ustabile livssituasjoner, 
der problemtrykket i familiene vil variere, og at problemene ofte er komplekse og 
sammensatte. Det at barneverntjenesten er inne med en undersøkelse over en periode kan 
bidra til at situasjonen bedres, og at familien ikke opplever behov for hjelp tilstrekkelig til at 
barneverntjenesten kommer i posisjon til å motivere for hjelpetiltak.  
 
Vi vil i fortsettelsen vurdere grundigere i hver enkelt sak om det er grunnlag for å gjenåpne 
noen flere av disse sakene etter 6 måneder. Dette gir oss mulighet til å sikre at en bedring i 
omsorgssituasjonen har vedvart over tid og eventuelt komme i posisjon til å iverksette 
hjelpetiltak på et tidlig tidspunkt dersom problemene igjen har utvikles seg. Dette må alltid 
vurderes opp mot belastningen en ny undersøkelse vil innebære for familien. 
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Barneverntjenesten ser at det er behov for et tettere samarbeid med kommunale rus- og 
psykiatritjenester. Mangel på koordinering mellom barneverntjenesten og tilbudet til de 
voksne, kan gjøre den totale kommunale innsatsen i familier fragmentert og uten perspektiv på 
familien som helhet. Å synliggjøre de respektive tjenestenes ansvarsområde, kompetanse og 
handlingsmuligheter, er slik barneverntjenesten ser det, en mulighet for å gi familier et bedre 
og mer helhetlig hjelpetilbud. Taushetsplikt kan være til hinder for et slikt samarbeid, men å 
motivere for et samtykke til tverrfaglig samarbeid påhviler alle de aktuelle instansene. 
 
I familier der det er alvorlige bekymringer for foreldres rusproblemer, iverksetter ofte 
barneverntjenesten rusmiddelkontroll som et kontrolltiltak enten i undersøkelsen eller som et 
frivillig hjelpetiltak i hjelpetiltaksfasen av barnevernssaken. I noen tilfeller kan det være 
utfordrende for barneverntjenesten å motivere foreldrene for å samtykke til dette. Rusprøver 
gjøres for det meste på fastlegekontor, og foreldre må møte opp til fastsatt tid på laboratoriet. 
Noen foreldre ønsker rusprøver for å få dokumentert at de ikke bruker rusmidler, mens andre 
kan oppleve det å må gå på rusprøver som stigmatiserende og ydmykende. Barneverntjenesten 
ser på bakgrunn av denne kartleggingen at det kan være behov for å legge til rette for at 
foreldre kan få avlagt rusprøver på en mindre inngripende måte. Vi vil jobbe med dette opp 
mot andre tjenester i kommunene for å se om det kan være mulig å organisere dette utenfor 
fastlegekontorene. 
 

Undersøkelser som henlegges med vurdering om at vilkårene i loven ikke er til stede 
Noen av undersøkelsene vi nå har gjennomgått var henlagt med begrunnelse i at vilkårene for å 
iverksette hjelpetiltak ikke var til stede. Vi ser at i noen tilfeller kommer ikke grunnlaget for 
bekymringen tydelig frem, dermed kan det være utydelig hva som skal undersøkes og hva som 
har kommet frem i undersøkelsen, samt analysen av dette. Gjennom dette tilsynet har 
fylkesmannen påpekt slike mangler for oss. Vi har nå langt på vei rettet opp i dette og holdt 
fokus på tydelig språk, gode analyser, tydelige begrunnelser og å ivareta en sammenheng 
gjennom hele undersøkelsene. Dette blir nå ivaretatt gjennom tett og god veiledning av 
kontaktpersonene som jobber med undersøkelser.  

  
Undersøkelser som henlegges fordi familien ikke ønsker å samtykke til frivillige hjelpetiltak 
For de av barna som kommer inn igjen med nye bekymringsmeldinger, har barneverntjenesten 
vurdert at det er behov for hjelpetiltak jf barnevernloven, men familien har selv ikke ønsket å 
samtykke til dette. Vi ser at det er av betydning at barneverntjenesten tydeliggjør disse 
vurderingene for familien og skisserer hvilke tiltak som vurderes å være behovet. Her må god 
informasjon, respekt, åpenhet og tydelighet prege kommunikasjonen med barna og familiene. 
Barneverntjenesten bør også her gjøre en individuell vurdering av om det er grunnlag for å 
henlegge med bekymring og gjenåpne undersøkelsen om 6 måneder.   
 
Barneverntjenesten ser at det er behov for at vi har flere og mer allsidige hjelpetiltak å velge 
mellom i kommunen. Et bredt spekter av hjelpetiltak, særlig endringstiltak som råd og 
veiledning, vil kunne innebære bedre tilpasset hjelp inn til den individuelle familien.  
 
Barneverntjenesten ser videre at vi i saker der vi ikke greier å motivere til frivillige hjelpetiltak, i 
større grad kan vurdere å fremme begjæring om pålegg av hjelpetiltak for Fylkesnemnda. Vi har 
gode eksempler på at man gjennom en slik prosess likevel kan komme i posisjon til å få 
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iverksette frivillige tiltak. Dette ved hjelp av dialog der foreldrene har fått advokatbistand og 
ofte ved hjelp av samtaleprosess i regi av fylkesnemnda. 
 

Barneverntjeneste ser også at det er grunn til å jobbe enda mer målrettet for å sikre 
kvalitetsmessig god dokumentasjon av beslutninger i sakene vi jobber med. Dette gjelder i alle 
faser av barnevernssaker. Barneverntjenesten har nå fått tilbud om å motta veiledning fra 
Bufdirs veiledningsteam. Blant andre tema har vi bedt om at denne veiledningen har fokus på å 
implementere og sikre en kvalitetsmessig god dokumentasjon i alle saker. 
 
Med hilsen 
 
Synnøve Wormdal Flemmen 
Leder 
 

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
BFH - Barn, familie, helse, Hilde Gustad 
Rådmannens kontor 
Råd- Sekretariat kontrollutvalg, Knut Evandt 
Råd- Sekretariat kontrollutvalg, Harald Stein Svendsen 
Råd - Rådmannens kontor, Christine Reitan 
GJEMNES KOMMUNE 
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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
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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 25/20 Kontrollutvalget 21.9.2020 

 

 

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 Gjemnes 

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 Gjemnes 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 Gjemnes 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 Gjemnes 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. Samt 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.  

 

Gjemnes 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 Gjemnes 

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 Gjemnes 

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 blir oversendt sekretariatet i tide. Det bør også 

videreformidles innspillene fra administrasjonen.    

 

 

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 Gjemnes 

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 Gjemnes i 
2019 har vært Ronny Rishaug. Han 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 Gjemnes 
kommune (Ronny Rishaug), ble lagt frem i møte 
18.09.19, sak 25/19. 
 
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 18.09.19, sak 25/19 

2. Interimsfasen Kontrollutvalget fikk orientering fra interimsfasen, jf. 
møte 27.02.20, sak 03/20. 

3. Årsoppgjørsfasen Informasjon om revisjonens arbeid ved behandling av 
årsregnskapet/revisjonsberetningen, fikk utvalget i sak 
18/20, 25.06.20. 
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.  
Det kunne kanskje vært skrevet nummerert brev også 
etter årsoppgjøret 2019. Noen av de feilene som ble 
påpekt i fjor, finner vi også igjen i årets årsregnskap. 
Som for sent avlagt årsregnskap. I tillegg er det mer 
avsatt til disposisjonsfond enn budsjettert og mer bruk 
av disposisjonsfond. Revisor har som begrunnelse for 
at det ikke er gitt nummerert brev, gitt tilbakemelding 
om at feilene i årsoppgjøret 2019 ikke var så 
graverende som året før. 

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 
11.06.20 for Gjemnes kommune. Revisjonen hadde fått 
utsett frist til 15. juni pga. Koronapandemien. 
Revisjonsberetningene er avlagt med en presisering. 
Det er under andre forhold omtalt at årsregnskap og 
årsmeldingen ikke er avlagt innen fristene. 
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 
har overholdt frister, kommunisert revisjonsplan og 
revisjonsgjennomføring De har god erfaring og har 
vært tilgjengelige og behjelpelige med 
regnskapsrapporter. Det blir gitt tilbakemelding om at 
revisjonen brukte mange timer fysisk på rådhuset i 
januar og februar og bad i tillegg om tilsending av bilag 
og dokumentasjon digitalt når de satt på 
hjemmekontor. Administrasjonen skriver at kanskje 
oppretting av ebilag og bedre kommunikasjon vil 
resultere i mindre tidsbruk og besparelse i kostnader. 
Administrasjonen har opprettet mappe i Teams som 



revisjonen nå har tilgang til. Det har ikke vært særskilte 
situasjoner med faglig uenighet. Rådmannen har i 
tilbakemelding påpekt at til tross for at det er etablert 
et stort selskap, synes revisjonsvirksomheten fortsatt å 
være sårbare for sykemeldinger, og det ser ikke ut til å 
være overlapping mellom kommuner/ansatte.       

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

Det er utarbeidet oppdragsavtale mellom MRR og 
kontrollutvalget i Gjemnes. Avtalen gjelder for 
perioden 01.11.17-31.12.19. Avtalen ble godkjent i 
møte 15.11.17, sak 32/17. 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 interimrapport og 
rapport etter årsoppgjøret er ikke blitt levert i tidsnok 
til at sekretariatet får saksbehandlet og sendt ut 
dokumentene til kontrollutvalget før møtene. 
Sekretariatet kunne også ønsket at oppdragsansvarlig 
revisor i større grad hadde tatt 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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uavhengighet i forhold til xx kommune ............................................................. 27
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8. EVALUERING AV REVISOR - ÅRLIG ELLER VED BEHOV .............................................30

9. ENGASJEMENTSBREV................................................................................................32

10. ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETTING..................................................................33

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
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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 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for 

revisjonsåret 2020 til orientering. 

 

2. Rådmann gir melding til kontrollutvalget v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, 

dersom Tone Aarsunds arbeids- og ansvarsoppgaver endrer seg mens Tore Kvisvik er 

oppdragsansvarlig revisor.  

 

3. De ekstra tiltakene som er satt i verk for å sikre oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet i forhold til Gjemnes kommune blir ut fra tilgjengelig informasjon 

vurdert å være tilfredsstillende.  

  

 

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. 

a) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 

 

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 – Gjemnes kommune, mottatt 14.9.2020 fra 

Møre og Romsdal Revisjon SA.  

• Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Gjemnes 

kommune, datert 14.9.2020 

• Oppgaver og ansvar Tone Aarsund, epost datert 14.9.2020 fra ass. rådmann Svein 

Arild Eikemo.  

 

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 oppfølgingspunkter fra 2019, Risikopunkter i plan for 2020, 

gjennomføring interim (sept-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 flere særskilte risikopunktet som er pekt på. Dette er 

spesifikt for Gjemnes 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 nytt. Det er også i år skifte av oppdragsansvarlig revisor. Ny 

oppdragsansvarlig revisor er Tore Kvisvik. June Beøy Fostervold fortsetter som 

teammanager/kontaktperson og Line Bjarmeland kommer i tillegg inn som regnskapsrevisor.  

 

Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Gjemnes kommune  

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors ektefelle jobber i Gjemnes kommune med følgende 

ansvarsområde: flyktningkonsulent, barnehagefaglig ansvarlig og rektor på 

voksenopplæringen. Dette vurderer sekretariatet at utfordrere revisors uavhengighet i forhold 

til Gjemnes kommune Sekretariatet har derfor vurdert det som nødvendig at det settes inn 

ekstra tiltak. Det er fra rådmannen innhentet oversikt over myndighet- og ansvarsområde for 

den ansatte i kommunen. Det bekreftes i oversikten at Tone Aarsund ikke lenger har 

anvisningsmyndighet.  

Ledelsen i Møre og Romsdal Revisjon SA anser ikke at dette objektivt sett er en trussel mot 

uavhengigheten, men velger likevel å iverksette følgende tiltak: 



• Fagansvarlig i MMR er review ansvarlig revisor på oppdraget. Review ansvarlig skal 

særlig påse at det ikke er forhold i regnskapsrevisjonen som kan blir påvirket av den 

rapporterte fortrolighetstrusselen mot objektivitet. 

• Dersom oppdragsansvarlig revisor blir kjent med endringer i arbeidsoppgavene til 

ektefellene, skal dette straks kommuniseres til ledelsen i Møre og Romsdal Revisjon, 

slik at man kan gjøre en ny vurdering av forholdet.  

 

Sekretariatet finner da at en reviewansvarlig gjør en sluttkontroll. Sekretariatet vil også 

anbefale at rådmannen bør rapportere til kontrollutvalget ved sekretariatet, dersom Tone 

Aarsund endrer arbeids- og ansvarsområde i forhold til det som er rapportert på e-post 

14.9.2020.  Dette så lenge Tore Kvisvik er oppdragsansvarlig revisor.  

 

KONKLUSJON 

 

Sekretariatet vurderer at kommunikasjons- og revisjonsplan 2020 for Gjemnes kommune 

hovedsakelig ivaretar det en revisjonsplan bør inneholde, men revisor bør utfordres i møte til 

å utdype nærmere rundt vesentlighetsnivå og hvilke vurderinger som ligger til grunn for dette.    

 

De ekstra tiltakene som er satt i verk for å sikre oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i 

forhold til Gjemnes kommune, blir ut fra tilgjengelig informasjon vurdert å være 

tilfredsstillende.  

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder  
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Møre og Romsdal Revisjon SA

KOMMUNIKASJONS- OG 

REVISJONSPLAN
GJEMNES  KOMMUNE

ADMINISTRASJONEN 11.09.2020 

KONTROLLUTVALGET 21.09.2020



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA 

FRA 01.01.2020

25 ansatte med høy 

kompetanse

Kontor i Kristiansund, Ålesund, 

Molde og en ansatt i Surnadal.

Et betydelig kompetansemiljø i 

Møre og Romsdal.

Representerer 219 000 

innbyggere

Nye Ålesund kommune, nye 

Molde kommune, Hustadvika 

kommune sammen med 19 

andre kommuner, samt Møre 

og Romsdal fylkeskommune

Estimert omsetning på 

om lag MNOK 30

Regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll, attestasjoner 

og rådgivning

2
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VÅR KOMPETANSE

 Vi kjenner kommunene våre og 

kommunal sektor godt

 Vi har et bredt fagmiljø som består 

av:

 Statsautoriserte revisorer

 Registrerte revisorer

 Samfunnsvitere

 Statsvitere

 Diplomert internrevisor

 Jurist m.m.

3
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Møre og Romsdal Revisjon SA

 Honorar Gjemnes kommune:

 2019: Kr 727 000(fakturert etter medgått tid)

 2020 Estimat: Kr 950 000 (fakturert etter medgått tid)

 2021 Estimat: Kr 650 000 regnskapsrevisjon, i tillegg kommer 
bestillinger innen forvaltningsrevisjon og eventuelt andre 
undersøkelser.

 Honoraret bestemmes av faktisk medgått tid og blir fakturert i 
kategoriene:

 Revisjonshonorar inkl. møter

Attestasjoner

 Forvaltningsrevisjon 

 Ev. andre særskilte bestillinger

4
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Virksomhetsstyring – «orden i eget hus»
5

Internkontroll i 
forretningsprosesser/

tjenesteproduksjon

Inntekter

Tildelinger og tilskudd

Innkjøp (drift og investering)

Lønn og sosiale kostnader

Periodeavslutning

Finansiell rapportering

Årsregnskap

Budsjett

Delårsregnskap

Driftsrapporter

T

R

A

N

S

A

K

S

J

O

N

E

R

F

O

R

R

E

T

N

I

N

G

S

R

I

S

I

K

O

RISIKO

I

FINAN-

SIELL 

RAPPOR-

TERNG

Effektiv kontroll i 

forretnings-

prosessene/ 

tjeneste-

produksjon gir 

kvalitet i finansiell 

rapportering.

Revisjonens 

forretnings-

orienterte og 

kontrollorienterte 

angrepsvinkel
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Modenhetsnivå for internkontroll 6
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Plan for kommunikasjon

• Presentere revisjonsplan i 
kontrollutvalg

• Fellesmøte for 
gjennomgang av funn og 
forslag til forbedringer

• Presentere oppsummering 
fra interimsrevisjon i 
kontrollutvalg

• Revisjonsberetning

• Møte med kontrollutvalg 
for å avstemme 
risikovurderinger og 
vesentlighet

• Presentere og diskutere 
revisjonsplan med adm.

• Fellesmøte for 
oppsummering av 
årsoppgjørsrevisjon

• Presentasjon av 
oppsummering fra 
årsoppgjørsrevisjon i 
kontrollutvalg

1.-2. 
Kvartal

2. 
Kvartal

3. 
Kvartal

4. 
Kvartal

7
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REVISJONSPLAN 2020
GJEMNES KOMMUNE
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Oppfølgingspunkter fra 2019

 Årsavslutningsprosessen 

 Årsmelding – samlet overordnet svar på lovfestede krav

 Noter- lovfestede noter mangler

 Skille drift og investering: Premissavklaringer

 Intern kontroll – systematisering av rutiner

 Rapportering: Rapportering på investeringsprosjekt, 

totalramme

 Finans: Fond og rapportering

9
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Risikopunkter i plan for 2020
 Generelle risikopunkter

 Ny kommunelov og forskrifter

Obligatoriske skjema

Minsteavdrag

 Finansreglement

Regnskapsavslutning

 Lov om offentlige anskaffelser

 Transaksjoner med nærstående

 Skille drift- og investeringsutgifter

 Merverdiavgiftskompensasjon

10
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Risikopunkter i plan for 2020

 Særskilte risikopunkter

 Endring av nøkkelpersonell i kommunen ( ny 

økonomisjef)

 Nøkkelpersonell i permisjon i kommunen ( lønn)

 Opparbeidelse av budsjett etter ny KL og forskrift

Kommunens budsjett for 2020 er ikke utarbeidet 

etter nytt regelverk og nye oppstillinger.

Nytt budsjett må vedtas av kommunestyret

11
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Gjennomføring

 Planfase August - September

 Foreløpig vurdering av risiko

 Foreløpig vurdering av internkontroll

 Vesentlighetsgrenseberegning

 Ressursplanlegging

 Risiko- og vesentlighetsvurdering forenklet 

etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen

12
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Gjennomføring interim (sept-des)

 Kartlegging internkontroll og testing

Oppfølging transaksjoner med nærstående 

Rutinegjennomgang og tester

Lov om offentlige anskaffelser

Delegasjon/fullmakter

 Substanshandlinger inkl. analyser

13
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Gjennomføring interim (sept-des)

 Gjennomgang av skille drift/investering for inneværende år 
og for neste budsjettår

 Attestasjoner

 Mva-kompensasjon

 Attestasjon av prosjektregnskaper

 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen ( 
for 2020)

Gjennomføres ved revisjonsbesøk hos kommunen og 
kontorrevisjon.

14
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Forberedelse årsoppgjør (nov-des)

 Tilbakemeldinger etter interim – sak til ku

 Gjennomgang av årsregnskapet 2019 med tanke på 

forbedringspunkter og ny kommunelov

 Utsending av PBC-liste for forventningsavklaring for 

dokumentasjon og avstemminger

15
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Gjennomføring årsoppgjør

 Gjennomgang av PBC-oversikt for å se at kommunen 

har gjort sine vurderinger.

 Revisjon av regnskapsavslutning

Avsetninger

Låneavdrag

Tapsavsetninger

Verdivurderinger

 Ev. Saldoforespørsler

 Ev. Advokatbrev/Bankbrev

 Fullstendighetserklæringer

16
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Gjennomføring årsoppgjør forts.

 Gjennomgang av årsregnskapet

Nye regnskapsoppstillinger/ skjema

 Gjennomgang av noter

 Gjennomgang av årsmelding

 Kontroll av budsjett i årsregnskapet (budsjettvedtak 

og vesentlige avvik)

17
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Rapportering 

 Revisjonsplan og risikovurdering – September

 Interimsrapportering – Januar 2021

 Rapportering etter årsoppgjøret – Mai 2021

18
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Revisjonsteam regnskapsrevisjon

 Oppdragansvarlig : Tore Kvisvik

 Teammanager/kontaktperson : June Beøy Fostervold

 Regnskapsrevisor: Line Bjermeland

Øvrige revisorer i MRR er tilgjengelige ved behov.

19
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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

20



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Risikobasert internkontroll 21

Hva kan 
gå galt?

Hvor galt 
kan det 

gå?

Hva er gjort 
for å 

unngå at 
det går 

galt?

Er det nok?

Oppfølging

Risiko:

• Sannsynlighet for at en 

hendelse inntreffer og 

• Konsekvensen dersom 

hendelsen inntreffer
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Risiko for feil i finansiell rapportering reduseres

gjennom effektiv styring av kontrollaktiviteter

22

1. Design

2. Kom-
munikasjon

3. 
Forståelse

4. Support 
og    

støtte

5. Over-
våkning

6. Hånd-
hevelse    









Fra: Svein Arild Eikemo
Til: Aspen, Jane Anita
Emne: Oppgaver og ansvar Tone Aarsund
Dato: 14. september 2020 10:59:03

Hei!
 
Her kommer oversikt til kontrollutvalget over Tone Aarsunds oppgaver og ansvar i Gjemnes
kommune.
 
 
Tone Aarsund er ansatt i Gjemnes kommune i 100% stilling. Hun jobber i dag 60%.
 
Ansvarsområdene er voksenopplæring (rektor, 20%), flyktningkonsulent (20%) og
barnehagefaglig ansvarlig (20%).
 
På økonomisiden har Aarsund hatt anvisningsmyndighet, men i praksis attesterer hun og
assisterende rådmann anviser. Anvisningsmyndigheten er derfor nå fjernet.
 
Aarsund må som alle seksjonsledere og ledere i kommunen kjenne budsjettet på sine
arbeidsområder og følge budsjettet. Men det er sentraladministrasjonen (ved assisterende
rådmann) som har det overordnede budsjettansvar. Assisterende rådmann setter opp
budsjettet, i nært samarbeid med økonomisjef for flyktningetjenesten (ansvar 1100 Rådmann),
barnehagefaglig kompetanse (ansvar 1100 rådmann) og voksenopplæringen (ansvar 1300
assisterende rådmann).
 
Assisterende rådmann involverer Aarsund i arbeid med budsjett og regnskap etter behov.
 
Som barnehagefaglig ansvarlig har Aarsund vært involvert i arbeid med tilskudd private
barnehager, men ansvaret for arbeidet har ligget hos økonomisjef.
 
Barnehagefaglig ansvarlig skriver vedtak innenfor ulike områder, for eksempel redusert
foreldrebetaling og ekstra personalressurs.
 
På alle ansvarsområder kan Aarsund ansette og skrive arbeidskontrakter. I flyktningetjenesten
gjelder dette engasjement/vikariat av kortere varighet eller arbeid etter avtale/tilkalling.
Innenfor voksenopplæring og barnehagefaglig kompetanse kan Aarsund skrive arbeidsavtaler
som gjelder faste ansettelser.
 
Eventuelle timelister anvises av assisterende rådmann. Lønnsmelding på nyansatte skrives av
Aarsund.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Svein Arild Eikemo
assisterende rådmann
Gjemnes kommune
 

mailto:svein.arild.eikemo@gjemnes.kommune.no
mailto:jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no
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Jane Anita Aspen 

16.9.2020 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 27/20 Kontrollutvalget 21.9.2020 

Kommunestyret 

FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL REGNSKAPSÅRET 2019

Sekretariatets innstilling 

Rådmannen må sikre tilfredsstillende dokumentasjon for fordeling av interntjenester på alle 

selvkostområder.  

Saksopplysninger 

Kontrollutvalgets ansvar for regnskapsregnskapsrevisjon følger av 

Kommuneloven § 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 forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende

bestemmelser og vedtak

I ny kommunelov er det kommet inn en ny oppgave for revisor: 

§ 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. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges 

fram for kontrollutvalget. 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. 

Vedlagt følger: 

• Forenklet etterlevelseskontroll Gjemnes kommune, orientering til kontrollutvalget

• Uttalelse fra revisjonen etter forenklet etterlevelseskontroll, datert 15.9.2020

• Uttalelse fra rådmannen etter forenklet etterlevelseskontroll, datert 14.9.2020



VURDERING 

 

Den nye loven trådte i kraft fra 1.1.2020 og gjelder fra og med regnskapsåret 2020. Det er 

likevel bestemt at det skal gjennomføres en forenklet etterlevelseskontroll for 2019, men da 

med enklere saksgang og risikovurdering.  

 

Formålet med forenklet etterlevelseskontoll er at revisor innenfor en begrenset ressursramme 

skal gjennomføre en kontroll som skal kunne forebygge svakheter og bidra til å sikre at 

kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet.  

 

Revisjonens frist for å komme med utale etter sin kontroll er etter kommuneloven satt til 

30.6.2020, men pga. Koronapandemien er revisjonens frist utsatt til 15.9.2020.  

 

Møre og Romsdal Revisjon SA har gjort en risiko- og vesentligvurdering og har valgt ut 

følgende område for etterlevelseskontroll 2019: 

• Selvkost - Renovasjon 

 

Med bakgrunn i rundskriv H-3/14 «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester», pkt. 5.2.2 Interntjenester med fordelingsnøkkel, har revisjonen kontrollert 

følgende: 

1. har Gjemnes kommune laget/utarbeidet en fordelingsnøkkel for interntjenester i tråd 

med retningslinjene? 

2. har Gjemnes kommune dokumentasjon på beregning av fordelingsnøkkel for indirekte 

kostnader på selvkostområdet? 

 

Revisjonen skriver i sin konklusjon 

Basert på utførte handlinger og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksom på noe 

som gir oss grunn til å tro at Gjemnes kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 

bestemmelsene i de retningslinjene som ligger i H-3/14 pkt.5.2.2 interntjenester med 

fordelingsnøkkel. Revisjonen kan ikke finne at Gjemnes kommune har tilfredsstillende 

dokumentasjon som er dekkende grunnlag for fordeling av interntjenester.  

 

Interntjenester kan være regnskap, innfordring, lønn, revisjon personal, HMS, opplæring, 

post, arkiv, sentralbord, IKT osv.  

  

I rundskriv H-3/14, pkt. 5.2.2. kommer det frem at fordelingsmetoden for indirekte kostnader 

i størst mulig grad skal reflektere selvkosttjenestens bruk av interntjenesten. Virksomhetene 

må derfor dokumentere dette med bruk av relevante fordelingsnøkler for beregninger av de 

ulike tjenestenes bruk av interntjenester. 

 

Konklusjon 

Denne kontrollen er gjort på selvkostområdet renovasjon. Sekretariat vil anbefale at det blir 

sikret at tilfredsstillende dokumentasjon av interntjenester blir gjort på alle selvkostområdene.  

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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Revisjonens overordna mål 2

Effektiv og trygg forvaltning av offentlige midler 

Vi skal uttale oss om
 disposisjoner er i tråd med budsjett
 årsregnskapet er i tråd med lover og forskrifter
 årsmelding er konsistent med årsregnskapet
 ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger
 Nytt: forenklet etterlevingskontroll

Utført regnskapsrevisjon blir bekreftet hvert år i 
revisjonsmelding og vår rapport i kontrollutvalget.

Forenklet etterlevelseskontroll i egen rapport ihht ISAE 
3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon …»
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Forenklet etterlevelseskontroll 3

Hjemmel i ny kommunelov § 24-9.
Formålet er innenfor en begrenset ressursramme å forebygge svakheter 
og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak 
på økonomiområdet.

Utført av kommunens valgte revisor. Revisor velger ut område for kontroll 
basert på ei risiko- og vesentlighetsvurdering

Risikovurdering – vurdering av hvilke områder innen økonomiforvaltningen 
hvor det er størst sannsynlighet for brudd på bestemmelser og vedtak, og 
hvilke konsekvenser brudd kan

Vesentlighetsvurdering - kvantitativt (beløpsstørrelse, for kommunen, 
enkeltinnbyggere eller grupper av innbyggere) og/eller kvalitativt (t.d. 
omdømmetap eller samfunnsmessig aktualitet)
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Kontrollutvalet 4

Revisor si risiko- og vesentlighetsvurdering skal legges frem 
for kontrollutvalget til orientering

Valgt område skal være tydelig avgrenset og det skal 
være klart hva som inngår i kontrollhandlingene.

Attestasjonsuttale til kontrollutvalget innen 30. juni etter å 
ha mottatt uttale fra kommunedirektøren. For 2019 er fristen 
15.09.20 pga korona.
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Arbeidsflyt 5

Områder med 
størst risiko for 

vesentlige brudd

Risiko- og 
vesentlighets-

vurdering til KU

Objektive kriterier 
for måling og 

evaluering

Planlegge 
kontrollhandlinger –
type, tidspunkt og 

omfang

Innhente 
tilstrekkelig bevis 
til å kunne gi en 

uttale

Skriftlig uttale fra 
kommune-
direktøren

Ved indikasjon på 
brudd – vurder 
ytterligere bevis

Rapport til KU –
innen 30. juni
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Risiko 6

Generell risiko for alle kommuner – lovforarbeid og 
revisjonsstandard
• Etterlevelse av regelverk for offentlige innkjøp
• Selvkost
• Finansforvaltning
• Offentlig støtte
• Tilskudd til private barnehager
• Kontraktsoppfølging
• Tilskuddsforvaltning
• Etterlevelse av personvern GDPR
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Risikokart 7
Risikovurdering

Risiko
nr

Risikofaktor Risiko for feil
Eksisterende tiltak/
merknader til risikoen

S K Risikonivå

R1 Offenlige innkjøp
Komplisert regelverk
Ikke oppdatert reglement

Medlem av NII. 
KU-oppfølgingsliste

3 4 Høy

R2 Selvkost Komplisert regelverk
Bruker ekstern kompetanse
Momentum

3 2 Middels

R3 Finansforvaltning
Lav gjeld, stor verdi
langsiktige finansielle aktiva

Oppdatert Finansreglement. 
Eksterne forvaltere

3 3 Middels

R4 Offentlig støtte
Brudd på EØS-regelverket
for offentlig støtte. 

Lave summer 1 2 Lav

R5
Tilskudd til
private barnehager

Tidligere brudd på reglverk
Klagesaker til FM
KU-oppfølgingsliste

3 3 Middels

R6 Kontraktsoppfølging Ikke kartlagt
Ikke kartlagt.
Vil følge byggeprosjekt 
Batnfjord skole

3 3 Middels

R7 Tilskuddsforvaltning Ulike ordningar Egne retningslinjer 2 2 Lav

R8
Etterlevelse av 
personvernregler

Kompleks regelverk KU-Oppfølgingsliste 3 3 Middels


Ark1

				Risiko
nr		Risikofaktor		Risiko for feil		Eksisterende tiltak/
merknader til risikoen		S		K		Risikonivå

				R1		Offenlige innkjøp		Komplisert regelverk
Ikke oppdatert reglement		Medlem av NII. 
KU-oppfølgingsliste		3		4		Høy

				R2		Selvkost		Komplisert regelverk		Bruker ekstern kompetanse
Momentum		3		2		Middels

				R3		Finansforvaltning		Lav gjeld, stor verdi
langsiktige finansielle aktiva		Oppdatert Finansreglement. 
Eksterne forvaltere		3		3		Middels

				R4		Offentlig støtte		Brudd på EØS-regelverket
for offentlig støtte. 		Lave summer		1		2		Lav

				R5		Tilskudd til
private barnehager		Tidligere brudd på reglverk		Klagesaker til FM
KU-oppfølgingsliste		3		3		Middels

				R6		Kontraktsoppfølging		Ikke kartlagt		Ikke kartlagt.
Vil følge byggeprosjekt Batnfjord skole		3		3		Middels

				R7		Tilskuddsforvaltning		Ulike ordningar		Egne retningslinjer		2		2		Lav

				R8		Etterlevelse av 
personvernregler		Kompleks regelverk		KU-Oppfølgingsliste		3		3		Middels





Ark2

				Sannsynlighet 		Konsekvens/vesentlighet

						Ubetydelige 		Lav		Moderat		Alvorlig		Svært
alvorlige

				Svært sannsynlig 				 *    R9

				Meget sannsynlig 								     * R1

				Sannsynlig 						  * R3  R6  R8

				Lite sannsynlig 		  * R4		    * R2   R7

				Usannsynlig 
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Risikovurdering 8

Sannsynlighet 

Ubetydelige Lav Moderat Alvorlig Svært
alvorlige

Svært 
sannsynlig  *    R9

Meget 
sannsynlig 

Sannsynlig     * R2  *R3 *R5 
*R6 *R8      * R1

Lite sannsynlig     *R7

Usannsynlig    *R4  

Konsekvens/vesentlighet


Ark1

				Risiko
nr		Risikofaktor		Risiko for feil		Eksisterende tiltak/
merknader til risikoen		S		K		Risikonivå

				R1		Offenlige innkjøp		Komplisert regelverk
Ikke oppdatert reglement		Medlem av NII. 
KU-oppfølgingsliste		3		4		Høy

				R2		Selvkost		Komplisert regelverk
Høye satser		Bruker ekstern kompetanse
Momentum		3		2		Middels

				R3		Finansforvaltning		Lav gjeld, stor verdi
langsiktige finansielle aktiva		Oppdatert Finansreglement. 
Eksterne forvaltere		3		3		Middels

				R4		Offentlig støtte		Brudd på EØS-regelverket
for offentlig støtte. 		Lave summer		1		2		Lav

				R5		Tilskudd til
private barnehager		Tidligere brudd på reglverk		Klagesaker til FM
KU-oppfølgingsliste		3		3		Middels

				R6		Kontraktsoppfølging		Ikke kartlagt		Ikke kartlagt.
Vil følge byggeprosjekt Batnfjord skole		3		3		Middels

				R7		Tilskuddsforvaltning		Ulike ordningar		Egne retningslinjer		2		2		Lav

				R8		Etterlevelse av 
personvernregler		Kompleks regelverk		KU-Oppfølgingsliste		3		3		Middels





Ark2

				Sannsynlighet 		Konsekvens/vesentlighet

						Ubetydelige 		Lav		Moderat		Alvorlig		Svært
alvorlige

				Svært sannsynlig 				 *    R9

				Meget sannsynlig 

				Sannsynlig 				    * R2		 *R3 *R5 *R6 *R8		     * R1

				Lite sannsynlig 				    *R7

				Usannsynlig 				   *R4  

						S		K

				R1		3		4

				R2		3		2

				R3		3		3

				R4		1		2

				R5		3		3

				R6		3		3

				R7		2		2

				R8		3		3
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Valg av risikoområde 9

Revisor vurderer at det er mest relevant å gjennomføre 
forenklet etterlevelseskontroll knyttet til risiko 2 
– Selvkost - Renovasjon

På dette området er risikoen i utgangspunktet satt til 
middels, men er valgt etter konferanse med 
kontrollutvalgssekretariatet.
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Konkret vurdering 10

Kilde for kriterium:
- H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Utvalgte kriterium:
- Har kommunen laget en fordelingsnøkkel for interntjenester i tråd med 
retningslinjene.
- Har kommunen dokumentasjon på beregning av fordelingsnøkkel for indirekte 
kostnader på selvkostområdet. 



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

“ ”
Vi vil bidra til at innbyggerne i 
vårt distrikt får en enda bedre 
kommune å bo i

- Møre og Romsdal Revisjon SA

11
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fl
Til
Møre og Romsdal Revisjon SA
v/oppdragsansvarlig revisor
Ronny Rishaug Kopi til Kontrollutvalget i Gjemnes Kommune

Uttalelse fra ledelsen vedrørende forenklet etterlevelseskontroll av Selvkost - Renovasjon i
Gjemnes kommune

l.edelsens ansvar

• Vi er kjent med, og har oppfylt vårt ansvar for å utforme og iverksette en hensiktsmessig
intern kontroll for å sikre etterlevelse av lov, forskrift, egne reglementer og vedtak.

• Vi bekrefter at vi har gitt revisor all informasjon som er relevant og vesentlig for forenklet
etterlevelseskontroll av selvkost - renovasjon og som vi er kjent med.

• Vi kjenner ikke til at det er manglende etterlevelse av lov, forskrift, egne reglementer eller
vedtak i kommunen.

Batnfjordsøra, 14.9.20

i
Çj ‘lfl

BirgiLEl4assen
Rådmann

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

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

Saksbehandler:  

Dato:  
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Jane Anita Aspen 

14.9.2020 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 28/20 Kontrollutvalget 21.9.2020 

 Kommunestyret  

 

 

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 

 

Sekretariatets innstilling 

 

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Gjemnes kommunes Plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2023, med følgende tema: 

• Vannforsyning 

• Innkjøp og offentlige anskaffelser 

• RIR IKS 

2. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølge mellom tema som er omtalt i 

planen.  

3. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre 

områder for forvaltningsrevisjon.  

 

Saksopplysninger 

 

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 7.11.2019, 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 har levert «Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for 

Plan for forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper 2020-2023, datert 29.6.2020.  

 

Vedlagt følger: 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon av 

kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper 2020-2023, datert 

29.6.2020 

 

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: 

• Arkiv og dokumentasjon 

• Innkjøp og offentlige anskaffelser 

• Kvalitet i grunnskolen med særlig vekt på forebygging av mobbing 

• Vannforsyning 

• Selskaper kommunen eier eller har eierinteresser i 

o Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS  

 

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. Det er bare ett av områdene som er vurdert, som utpeker seg med høy 

risiko. Det er vannforsyning. Men det er flere områder som i analysen kommer ut med 

middels risiko.  

 

Sekretariatet vil gå gjennom hvert av de områdene som revisor har vurdert å ha størst risiko. 

 

Vannforsyning 

Dette er det eneste området i analysen som kommer ut med høy risiko. 

Revisor skriver i rapporten at hovedplan for vannforsyning er fra 1999 og skal i iht. plan 

revideres. Statistikk for de tre siste årene viser at andel innbyggere tilknyttet kommunalt 

vannverk med tilfredsstillende prøveresultater for E.coli er markant lavere enn for landet uten 

Oslo. Folkehelseprofilen 2020 viser at kommunen for indikator «God drikkevann» ligger 

signifikant dårligere enn landet som helhet (16% mot 85 % for fylket og 90 % for landet). 

Kontrollutvalget fikk i møte 25.6.2020 en orientering fra driftsleder for Areal og drift i 

Gjemnes kommune knyttet til Vannforsyning, og da spesielt med søkelys på resultatene fra 

folkehelseprofilen og oppfølging av tilsyn og Mattilsynet har gjennomført med flere avvik.  

Fjorårets hendelse på Askøy viser at mangler knyttet til vannforsyningen kan få alvorlige 

konsekvenser. Sekretariatet deler revisjonens syn på at dette området har høyt risikonivå, og 

vil anbefale at det settes opp på kontrollutvalgets Plan for forvaltningsrevisjon.  



Arkiv og dokumentasjon 

Revisjonen skriver at kommunen tok i bruk Public 360 som nytt saks- og arkivsystem i 2019. 

Gjemnes kommune har en arkivplan under utarbeidelse. Det gjenstår arbeid med skanning og 

rydding av gammelt gamle arkiv. Arkivverket gjennomfører tilsyn med kommunene på 

arkivområdet. Til grunn for arkivverkets utplukk av kommuner for tilsyn ligger en risiko-

vurdering. Gjemnes kommune er ikke plukket ut for tilsyn i 2020. Sekretariatet deler revisors 

vurdering av at ikke tilfredsstillende arkivering er et risiko-område. Men sekretariatet er godt 

kjent med hva arkivverket undersøker i sine tilsyn, og vurderer at kontrollutvalget kan 

etterspør fra rådmannen status for dette arbeidet, uten at det der nødvendig å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon.  

 

Innkjøp og offentlige anskaffelser 

Revisjonen skriver i sin rapport at kommunen deltar i Nordmøre Interkommunale 

Innkjøpsarbeid. Kommunen har en innkjøpshåndbok og reglement for kommunale bygge- og 

anleggsprosjekter. Dokumentene er ikke oppdatert iht. nytt regelverk. Kommunen planlegger 

større utbygginger som vil kreve store investeringer de kommende årene. Kommunen er 

sårbar når det gjelder kompetanse på innkjøpsområdet. 

Sekretariatet vurdere at innkjøp og offentlige anskaffelser har en iboende risiko i alle 

kommunene. Det er et komplisert regelverk, og dersom en gjør feil så kan dette få betydning 

for både omdømme og verste fall føre til bøter og erstatningskrav.  

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon på dette område i flere kommuner. 

Sekretariatet vil anbefale at dette settes opp på Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023.  

 

Kvalitet i grunnskolen med særlig vekt på forebygging av mobbing 

I elevundersøkelsen de siste årene er det prosentvis flere elever på 10. trinn som opplever 

mobbing enn gjennomsnittet for fylket og landet. I undersøkelsen for 2019-2020 er dette 

markant høyere enn sammenligningsgruppene. Gjemnes kommune har null toleranse for 

mobbing og har startet en rekke tiltak for å forebygge mobbing og gjennom dette sikre at 

elever får tilfredsstillende læringsutbytte, skiver revisjonen i sin rapport.   

Det opplyses i rapporten at skolen arbeider kontinuerlig med elevmiljøet gjennom ulike tiltak 

og i samarbeid med elevråd og FAU.  

Sekretariatet er enig at dette er et risikoområde. Samtidig er dette et område som 

fylkesmannen følger tett opp og ser til at det settes i verk tiltak ved mobbing. Det fremgår 

også at fylkesmannen planlegger å gjennomføre tilsyn knyttet til spesialundervisning høsten 

2020. Kommunestyret har også engasjert seg i å heve kvaliteten på grunnskole opplæringen i 

Gjemnes. Sekretariatet vil derfor ikke anbefale at kvalitet i grunnskolen med særlig vekt på å 

forebygge mobbing blir satt på plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. Det er allerede et 

stort søkelys på dette, og sekretariatet er i tvil om en forvaltningsrevisjon på område vil bidra 

med ny kunnskap.  

 

Selskaper kommunen eier eller har eierinteresser i - Romsdalshalvøya Interkommunale 

Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) 

Revisjonen peker i rapporten på at kommunen er medeier i noen selskaper, men i de fleste 

med kun en liten eierpost. Der kommunen eier selskap sammen med andre bør eventuelle 

forvaltningsrevisjonsprosjekter avklares, og om mulig, gjennomføres sammen med disse.  

 

Kommunen er deleier i noen interkommunale selskap. Enkelte av disse leverer viktige 

tjenester til innbyggere i kommunen. Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er i 

så måte et viktig selskap, skiver revisjonen.     

Kontrollutvalget har de siste årene mottatt flere henvendelser knyttet til RIR IKS.  

Sekretariatet deler revisjonens vurdering av at RIR IKS er et viktig selskap for revisjonen, 

selv om det ut fra den risiko- og vesentlighetsvurderingen som er gjennomført ikke kommer 

frem om det er større risiko i ett selskap fremfor ett annet.  



Sekretariatet vil anbefale at forvaltningsrevisjon i RIR IKS settes opp på Plan for 

forvaltningsrevisjon 22020-2023, men at en gjennomføring samordnes med kontrollutvalgene 

i de andre eierkommunene.    

  

KONKLUSJON 

 

Ut fra budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, så er det realistisk at det kan gjennomføres 2-

3 forvaltningsrevisjonsprosjekt i valgperioden. For å få 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.  

 

Sekretariatet vurderer at utarbeidet risiko- og vesentligvurderingen som revisjonen har 

gjennomført, er 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 kommune, Averøy kommune, 

Kristiansund kommune, Rindal kommune, Smøla kommune, Surnadal kommune, Tingvoll kommune, 

Aukra kommune, Hustadvika kommune, Gjemnes kommune, Molde kommune, Rauma kommune, 

Sunndal kommune, Vestnes kommune, Fjord kommune, Giske kommune, Sula kommune, Stranda 

kommune, Sykkylven kommune og Ålesund kommune, 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 av kommunens 

virksomhet som grunnlag for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon (FR) etter bestilling 7.11.2019 i 

Kontrollutvalget i Gjemnes kommune. 

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. Analysen danner grunnlaget for kontrollutvalgets 

utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023.  

 

Molde, 29.06.2020 

 

Marianne Hopmark    Einar Andersen 

Oppdragsansvarlig revisor   Forvaltningsrevisor 
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SAMMENDRAG 

 

Møre og Romsdal Revisjon SA har gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

virksomhet som grunnlag for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon (FR) etter bestilling fra 

Kontrollutvalget i Gjemnes kommune. Kontrollutvalget skal bruke dokumentet som grunnlag for 

utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon i 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 kommuneloven § 23-2 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».  
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Basert på gjennomført risiko og vesentlighetsvurdering er følgende områder vurdert å ha størst risiko: 

Arkiv og dokumentasjon 
Kommunen fikk Public 360 som nytt saks- og arkivsystem i 2019. Ansatte har fått opplæring i systemet. 
Tidligere benyttet kommunen ePhorte. Gjemnes kommune har en arkivplan som er under utarbeidelse. 
Det gjenstår arbeid med skanning og rydding av gammelt arkiv/ gamle arkiv. 

Innkjøp og offentlige anskaffelser 

Kommunen deltar i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid. Kommunen har en innkjøpshånd-

bok og reglement for kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Dokumentene er ikke oppdatert iht nytt 

regelverk. Kommunen planlegger større utbygginger som vil kreve store investeringer de kommende 

årene. Kommunen er sårbar når det gjelder kompetanse på innkjøpsområdet. 

Kvalitet i grunnskolen med særlig vekt på forebygging av mobbing  

I elevundersøkelsen de siste årene er det prosentvis flere elever på 10. trinn som opplever mobbing på 

skolen enn gjennomsnitt for fylket og landet. I undersøkelsen for 2019-2020 er dette markant høyere enn 

sammenligningsgruppene. Gjemnes kommune har null toleranse for mobbing og har startet en rekke tiltak 

for å forebygge mobbing og gjennom dette sikre at elever får tilfredsstillende læringsutbytte. 

Vannforsyning  

Hovedplan for vannforsyning er fra 1999 og skal i henhold til plan revideres. Statistikk for de tre siste 

årene viser at andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater for 

E.coli er markant lavere enn for landet uten Oslo. Folkehelseprofilen 2020 viser at kommunen for 

indikator «Godt drikkevann» ligger signifikant dårligere enn landet som helhet (16 % mot 85 % for fylket 

og 90 % for landet). 

Selskaper kommunen eier eller har eierinteresser i 

Kommunen er medeier i noen selskaper. I de fleste selskapene har kommunen kun en liten eierpost og 

gjennom dette liten innvirkning. 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. Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap 

IKS er i så måte et viktig selskap.  

Ut fra risiko og vesentlighetsvurdering er det aktuelt å vurdere styringssystemene i selskaper kommunen 

har eierinteresser i. Det er også aktuelt å se om reglene om offentlige anskaffelser følges, og hvordan 

etikk og arbeidsmiljø ivaretas. 
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1 INNLEDNING 

1.1 FORVALTNINGSREVISJON 

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon i kommunens virksomhet, og i selskaper 

kommunen har eierinteresser i. 

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. 

Forvaltningsrevisjon 

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». 

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 

Eierskapskontroll 

I henhold til kommuneloven § 23-2 skal kontrollutvalget også 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». 
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Revisjonen har utarbeidet slik vurdering, i eget dokument til kontrollutvalget, som grunnlag for 

utarbeidelse av plan for selskapskontroll 2020 til 2023. 

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 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.  

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 forvaltningsrevisjon 

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. 

COSO er en internasjonalt utbredt og anerkjent modell innenfor internkontroll, der risiko og 

vesentlighetsvurdering en integrert del. Med utgangspunkt i COSO-rammeverket inngår følgende 

elementer i den overordnede analysen:  

• Mål for den kommunale virksomheten, herunder lovpålagte oppgaver  

• Risikofaktorer som kan medføre uønskede hendelser som kan hindre måloppnåelse  

• Risikovurdering:  

o Konsekvensene dersom hendelsen inntreffer  

o 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 forvaltningsrevisjon  
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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 
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tl
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Sannsynlighet for at risikofaktor 
inntrer 

Konsekvens om risikofaktor inntrer 
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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. I vurderingene er det tatt hensyn til de tiltak 

kommunedirektøren har iverksatt for å sikre en betryggende intern kontroll, se kommuneloven § 25-1, 

jf. § 31-3. 

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.  

1.3 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. 

Gjemnes kommune benytter Compilo som sitt kvalitetssystem. Systemet inneholder blant annet 

personalhåndbok, kvalitetshåndbok, system for avvikshåndtering, lovsamling og HMS-håndbok.  

Kvalitetssystemet skal brukes av ansatte på alle nivå i organisasjonen og være en del av kommunens 

internkontrollsystem. Interne reglement og bestemmelser skal legges inn i systemet.  
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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 veilederen: Orden i eget hus, kommunedirektørens 

internkontroll. Fram til 2020 var dette omtalt i den tidligere KS veilederen: 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 

• 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.  

1.4 DET KOMMUNALE PLANSYSTEMET  

Kommuner har ulike styringsdokumenter som benyttes for å planlegge, utarbeide tiltak, og for å evaluere 

virksomheten og tjenesteytelsen. Kommunene er pålagt gjennom lov å utarbeide en samordnet plan for 

kommunens virksomhet og en løpende planlegging og samordning av kommunens fysiske, økonomiske og 

kulturelle utvikling. For å tilfredsstille lovens krav er det i forbindelse med kommuneplanarbeidet utviklet et 

eget plansystem. Dette for at kommunestyret skal kunne ha et styringsverktøy som på bakgrunn av 

oppnådde resultater (årsmelding) gir grunnlag for å kunne styre kommunen i en ønsket retning.   

Handlingsprogrammet vil vise hvordan fagområdene skal følge opp kommuneplanen og er konkretisert 

med kortsiktige periodemål basert på de langsiktige målene i kommuneplanen. I tillegg skal 

økonomiplanen vise hvordan kommunen skal følge opp planstrategien med endelig prioritering av når 

planoppgavene skal gjøres og tildeling av ressurser. 

Årshjulprosessen handler om hvordan arbeidet med de ulike plandokumentene og prosesser skal fases 

inn i forhold til hverandre. Dette kan være i forhold til ulike rapporteringer og i forhold til politisk 

behandling gjennom kalenderåret. Hensikten er å sikre at ulike prosesser gjennomføres effektivt og til 

riktig tid. 
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Figur: Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet 
Kilde: Miljøverndepartementet, kommunal planstrategi, veileder T-1494  

Det opplyses at kommunen har en god prosess i forbindelse med utarbeidelse av budsjett og 

økonomiplan. Det er utarbeidet ny mal for tertialrapportering. 

1.5 METODE OG GJENNOMFØRING 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen bygger på tilgjengelig informasjon om Gjemnes kommune.  

Prosjektet ble startet med et møte med rådmann. I møte gav vi informasjon om prosjektet. Videre ble 

det avklart hvordan ansatte i kommunen skulle involveres og hvordan opplysninger om kommunens 

virksomhet skulle innhentes. Etter oppstartmøte hadde vi samtaler med noen ansatte.  

Kommunens planverk, politiske vedtak, reglementer, ROS-analyse, retningslinjer og prosedyrer er 

sentrale dokumenter som er gjennomgått. Vi har i tillegg etterspurt brukerundersøkelser og 

medarbeiderundersøkelser og resultatene av disse. Dokumentene omtales nærmere i rapporten.  

Vi har hatt dialog med sentrale personer på ulike nivåer i kommunen. Dette har gitt informasjon om 

hvordan de ulike aktørene ser risikobildet fra sine ståsteder, og om risikobildene stemmer overens. 
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Kontakt med ansatte har også gitt opplysninger om risikoreduserende tiltak som er iverksatt, men som 

ikke kommer fram i de skriftlige kildene.  

Vi har gjennomført to dialogmøter med kontrollutvalget. I kontrollutvalgsmøte 26.2.2020 gav utvalget 

innspill til arbeidet knyttet til følgende forhold: 

• Saksbehandling og klagebehandling. Signal om flere klager som får medhold i klageorganet. 

• Rekrutering til kommunen, for eksempel fastleger  

• Mangel på offentlighet knyttet til PHD-prosjektet  

• Sårbarhet i kommunen med få personer i hver funksjon  

• Har kommunen bestiller kompetanse for å ivareta arbeid med bærekraftsmålene 

• Hvem og hvordan følger kommunen opp at avtaler om interkommunale samarbeid for eksempel 
PPT, Barnevern m.m. blir overholdt. 

• Hvordan ivaretas eksisterende og nye oppgaver knyttet til funksjonsdeling jordbruk og skogbruk  

• Eldreomsorg  

• Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR)  

1.6 KILDER  

Informasjonen er sortert under de ulike tjenesteområdene. Vurderingene er basert på informasjon fra 

kommuneplan, planstrategi, handlingsprogram, årsrapporter, årsmeldinger, tertialrapporter og annet. 

Følgende dokumenter er gjennomgått og er benyttet som grunnlag for de risiko og 

vesentlighetsvurderingene som foretas: 

• Kommuneplanens arealdel 2019-2031 (vedtatt 27.9.2019)  

• Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029  

o Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2031 var våren 2020 på høring og 

skal behandles av kommunestyret 16.6.2020 

• Planstrategi 2016-2019 (vedtatt 25.10.2016) 

o Planstrategi 2020-2023 var våren 2020 på høring og skal behandles av kommunestyret 

16.6.2020 

• Kommunedelplaner 

o Sjøområder 

o Kulturminner (vedtatt 26.9.2017) 

o Astaddalen 

• Temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 

• Delegasjonsreglement (sist vedtatt 31.3.2020) 

• Etiske retningslinjer (gjeldende retningslinjer er fra 2012, 2012/158) 

• Innkjøpsreglement (innkjøpshåndbok for Gjemnes kommune) (sist revidert 22.4.2013) 

• Reglement for kommunale bygge- og anleggsprosjekter (vedtatt 28.2.2017) 

• Reglement for finansforvaltning (vedtatt 29.10.2019)  

• Økonomireglement (økonomisk styringshjul og økonomireglement) (vedtatt 31.1.2012)  

• Rutiner om attestasjon, anvisning, rapportering etc. 

• Budsjett og økonomiplan 2019 (2019 til 2022) 

• Budsjett og økonomiplan 2020 (2020 til 2023) 
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• Årsmelding 2019  

• Tertialrapporter 2019 og 2020 

• Forvaltningsrevisjonsrapporter (siste tre år) 

• Tilsynsrapporter fra statlige tilsynsmyndigheter (siste tre år) 

• KOFA avgjørelser (siste tre år) 

Politiske reglement: 

• Reglement til kommunestyret (vedtatt 6.9.2016)  

• Reglement til formannskapet (vedtatt 6.9.2016) 

• Innsynsreglement. Normalreglement for folkevalgtes innsynsrett for Gjemnes kommune. 
Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter (vedtatt 
6.9.2016)  

Et utvalg statistikker er innhentet og gjennomgått: 

• Statistikk fra årsmelding 

• Statistikk fra SSB, KOSTRA 

• Statistikk fra GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) 

• Skoleporten.udir.no, elevundersøkelsen for grunnskolen, 2019-2020  

• Folkehelseprofil 2020 for Gjemnes kommune, utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Fokus er på 
sosialt bærekraftige lokalsamfunn 

Tilsyn med Gjemnes kommune 

• Tilsyn med pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
rapportdato: 6.12.2017. Det ble avdekket to avvik 

• Tilsyn med Gjemnes kommune som barnehagemyndighet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
rapportdato: 20.2.2018. Det ble avdekket syv pålegg 

• Tilsyn med kommunal beredskapsplikt, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, rapport datert 
13.7.2018. Det ble avdekket to avvik 

DOKUMENTGJENNOMGANG  

Ved utarbeidelse av risiko og vesentlighetsvurdering er en rekke dokumenter gjennomgått. De mest 

sentrale dokumentene som er nyttet som grunnlag for de risiko og vesentlighetsvurderingene som 

foretas omtales kort under. 

KOMMUNEPLAN  

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029, beskriver hvilken retning kommunen skal utvikle seg i og 

hvordan målene i planen skal nås. Kommunen har ulike sektor- og temaplaner. En del av disse er omtalt 

i planen.  

Kommuneplanens arealdel med tilhørende kart gjelder for perioden 2019-2031 og ble vedtatt av 

kommunestyret 27.9.2019. Planen beskriver hva som er ønskelig og tillatt bruk av ulike areal rundt 

omkring i bygda, både til næring, rekreasjon og andre samfunnsformål. 

PLANSTRATEGI  

Kommunen har en planstrategi for perioden 2016 til 2019 som ble vedtatt av kommunestyret 

25.10.2016. Strategien gir en gjennomgang av statusen for planer, for å avklare hvilke planer det er 
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behov for å fornye eller oppdatere i kommunestyreperioden. Den omtaler både kommuneplanen 

(samfunnsdelen og arealdelen), reguleringsplaner og planer for virksomheten i tjenesteområdene. 

Gjemnes kommune deltar sammen med kommunene Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla, Sunndal, 

Surnadal, og Tingvoll i et plansamarbeid, som er organisering som et prosjekt i regi av regionrådet i 

perioden 2019-2022. Målet er å styrke samfunnsutviklingen på Nordmøre, bygge kompetansemiljø 

innen planlegging på tvers av kommunene, og at kommunen skal ha et økt regionalt fokus i den 

kommunale planleggingen. Felles planstrategi er et ledd i dette arbeidet. Kommunene har samordnet 

seg i arbeidet med planstrategien. Enkelte kapitler i planstrategien er felles for kommunene. Det øvrige 

er kommunespesifikt. Hver enkelt kommune vil fylle inn eget materiale og fremme planstrategien for 

politisk behandling i den enkelte kommune. 

Gjemnes formannskap vedtok, i møte 11.2.2020 i sak 2/2020, at planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel og planstrategi 2019-2023 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med 

høringsfrist seks uker, jfr. plan- og bygningslovens (pbl) §§ 4-1 og 12-9. 

KOMMUNEDELPLANER  

På kommunens hjemmeside vises det til tre kommunedelplaner: 

- Kommunedelplan for sjøområder 

- Kommunedelplan for kulturminner 

- Kommunedelplan for Astaddalen 

DELEGERINGSREGLEMENT  

Kommunestyret vedtok i møte 31.3.2020 i sak 12/2020 nytt delegasjonsreglement for Gjemnes 

kommune. Vedtaket gir nærmere informasjon om reglementet og gjengis derfor under: 

«Kommunestyret vedtar iht kommuneloven § 5-14 vedlagt delegasjonsreglement som skal føres i KF 

Delegering på https://delegering.kf.no/delegering/publikum/1557 og være publisert innen 14 dager 

fra dette vedtak. Fra samme dato er delegasjonsreglement vedtatt 14.12.2010 i k-sak 78/10 ikke 

lenger gyldig. KF Delegering skal alltid være oppdatert i forhold til nye lover og forskrifter, vedtak, 

samarbeidsavtaler, reglement og lignende som gir en delegasjon. KF Delegering skal 

også vise rådmannens subdelegasjon. Kommunestyret presiserer at delegasjon og 

subdelegasjon av myndighet ikke er delegasjon av ansvar». 

ETISKE RETNINGSLINJER  

Etiske retningslinjer er rettesnorer for håndtering av etiske problemstillinger som oppstår for 

medarbeidere og folkevalgte i kommunen. Retningslinjene kan være konkretiseringer av kommunens 

verdier. Etiske retningslinjer bør gi praksisorientert veiledning og klare anvisninger om hvilken type 

atferd som forventes i hvilke situasjoner. De bør utarbeides lokalt og det er viktig at retningslinjene 

bygger på en selvstendig vurdering tilpasset den enkelte kommunes situasjon.  

Gjemnes kommune har etiske retningslinjer som ble vedtatt av kommunestyret i 2012. Retningslinjene 

beskriver hvordan medarbeidere og folkevalgte skal håndtere interessekonflikter, herunder 

habilitetsspørsmål, bierverv og gaver/ fordeler. Det stilles ikke krav om at kommunen jevnlig undersøker 

om medarbeidere og folkevalgte kjenner og etterlever de etiske retningslinjene, og om det blir reagert 
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ved brudd på retningslinjene. Retningslinjene har ikke forventninger om at nye medarbeidere 

underskriver på at de vil følge de etiske retningslinjene som en del av arbeidskontrakten.  

I årsmelding opplyses det at kommunen har etiske retningslinjer. Videre opplyses det at etikk tas opp 

som tema i medarbeidersamtaler mellom rådmann og leder, og på ledermøter. Det oppfordres til å ta 

opp etikk som tema på personalmøter. 

Retningslinjene bør oppdateres og rulleres jevnlig. 

INNKJØPSREGLEMENT  

Gjemnes kommune deltar i Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII). Innkjøpssamarbeidet 

ble etablert i 2002 og er organisert etter kommuneloven (1992) § 27. Samarbeidet består av 12 

kommuner. Innkjøpstjeneste er lokalisert i Kristiansund sammen med innkjøpsavdelingen til 

Kristiansund kommune. Det er utarbeidet vedtekter for samarbeidet. 

Gjemnes kommune har utarbeidet en innkjøpshåndbok. Håndboken ble opprettet 1.7.2012, og er sist 

revidert 22.4.2013. Lov om offentlige anskaffelser er revidert etter 2013, og håndboken bør oppdateres 

iht nytt regelverk. 

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNALE BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER 

Reglementet er fra 2017 og har bestemmelser om omfang, organisering av bygge- og anleggsprosjekt, 

behandling av bygge- og anleggsprosjekter og økonomistyring/ rapportering. Reglementet gir 

retningslinjer for enhetlig behandling og styring i forbindelse med planlegging og gjennomføring av 

kommunens bygge- og anleggsprosjekter i hht. vedtatt investeringsbudsjett. Reglementet regulerer de 

ulike aktørers rolle, myndighet og ansvar. 

FINANSREGLEMENT  

Reglement for Finansforvaltning for Gjemnes kommune ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2010 i K-

sak 85/10. Finansreglementet regulerer plassering av ledig likviditet, langsiktige finansielle aktiva og 

forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.  

Kommunestyret skal vedta reglement for finansforvaltningen i hver kommunestyreperiode. Fra 1.1.2017 

ble det endret til å gjelde reglement for finans- og gjeldsforvaltningen. 

ØKONOMIREGLEMENT  

Økonomireglement og økonomiskstyringshjul ble vedtatt av kommunestyret 31.1.2012 i K-sak 5/12. 

reglementet har detaljerte bestemmelser om budsjettprosessen og rutiner for rapportering. 

Økonomireglement bør oppdateres og rulleres jevnlig.  

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN  

Budsjett og økonomiplan utarbeides etter mal. Revisjonen har i forbindelse med utarbeidelse av risiko 

og vesentlighetsvurdering gått gjennom budsjett og økonomiplan 2019 (2019-2022) og 2020 (2020-

2023).   

 

file:///C:/Users/Bruker/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/01.4%20Reglement_for_gjennomforing_av_kommunale_bygge-_og_anleggsprosjekter%20(1).docx%23_Toc475609885
file:///C:/Users/Bruker/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/01.4%20Reglement_for_gjennomforing_av_kommunale_bygge-_og_anleggsprosjekter%20(1).docx%23_Toc475609890
file:///C:/Users/Bruker/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/01.4%20Reglement_for_gjennomforing_av_kommunale_bygge-_og_anleggsprosjekter%20(1).docx%23_Toc475609891
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ÅRSMELDING  

Årsmelding utarbeides etter mal. Revisjonen har i forbindelse med utarbeidelse av risiko og 

vesentlighatsvurdering gått gjennom årsmelding for 2018 og 2019.   

TERTIALRAPPORTER  

Tertialrapporter utarbeides etter mal. Revisjonen har i forbindelse med utarbeidelse av risiko og 

vesentlighatsvurdering gått gjennom rapporter behandlet av kommunestyret i 2019 og 2020.   

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTER (SISTE TRE ÅR) 

Våren 2018 ble forvaltningsrevisjonsrapport om helsestasjon- og skolehelsetjeneste behandlet i 

kommunestyret (møte 26.6.2018 i K-sak 33/18). 

Følgende anbefalinger ble gitt:  

a. Kommunen bør vurdere om funksjon som jordmor kan styrkes.  
b. Skolehelsetjenesten bør ha økt oppmerksomhet på at det har vært en femårsperiode med lav 

vaksinasjonsdekning blant 10. klassingene.  
c. Kommunen bør sikre at ungdom 16- 20 år får gratis lavterskeltilbud om helsetjenester, også innen 

andre helsetjenester enn psykisk helse.  
d. Kommunen bør sikre at skolehelsetjenesten kan delta på foreldremøter på skolene, i de tilfeller hvor 

dette er et ønske fra skolen.  
 

Våren 2018 ble det levert en forvaltningsrevisjonsrapport om drift og forvaltning av PP-tjeneste for 

Gjemnes, Eide og Fræna. Rapporten var bestilt av kontrollutvalget i Eide kommune som vertskommune 

for samarbeidet. Rapporten som avdekket forbedringspunkter og gav anbefalinger ble også behandlet i 

Gjemnes kommune. 

TILSYNSRAPPORTER FRA STATLIGE TILSYNSMYNDIGHETER (SISTE TRE ÅR)  

Det er gjennomført en rekke tilsyn de siste årene: 

• Tilsyn med miljøretta helsevern i barnehager og skoler, fylkesmannen, 23.10.2019 

• Tilsyn med tilskudd til husdyr, dyr på beite, dyr på utmarksbeite samt nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket. Tilsyn gjennomført av fylkesmannen med sluttmøte sammen med tre andre kommuner 
(29.3.2019) 

• Tilsyn med bolig for utviklingshemmede (4 pålegg), Arbeidstilsynet, datert 15.3.2019 

• Tilsyn kommunal beredskapsplikt (2 avvik), fylkesmannen, datert 13.7.2018  

• Tilsyn med Gjemnes kommune som barnehagemyndighet, (7 pålegg), fylkesmannen, 20.2.2018  

• Tilsyn med pasient og brukerrettighetsloven kap. 4A, (2 avvik), fylkesmannen, datert 6.12.2017  

Fylkesmannen planlegger høsten 2020 tilsyn med spesialundervisning ved Batnfjord skole, jf. 

samordningskalender for tilsyn i Møre og Romsdal. 

KOFA AVGJØRELSER (SISTE TRE ÅR) 

Gjemnes kommune har ikke hatt saker til behandling i KOFA de tre siste årene. Siste sak er fra 2015 og 

knyttet til Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid. Sak gjaldt avvisning av leverandør ved 

inngåelse av rammeavtaler for anskaffelse av bedriftshelsetjenester. KOFA konkluderte med at det ikke 

var brudd på regelverket. 
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STATISTIKKER 

Et utvalg statistikker er innhentet og gjennomgått fra en rekke kilder som årsmelding, SSB, KOSTRA, GSI 

(Grunnskolens Informasjonssystem) 

1.7 FAKTASJEKK  

Et utkast til risiko og vesentlighetsvurdering ble sendt til rådmann 16.6.2020. Rådmann gav enkelte 

tilbakemeldinger i e-post 25.6.2020. Tilbakemeldingene er innarbeidet i dokumentet. 

Foreløpige KOSTRA-tall for 2019 som ble publisert 16.3.2020 var tatt med i dokumentet som ble sendt til 

faktasjekk. I forbindelse med ferdigstillelse av rapporten er KOSTRA-tabellene oppdatert i henhold til 

endelige tall for 2019 som ble publisert 15.6.2020. 
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2 KORT OM GJEMNES KOMMUNE 

Gjemnes kommune ligger på Nordmøre sentralt plassert midt mellom byene Kristiansund og Molde i 

Møre og Romsdal fylke. Kommunesenteret ligger i tettstedet Batnfjordsøra. Det var 2 641 innbyggere i 

Gjemnes kommune 1.1.2019. 

Jord- og skogbruk er de viktigste næringene i Gjemnes. Det er også noe industri. Ca 40 % av 

arbeidstakerne pendler til nabokommunene, hvor størsteparten går til Kristiansund og Molde.  

Det var i 2017 338 personer sysselsatte i kommunal sektor i Gjemnes kommune. Disse var fordelt på 239 

årsverk, hvorav 104 i helse og omsorg, 51 i grunnskole, 42 i administrasjon, 33 i barnehage, 4 i kultur og 

4 i kategoriene annet. 

2.1 POLITISK ORGANISERING  

Kommunestyret består av 17 medlemmer inkludert ordfører og varaordfører. Formannskapet består av 

fem medlemmer inkludert ordfører og varaordfører. I tillegg har kommunen et administrasjonsutvalg. 

Kommunens hjemmeside har lenke til møteplan med innkalling og protokoll.  

2.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING  

Rådmann er øverste leder for administrasjonen. Ledelsen består av i tillegg av assisterende rådmann og 

stabsfunksjoner innen personal og økonomi. Kommunen er iht organisasjonskartet inndelt i åtte 

tjenesteområder. Kommunehuset ligger i Batnfjordsøra. 

Kommunene har ulike lovpålagte oppgaver som skal utføre og kommunestrukturen ligger i bunnen for 

organisering av tjenesteproduksjon. Kommunens hjemmeside inneholder informasjon over 

organisasjonskart, administrativ ledelse, struktur og tjenesteproduksjon. 

For ytterligere informasjon om Gjemnes kommune viser vi til http://www.gjemnes.kommune.no/ 

http://www.gjemnes.kommune.no/
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Figur: Organisasjonskart for Gjemnes kommune 
Kilde: www.gjemnes.kommune, publisert 21.7.2017 (utskrift juni 2020) 

2.3 ØKONOMISKE NØKKELTALL 

Tabellen under vises økonomiske nøkkeltall fra kommuneregnskapet for 2017, 2018 og 2019. Dette viser 

utviklingen i kommunen disse årene. Tilsvarende tall for 2019 vises for KOSTRA-gruppe 02 og landet 

uten Oslo. Tall for Gjemnes kommune for 2019 kan gjennom dette sammenlignes med KOSTRA-gruppen 

og landet uten Oslo. 

Foreløpige tall for 2019 ble publisert 16.3.2020. Endelige tall for 2019 ble publisert 15.6.2020. I 

forbindelse med ferdigstillelse av rapporten er KOSTRA-tabellene oppdatert i henhold til endelige tall for 

2019. Oversiktene er hentet fra: www.ssb.no/kommunefakta/gjemnes  

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som 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 brutt 

driftsinntekter over tid. Vi ser at de i 2017 og 2018 var over dette måltallet, mens det i 2019 var under.  

 

 

http://www.gjemnes.kommune/
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Nøkkeltall Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gruppe02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,8 4,3 0 0,2 1,5 

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) prosent 3,6 2,8 1,2 1,2 1,1 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) prosent 20,4 20,9 25,6 17,7 20,6 

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) prosent 26,8 25,2 33,6 47 48 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) prosent 73 72,1 86 105,1 111 

Frie inntekter per innbygger (kr) kr 61 586 62 303 64 628 64 774 57 316 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12 15,2 14,2 10,4 12 

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) prosent 5,9 8,2 14,1 14,9 16,2 

Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto 
investeringer (prosent) prosent 33,4 22 20,9 31,4 33,8 

Tabell: Regnskap, nøkkeltall for Gjemnes kommune 2017, 2018 og 2019. 
Kilde:  KOSTRA, regnskap, Gjemnes kommune, https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/gjemnes/regnskap, oppdaterte tall 15.6.2020 

 
Budsjett 2020 har en figur som viser netto driftsramme pr. ansvarsområde for 2020. Det opplyses at 

netto driftsramme av den totale driftsrammen for helse- og omsorg utgjør 41,4 %, skolene 22,0 % og 

barnehagene 13,8 %.  

 
Diagram: Netto driftsramme pr. ansvarsområde i 2020     
Kilde:  Gjemnes kommune, budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023  
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I årsmelding for 2019 gis det i kapitel om økonomisk status og utvikling informasjon om langsiktig 

perspektiv: 

«Gjemnes kommune sin økonomiske stilling blir verre år for år. Overskuddet minker, og for 2019 

har vi et negativt netto driftsresultat. Det var budsjettert med et enda større negativt netto 

driftsresultat enn det som ble fasiten, men utviklingen er likevel bekymringsfull. Framover ser 

det heller ikke bedre ut. Som såkalt «frivillig liten» kommune har vi fått en nedgang i våre frie 

inntekter fra 2017, til sammen fire millioner. Dette merkes godt på driften, og det blir også 

vanskeligere hvert år å saldere neste års budsjett. I økonomiplanperioden må vi redusere 

utgiftene eller øke inntektene med ca 30 millioner og dette blir en krevende øvelse. Den øvelsen 

fordrer solid evne til prioritering. Vi har en buffer med disposisjonsfondet som er bygget opp, 

men dersom vi pøser disse pengene inn i ordinær drift, varer de ikke mange år. I løpet av 2020 

må det tas et større grep for å planlegge for framtiden.»  

2.4 OVERORDNEDE MÅL  

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 har tre gjennomgående tema: 

• Universell utforming 

• Hensynet til barn og unge 

• Folkehelse  

Temaene er også nedfelt i planstrategien og planprogrammet for kommuneplanen. I de årlige 

handlingsplanene utarbeider hver enhet målsetning for de tre temaene.  

2.5 KUNNSKAPSPROSJEKT 

Gjemnes kommune startet i 2019 et kunnskapsprosjekt som omtales som Phd kunnskapsprosjektet. 

Prosjektet handler om å ansette fire stipendiater midlertidig for å forske i Gjemnes kommune. 

Kommunestyret vedtok dette i møte 18.6.2019 i sak 43/19. Phd utdanning eller doktorgradsutdanning 

er en ferdig strukturert grad som er normert til tre eller fire års fulltidsstudier. Kommunen legger til 

grunn at forskningsrådet må finansiere ca. 50 % hvis det skal iverksettes.  

Prosjektet er også lagt fram for kommunestyret våren 2020. Dette er gjort for å forankre prosjektet i det 

nye kommunestyre. Vedtak om å opprettholde intensjon om å søke fire offentlige Phd stillinger. Videre 

opplyses det at dersom Norges forskningsråd innvilger færre enn fire stipendiatstillinger vurderes saken 

på nytt. Dersom Norges forskningsråd avslår søknaden, faller prosjektet bort. Bakgrunnsdokumentasjon: 

Phd Kunnskapsprosjektet - FoU og Innovasjon i Gjemnes horisont 2040 – handlingsplan og strategi 2020-

2024. 

I handlingsplanen opplyses det at i alle deler av forskningen skal også kommunens hovedfokusområder 

ivaretas spesielt:  

• Folkehelse  

• Universell utforming  

• Barn og unges oppvekstsvilkår  

• Klima  
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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.  

3.1 INTERN KONTROLL OG AVVIKSSYSTEM 

Innholdet i internkontrollen i kommunene er løftet frem i den nye kommunelovens kapittel 25. De nye 

internkontrollbestemmelsene skal i loven og ny forskrift erstatte kommuneplikten i dagens 

særlovgivning. 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. Fram 

til kapittel 25 trer i kraft gjelder følgende overgangsbestemmelser jf. § 31-3: 

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 er etter kommuneloven pålagt å innrette virksomheten på en slik måte at den er underlagt 

en betryggende kontroll. Dette er ivaretatt gjennom delegasjons- og styringsreglement. I det daglige har 

hver enhetsleder ansvar for å etablere og følge opp rutiner innenfor egen enhet som sikrer etterlevelse 

av lover og regler. 

Gjemnes kommune har det elektroniske kvalitetsstyringssystemet Compilo. Kvalitetssystemet 

dekker kvalitet i tjenester og helse, miljø og sikkerhet. Alle ansatte i Gjemnes kommune har tilgang 

til systemet. Det er en økende bruk av kvalitetssystemet blant de ansatte. I 2018 hadde 

kvalitetssystemet totalt 2113 innlogginger, som er 230 flere innlogginger enn i 2017 og 640 flere 

innlogginger enn i 2016. Antall innlogginger i kvalitetssystemet i 2019 har vært omtrent lik antallet i 

2018.   

Kvalitets- og internkontrollarbeid tas jevnlig opp på ledermøter.  

I kvalitetssystemet ligger kommunens rutiner og prosedyrer. Noen er flinke til å utarbeide prosedyrer 

som gjøres tilgjengelig i Compilo. Andre kan bli flinkere. Helse og omsorg har en god dokumentbase i 

Compilo. Det lå 567 publiserte dokumenter i kvalitetssystemet ved utgangen av 2018. Dette er 20 færre 

dokumenter enn i 2017. Grunnen til dette er at flere rutiner som ikke lengre er gjeldende har blitt 

gjennomgått og slettet, blant annet på grunn av digitalisering. Det lå 580 publiserte dokumenter i 

kvalitetssystemet ved utgangen av 2019. Nye prosedyrer gjøres kjent for aktuelle ansatte som må 

kvittere på leseliste. 

Rådmann bruker aktivt Compilo og sender ut dokumenter som skal gjennomgås ute i enhetene. 

Rapporter kan tas ut av kvalitetssystemet. Det kan hentes ut informasjon om hvem som har lest og 

signert for lesing. Gjennom dette har kommunen kontroll på at dokumenter, rutiner og endringer mv 

blir lest.  

https://app.dib.no/lov/kommuneloven-ny/%7B4B0384BE-61F0-4171-8043-4C0986BCA9A7%7D/diblink/m169
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Det er fokus på at ansatte skal melde avvik. Meldte avvik formidles som et kvalitetstegn. Gjennomgang 

og behandling av avvik fører til forbedring. Avvik gjennomgås og behandles på hvert enkelt 

tjenesteområde i kommunen. I 2018 ble det meldt 363 avvik, som er 11 flere meldte avvik enn i 2017 og 

94 flere enn i 2016. I arbeidet med å øke fokus på å melde avvik har kommunen involvert verneombud 

og tillitsvalgte. Det er en prioritert oppgave for ansatte å melde avvik når feil og mangler oppdages. Det 

brukes tid på å skape forståelse for hva avvik er og hvorfor det er viktig å melde avvik. I 2019 ble det 

meldt 356 avvik. 

I rapport for andre tertial 2019 opplyses det at det meldes kontinuerlig inn avvik gjennom kvalitets-

systemet fra avdelingene opp til leder. I kvalitetssystemet ligger også de fleste av rutinedokumenter 

som er vedtatt enten politisk eller administrativt. Innhentet opplysninger fra tjenestene viser at ansatte 

har fått opplæring i kvalitetssystemet og at dette i stor grad brukes. Enkelte enheter opplyser at de skal 

få opplæring i ROS og at de deretter vil ta dette i bruk. Avvik meldes, men enkelte tjenester opplyser at 

de gjør dette i liten grad. 

Gjemnes kommune har, som del av samarbeid på Nordmøre, arbeidet med pilot for årshjul. Eksempler på faste 

punkter i årshjul er: politiske møter, møter i forbindelse med budsjettprosessen, møter i regi av skolene, periode 

for medarbeidersamtaler og vernerunder.  

Saker om investeringsprosjekt knyttet til skole og omsorgssenter er blitt endret flere ganger i løpet av 

kort tid. Endringene er knyttet til kostnad, budsjett og framdrift. Dette kan indikere at utredning av 

politiske saker kan bli bedre. 

RISIKOVURDERING INTERNKONTROLL OG AVVIKSSYSTEM 

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 

Internkontroll  

Internkontrollen er ikke 
tilfredsstillende 

Kommunen har et 
internkontrollsystem. 
Kommuneledelsen har klare 
forventninger om at systemet 
brukes. Det gis opplæring og 
systemet brukes av de fleste. 
ROS er i varierende grad tatt i 
bruk – enkelte tjenester 
opplyser at de vil ta i bruk dette 
etter opplæring er gitt.  

Innbyggerne kan få for dårlige tjenester 
eller ikke få tjenester de har krav på. 
Kommunen kan få svekket omdømme. 

L M  

Politiske saker blir ikke 
forsvarlig utredet  

Utredning av saker om 
investeringsprosjekter er blitt 
endret flere ganger i løpet av 
kort tid. Dette kan indikere at 

Politikere får ikke et godt nok 
beslutningsgrunnlag. Vedtak kan bli 
truffet på feilt grunnlag.  

 
M 

 
M 
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utredning av enkelte politiske 
saker kan bli bedre. 

Avvikssystem  

Avvikssystem er ikke 
tilfredsstillende 
 
 

Internkontrollsystem har system 
for melding av avvik. 
Kommuneledelsen forventer at 
systemet brukes. 
Ansatte har fått opplæring i 
avvik og bruk av avviks-
meldinger. De fleste bruker 
systemet, men enkelte tjenester 
melder få avvik. 

Feil blir ikke rettet. Kommunen lærer ikke 
av sine feil. 

L M  

 

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 nettsiden gis det informasjon om offentlighetsloven. Det opplyses at alle dokumenter som hoved-

regel er offentlig med mindre det er hjemmel for å skjerme. Dokumentene som er skjermet vil ikke være 

mulig å lese på hjemmesiden, og deler av tittel på dokumenter kan være sladdet. Videre informeres det 

om at all post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er unntatt offentligheten. Dette betyr at 

publikum kan finne igjen brev omtalt, sitert, eller gjengitt i sin helhet i avisa, eller i nyhetene.  

Gjemnes kommune har postjournal på kommunens nettside. Dokumenter i postjournalen skal legges ut 

på nettsiden. Dokumenter som ikke er unntatt fra offentligheten ligger åpne for den som ønsker innsyn. 

Offentlig journal blir publisert to dager etter registrering. Dette sikrer at servicekontoret får tid til å 

foreta en kvalitetssikring av opplysningene. Saker som er unntatt innsyn merkes. 

Kommunen fikk nytt sak- og arkivsystem i juni 2019. Systemet som ble valgt var Public 360. Dokumenter 

som er registrert før juni 2019 kan hentes fram via lenke på kommunens nettside. Det opplyses at 

publikum ved behov kan ta kontakt med og få bistand fra servicekontoret. Prosessen med å 

implementere Public 360 ble ledet av Orkide. Det opplyses at Gjemnes kommune var aktiv i 

innføringsperioden og meldte inn feil, mangler og forbedringspunkter. Det var problemer i oppstarten 

med innsynsløsninger i postliste og dokumenter for publikum. Det opplyses at innsynsløsningene etter 

innkjøringsperioden fungerer greit. 

Kunngjøringer av politiske møter ligger også på nettsiden til kommunen. Der ligger dokumenter som 

møteinnkalling, saksfremstillinger med vedlegg og protokoller. 

Pressens offentlighetsutvalg utarbeidet i 2018 en åpenhetsindeks for norske kommuner. Undersøkelsen 

baserte seg dels på hvordan et innsynskrav ble håndtert, dels på tilgjengeligheten av viktig informasjon 

på kommunenes hjemmesider og dels på et spørreskjema til kommunene selv. Gjemnes kommune ble 

rangert som nummer 13 i landet og best i fylket. 
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Rådmann har en egen post i begynnelsen av kommunestyremøtene der hun orienterer om nytt fra 

administrasjonen. Informasjonen legges inn i protokoll fra møtene. Informasjonen gjøres også kjent på 

kommunens hjemmeside under fanen «Nytt fra administrasjonen». 

I årsmelding for 2019 opplyses det at har vært arbeid med utbedring av informasjon til 

innbyggerne, ved bruk av Facebook og hjemmeside. Redaktørene på hjemmeside og Facebook 

møtes til fire heldagsmøter i året for opplæring og arbeid med hjemmesiden.  

RISIKOVURDERING ÅPENHET OG INNSYN 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Publikum gis ikke innsyn i 
dokumenter  

Publik 360 ble innført som saks og 
arkivsystem i juni 2019. 
Postjournal fra dette tidspunkt er 
tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside med søkemulighet 
og innsynsløsning. Eldre 
dokumenter er tilgjengelig på 
hjemmesiden eller ved å ta 
kontakt med servicekontoret. 

Innbyggerne får ikke informasjon de 
har krav på. Pressen hindres i sitt 
arbeid. Kommunen kan få svekket 
omdømme. 

 
L 

 
M 

 

Publikum gis ikke innsyn i 
saker som behandles 
politiske 
 

Innkallinger, saksdokumenter og 
protokoller fra politiske møter er 
tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside. 

Innbyggerne får ikke informasjon de 
har krav på. Pressen hindres i sitt 
arbeid. Kommunen kan få svekket 
omdømme. 

 
L 

 
M 

 

 

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. 

Gjemnes kommune tok i bruk Public 360 som nytt sak- og arkivsystem i juni 2019. Tidligere benyttet 

kommunen saks- og arkivsystemet Ephorte. Det opplyses at implementering av systemet har gitt 

kostnader i opplæring og innleie av vikarer på servicekontoret. Det opplyses at det har vært arbeidet 

aktivt med å løse problemstillinger og utfordringer rundt systemet. 

Våren 2018 tok helse og omsorg i bruk «Svar Ut» tjenesten i fagprogrammet Profil. I slutten av 2018 tok 

kommunen i bruk tjenesten også i helsestasjonsprogrammet HS Pro. Alle brev og enkeltvedtak til brukerne blir 

sendt ut via denne tjenesten. De av brukerne som ikke åpner digital post, får brevene i ordinær post etter tre 

dager. Også elektronisk arkivløsning er knyttet til disse programmene. Arkivplan er under utarbeidelse.  

Gjemnes kommune har to utvalgssekretærer. En ansatt følger opp kommunestyret og formannskapet, 

og en ansatt følger opp råd og utvalg. Dette sikrer god overlapping ved fravær. 
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Gjemnes kommune benytter tjenester fra Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKA). IKA er eid 

av fylkeskommunen og kommunene i fylket. Hovedkontoret ligger i Ålesund. Selskapet arbeider med 

problemstillinger knytte til kommunene sin dokumenthåndtering. Kommunestyret godkjente i møte 

31.3.2020 oppdatert selskapsavtale for selskapet. 

Flere eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn med Gjemnes kommune. På arkivområdet gjøres dette av 

arkivverket. Arkivverket har ikke gjennomført tilsyn, eller planlagt tilsyn i 2020 med Gjemnes kommune. 

I årsmelding 2019 informerer areal og drift at det gjenstår arbeid med arkiv. Dette gjelder skanning 

av gammelt arkiv (før 2008) for landbruk, skog og kommunale bygninger. Det må også ryddes i 

dokumenter for saksbehandling av reguleringsplaner.   

RISIKOVURDERING ARKIV OG DOKUMENTASJON 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Arkivering er ikke 
tilfredsstillende  
 

Kommunen fikk Public 360 som 
nytt saks- og arkivsystem i 2019. 
Ansatte har fått opplæring i 
systemet.  
Gjemnes kommune har arkivplan 
som er under utarbeidelse.  
Det gjenstår arbeid med skanning 
og rydding av gammelt arkiv. 

Saksbehandling blir tilfeldig. Brudd på 
bestemmelsene i arkivloven kan gi 
svekket omdømme. 

 
M 

 
M 

 

 

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 førstevalg. (Meld. St. 27 (2015-2016)). 

Digitalt brev til innbyggerne ble innført i september 2015. Ifølge kommunens retningslinjer skal «Svar-

Ut» benyttes der det er mulig, fremfor å sende brev i post.  

Nytt saks- og arkivsystem er knyttet til sky-løsninger. Søknadskjemaer er tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside og skal som hovedregel fylles ut og leveres der. Public 360 bidrar til større grad av 

digitalisering. I tillegg benytter kommunen e-byggesak der søknader og dokumentasjon leveres digitalt.  

Kommunen gjennomføre prosjekt om bruk av teknologi. Det er fokus på velferdsteknologi. Ansatte har 

vært på befaring i kommuner med nye helsehus. Kommunen gjennomfører PHD – kunnskapsprosjekt 

med støtte fra fylkesmannen. Rådmann sitter i styret i IKT-Orkide. Gjennom dette gis det innspill til 

digitaliseringsarbeidet i IKT-Orkide.   

I september 2018 ble det ansatt rådgiver i velferdsteknologi og digital transformasjon i nyopprettet 

stilling. 

Kommuneplanens samfunnsdel omtaler digitalisering: 
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«Statlige føringer tilsier at det skal være et digitalt førstevalg innenfor offentlig forvaltning. Det 
forutsetter at kommunen må bli bedre på sine digitale løsninger.    

Kommunens digitale uttrykk skal være universelt utformet, og tilgjengelig. I tillegg må vi fortsatt 
benytte mer vanlige kanaler i vår informasjon for å nå alle. Gjemnes kommune må ha mer rasjonelle 
tjenester. Vi må bli mer tilgjengelig på nett. Dette vil kunne gi færre publikumsbesøk, og følgelig mer 
tid til saksbehandling. Digitalisering av informasjon er godt i gang, men mye viktig arkivmateriale 
gjenstår, spesielt for vann- og avløpsanlegg.  

Digital kommune og velferdsteknologi krever også kompetanseheving. Kommunen skal også være 
aktiv i bruk av hjemmeside og sosiale medier. Vi må holde oss oppdatert og følge utviklingen innen 
IKT og nettbruk. Det vektlegges at også digitale løsninger skal være universelt utformet.»   

I handlingsplan 2020 opplyses det at: 

«Gjemnes kommune skal bedre sitt omdømme gjennom å yte bedre service til befolkningen gjennom 
etablering av flere selvbetjente dataløsninger, foreløpig svar på alle henvendelser som ikke kan 
behandles innen 3 uker, og kompetanseheving slik at flere henvendelser kan behandles i førstelinjen.  

Kommunen skal legge til rette for digital transformasjon i kommunen både ift. velferdsteknologi, og 
innen alle tjenesteområder. Den digitale transformasjonen bygger på de strategier og føringer som er 
lagt i IKT-Orkide.» 

Gjemnes kommune har deltatt i møter om digitalisering i regionalt prosjekt i regi av KS.  

RISIKOVURDERING DIGITALISERING 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Kommunen utnytter ikke 
de muligheter som 
digitalisering gir 

Gjemnes kommune arbeider 
aktivt med digitalisering. 

Saksbehandling tar lang tid. 
Kommunen drives ineffektiv. Lite 
effektiv saksbehandling svekket 
omdømme. 

 
L 

 
M 

 

 

3.5 SAKSBEHANDLING  

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. 

I 2019 ble Public 360 innført som nytt sak- og arkivsystem i kommunen. Tidligere benyttet kommunen 

Ephorte.  

Det opplyses at restansekontroll av saksbehandling ikke gjennomføres systematisk. Den enkelte leder 

skal sikre at saksbehandlingen er forsvarlig. Manglende oppfølging av politiske vedtak rapporteres. 

Opplæring 

Anskaffelsen av Public 360 var felles for kommunene knyttet til Orkide.  
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Innkjøp av systemet og opplæring ble håndtert av Orkide-IKT. Gjemnes kommune tilbyr nettkurs for sine 

ansatte gjennom KS Læring. Noen kurs er felles for alle, mens andre kurs er for enkelte enheter. Leder 

kan se når kurs er fullført. 

Nettverk 

Gjemnes kommune deltar i ulike nettverk og skal gjennom dette sikre opparbeidelse av og vedlikehold 

av kunnskap. Barnehagene og skolene i Gjemnes deltakelse i Nettverk Nordmøre og skal gjennom dette 

utvikle kompetanse regionalt og lokalt. 

Saksbehandlingsrutiner 

Det er forventning om at rutiner for saksbehandling i de enkelte enhetene legges inn i kvalitetssystemet. 

Gjemnes kommune har blant annet en veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester, jf. referatsak 

28/19, kommunestyret 2.4.2019. 

Areal og drift at innføring av nytt sakssystem i juni 2019. Det opplyses at dette fram til våren 

2020 ikke har medført kortere saksbehandlingstid. Det er en god del funksjoner som fortsatt ikke 

er på plass i den nye løsningen. Det jobbes i Orkide for å få løsningen oppe å gå på en mest 

mulighensiktsmessig måte for alle kommunene.  

Saksbehandlingskapasitet 

Det er få klagesaker. Det opplyses at klager knyttet til sykehjemsplass ofte ikke fører fram, mens klager 

gjeldende hjemmetjenester og praktisk bistand oftere tas til følge. Det opplyses videre at kommunen i 

perioder sliter med å overholde frister i byggesaker. Det rapporteres til kommunestyret om utfordringer 

knyttet til saksbehandling. 

I årsmelding 2019 gis det informasjon om saksbehandling i Areal og drift: 

«Avdelingas saksbehandlerkapasitet er i minste laget for å få utført lovpålagte oppgaver. Dette 

forsterkes fra 1.1.2020 da enkelte oppgaver er overført til kommunen fra fylkesmannen på 

landbruksområdet. I tillegg er det satt sentralt fokus på en del andre områder som krever 

administrative ressurser, spesielt i forhold til miljøsaker. For å unngå reduserte gebyrinntekter, 

som følge av oversittelse av saksfrist, må saksbehandlere bli flinkere til å sende foreløpig svar 

når søknader mottas. Avdelingas rutiner for saksbehandling og utførelse av driftsoppgaver skal 

gjennomgås og ajourføres en gang i året.    

• Tidsfrister for matrikkelføring og saksbehandling for dispensasjoner er overholdt i alle saker.  

• For saksbehandling etter plan- og bygningsloven er tidsfrist overholdt i 65 % av søknadene.  
Overskridelse av saksfrist har medført reduserte gebyrinntekter.   

• Landbruksmyndighetene i kommunen greide å opprettholde kvaliteten på saksbehandlingen 
innen produksjonstilskudd og tilskudd gjennom regionalt miljøprogram i 2019.   

• Alle søknader innen landbruksforvaltningen ble behandlet innen de angitte tidsfrister, og det 
har ikke vært manuelle utbetalinger av produksjonstilskudd eller regionalt miljøtilskudd  

• Vi sliter fortsatt med ajourføring av digitalt planregister.»   
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I handlingsplan 2020 angir Areal og drift som mål for økonomi at det skal sendes ut foreløpig svarbrev 

med forventet saksbehandlingstid i saker innenfor plan, byggesak, deling, utslipp, oppmåling og 

landbruk som ikke kan behandles innen lovpålagte frister. Dette for å unngå reduksjon i gebyrinntekter.  

Saksbehandlingsstatistikk 

KOSTRA-tall gir på noen områder oversikt over saksbehandlingstid, antall saker og utfall av klagesaker. 

Dette kan si noe om saksbehandling i forhold til overholdelse av frister og kvalitet. Gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist ble ikke overholdt i 2019. Et relativt stort antall 

undersøkelsessaker i barnevernet med behandlingsfrist på tre måneder ble ikke overholdt i 2018 og 

2019.  

 
Nøkkeltall byggesaksbehandling  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 90 82 58   

Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 58 25 15   

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist  dager 36 26 24 14 18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist  dager 30 34 25 32 37 

 

 
Nøkkeltall byggesaksbehandling  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent : 53 78 86 88 

 

RISIKOVURDERING SAKSBEHANDLING OG KLAGEBEHANDLING 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Saksbehandling er ikke 
tilfredsstillende  
 

Saksbehandlingsrutiner i de 
enkelte enhetene skal legges i 
kvalitetssystemet. På enkelte 
områder overholdes ikke 
saksbehandlingstiden, jf KOSTRA-
tall og årsmelding. 

Innbyggerne kan få for dårlige tjenester 
eller ikke få tjenester de har krav på. 
Kommunen kan få svekket omdømme. 

 
M 

 
M 

 

Klagebehandling er ikke 
tilfredsstillende 
 

Det er få klagesaker og gjennom 
dette vanskelig å si noe om 
kvalitet på saksbehandling og 
behandling av klager. 

Innbyggerne kan få for dårlige tjenester 
eller ikke få tjenester de har krav på. 
Kommunen kan få svekket omdømme. 

 
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.  
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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). 

Gjemnes kommune har et innkjøpsreglement (innkjøpshåndbok for Gjemnes kommune) som sist ble 

revidert 22.4.2013. Kommunen har også et reglement for kommunale bygge- og anleggsprosjekter som 

ble vedtatt 28.2.2017. Ny lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt 17.6.2016 og trådte i kraft 1.1.2017. 

Lov fra 1999 ble fra samme tid opphevet. Innkjøpshåndboken og reglementet er ikke oppdatert iht 

gjeldende lov.  

Kommunen deltar i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII). Samarbeidet er i stor grad 

knyttet til rammeavtaler. En ansatt har det overordnede ansvaret for innkjøp og er kontaktpunkt mot 

NII. Det opplyses at kommunen har noen egne rammeavtaler fordi en ønsker å foreta innkjøp lokalt.  

De siste årene har det vært gjennomført et større investeringsprosjekt knyttet til Batnfjord skule. 

Dette ferdigstilles i 2020. Det pågår et arbeid med å prosjektere og bygge nytt sykehjem. I budsjett 

2020 går det fram at forventet byggestart er 2021 under forutsetninger om grunnkjøp, 

anbudsprosess mv. er ferdig. Av andre større investeringer omtales prosjekter på VAR-området med 

investeringer på 16,25 mill kr i planperioden.  

Styring og ledelse av investeringsprosjekter håndteres som hovedregel internt i kommunen. Det 

opplyses at kommunen har god kompetanse gjennom sivilingeniør i byggesaksavdelingen. 

Kontrollutvalget har bedt om en årlig oppdatering av status på innkjøpsområdet inkludert status for 

rammeavtaler.   

RISIKOVURDERING OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Anskaffelses-
virksomheten drives ikke 
tilfredsstillende 

Kommunen deltar i NII. 
Kommunen har en innkjøpshånd-
bok og reglement for kommunale 
bygge- og anleggsprosjekter. 
Dokumentene er ikke oppdatert 
iht nytt regelverk. Kommunen 
planlegger større utbygginger 
som vil kreve store investeringer 
de kommende årene. Kommunen 
er sårbar når det gjelder 
kompetanse på innkjøpsområdet. 

Mindre effektiv drift, økonomisk tap og 
misligheter. Svekket omdømme. 

 
M 

 
H 

 

 

3.7 OFFENTLIG STØTTE 

EØS-avtalen setter skranker for mulighetene norske myndigheter har til å gi støtte til næringsvirksom-

het. 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. 
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I samtaler kommer det fram at de støtteordninger kommunen har er relativt små, og disse vurderes ikke 

å være i konflikt med bestemmelsene som setter skranker for offentlig støtte. Av den grunn er det lite 

fokus på regelverket om offentlig støtte.  

RISIKOVURDERING OFFENTLIG STØTTE  

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Kommunen gir ulovlig 
støtte 

Kommunen stiller krav til støtte som gis. 
Omfanget på støtte som gis er lite og 
størrelsen er relativt små. Basert på dette 
er det lite sannsynlig at EØS-
bestemmelsene om offentlig støtte brytes.  

Konkurransevridende. 
Oppleves som urettferdig. 
Svekket omdømme. 

 
L 

 
M 

 

 

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. 

Gjemnes kommune har etiske retningslinjer fra 2012. Det opplyses i årsmeldinger at etikk tas opp som 

tema i medarbeidersamtaler mellom rådmann og leder, og på ledermøter. Det oppfordres til å ta opp 

etikk som tema på personalmøter. (årsmelding 2018) Tilsvarende informasjon gis i årsmelding 2019. 

I mal for medarbeidersamtaler er etikk et av temaene som nevnes. Det opplyses at etikk og etisk 

refleksjon er tema på ledermøter og personalmøter. Enkelte avdelinger opplyser at ansatte har tatt E-

læringskurs i etikk. 

Kommunen har rutine for konflikthåndtering og skjema som skal følges. Videre har kommunen rutine i 

Compilo om varsling. Det opplyses at kommunen har mottatt varsling som har vært håndtert i henhold 

til rutine. 

RISIKOVURDERING ETIKK OG VARSLING 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Kommunen har ikke 
tilfredsstillende etisk 
standard 

De etiske retningslinjene er fra 2012. Det er 
generelle retnings linjer og kan med fordel 
revideres. 

Dårlig rettsikkerhet for 
innbyggerne. Kommunen kan 
bli utsatt for misligheter og 
kan få svekket omdømme. 

 
L 

 
M 
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Det tilrettelegges ikke for 
at ansatte kan varsle 
misligheter 

Det er utarbeidet retningslinjer for varsling. Dårlig rettsikkerhet for 
innbyggerne. Kommunen kan 
bli utsatt for misligheter og 
kan få svekket omdømme. 

 
L 

 
M 

 

 

3.9 PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET  

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. 

Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger. Ny lov om behandling av 

personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018. Den nye loven gjennomfører 

EUs personvernforordning (GDPR) i Norge og gjør personvernforordningen til norsk lov. 

(www.regjeringen.no) 

Myndighetenes satsning på en heldigital offentlig forvaltning fører til at informasjonssikkerhet og 

risikovurdering blir en sentral del av arbeidet med IKT-systemer og virksomhetsprosesser. 

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte 

har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet. 

Hensikten med personellsikkerhet er å legge til rette for at ansatte og andre forstår sitt ansvar og er 

egnet for rollen de har, slik at risiko for tap, driftsforstyrrelser, svindel og misbruk reduseres til et 

akseptabelt nivå. Målet er å forhindre adgang til, skade på og forstyrrelser av lokaler, IKT-systemer og 

informasjon. Hensikten er å sikre integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet til informasjon som 

behandles for å løse virksomhetens oppgaver, og til alle driftsmessige og systemmessige IKT leveranser. 

(www.nettvett.no) 

En standard, et regelverk eller en håndbok for informasjonssikkerhet kan bygges opp på mange ulike 

måter. Det finnes en internasjonal/ norsk standard for informasjonssikkerhet, ISO/IEC 27002 som gjerne 

kan brukes. Mange kommuner har en håndbok for informasjonssikkerhet. Denne kan integreres som et 

kapittel i virksomhetens rutiner eller den kan stå for seg selv. I tillegg til en håndbok bør det finnes 

overordnede retningslinjer i form av en informasjonssikkerhetspolicy for virksomheten. (nettvett.no) 

Gjemnes kommune har et styringsdokument for internkontroll fra 2012. Dokumentet omhandler 

informasjonssikkerhet og internkontroll. 

Kommunestyret fikk i møte 29.5.2018 forelagt referatsak om GDPR prosjekt. Det ble opplyst at 

personvernforordningen fra EU (GDPR) vil bli gjeldende lov i Norge i løpet av året. På styremøte i IKT 

Orkide den 9. februar 2018 ble det gjort vedtak om å gjennomføre et prosjekt for å bistå kommunene i 

arbeidet med å få på plass oppdaterte prosedyrer og rutiner, samt gjennomføring av ulike oppgaver 

knyttet til endring av lovverket.  

Kommunen har personvernombud gjennom avtale med Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal. 
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RISIKOVURDERING INFORMASJONSSIKKERHET  

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Informasjonssikkerheten 
er ikke tilfredsstillende 

Gjemnes kommune har et 
styringsdokument for intern-
kontroll fra 2012. Dokumentet 
omhandler informasjonssikkerhet 
og internkontroll. Kommunen 
arbeider med Orkide om felles 
retningslinjer. Personvernombud 
gjennom IKA. 

Sensitive personopplysninger eller 
opplysninger som er viktige for drift av 
kommunen spres til utenforstående. 

 
M 

 
M 

 

 

3.10 ARBEIDSMILJØ 

Forholdene på en arbeidsplass kan inneholde både oppbyggende og nedbrytende arbeidsmiljøfaktorer. 

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. 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. 

Gjemnes kommune sin personalpolitikk bygger på kommunens verdigrunnlag slik dette kommer til 

uttrykk i kommuneplanen og etiske regler. Arbeidsgiverpolitikken har som målsetting:  

• Å være en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer, utvikler og beholder kvalifiserte ledere og 
medarbeidere som ser kommunale utfordringer og oppgaver som interessante og utviklende 
arbeidsoppgaver  

• Å se sine ledere og medarbeidere som aktive deltakere i prosessen fra utforming av mål og 
strategier til konkret gjennomføring av utviklingsoppgaver, myndighetsutøvelse og 
tjenesteproduksjon  

• Å ta i bruk delegering av myndighet som prinsipp for ansvarliggjøring, utvikling og vekst for ledere 
og medarbeidere 

Sykefravær i omtales i årsmelding 2019: 

«Kommunen har som mål at sykefraværet ikke skal være mer enn 5,5 %. I 2019 var sykefraværet 

på 7,8 %, samme som året før. Kostnaden for sykefraværet er for 2019 beregnet til 3.800.000 

kroner. Dette er 8 % mindre enn for 2018 og 1 % mer enn for 2017.»  
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I handlingsplan 2020–2023 opplyses det at sykefraværet skal fortsatt ha som mål å være på under 5,5 %, 

og at dette videreføres i 2020, jf. IA-avtalens handlingsplan. 

Kommunen arbeider for å redusere antall sykemeldinger. Kommunen har et nærværsprosjekt. Det ble 

gjennomført en nærværsdag for alle ansatte 27.2.2020. Rådmann gir oppdatert informasjon om 

sykefraværet i hvert kommunestyremøte. 

Kommunen har opprettet AMU med to ledere fra administrasjonen (rådmann, ass rådmann) og 

tillitsvalgte. Utvalget drøfter saker og vedtak formuleres og vedtas i møte. Det ble gjennomført fire 

møter i 2019. AMU har drøftet hvilke saker som bør behandles. Det opplyses at møtene er blitt mer 

strukturerte og gjennom dette bedre det siste året. 

Kommunen har bedriftshelsetjeneste. Denne skal blant annet gjennomføres en arbeidsmiljø-

undersøkelse. Funn og anbefalinger skal følge opp kommunen. I forbindelse med nærværsdag i februar 

2020 ble det gjennomført en undersøkelse blant ansatte. Oppsummering er utarbeidet og levert den 

enkelte avdeling som skal følge opp dette.  

Det er forventninger om at det skal avholdes avdelingsmøter. Det opplyses at hyppigheten av disse 

møtene varierer noe fra avdeling til avdeling. Det opplyses videre at det er ønskelig at den enkelte leder 

gjennomfører årlige medarbeidersamtaler med sine ansatte. Dette gjøres i liten grad i dag.   

RISIKOVURDERING ARBEIDSMILJØ 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Arbeidsgiveransvaret 
ivaretas ikke på en 
tilfredsstillende måte 

Det er fokus på å redusere 
sykefraværet, og har etablert 
nærværsprosjekt. Kommunen har 
bedriftshelsetjeneste. 

Arbeidstakere involveres ikke i 
tilstrekkelig grad i prosesser i 
kommunen. Kommunens omdømme 
som arbeidsgiver kan bli svekket. 

 
L 

 
M 

 

Medarbeidersamtaler skal 
gjennomføres. Det framkommer 
at dette ikke gjennomføres jevnlig 
og på en strukturert måte i alle 
avdelingene.  

 
M 

 
M 

 

Arbeidsmiljøutvalg 
fungerer ikke etter 
hensikten 
 

Kommunen har AMU. Utvalget 
behandler og tar stilling til HMS-
arbeid, avvikshåndtering, nærvær 
og IA-handlingsplan. 

Arbeidsmiljøet kan bli dårlig og 
kommunen får ikke utnyttet tillagte 
ressurser. Kommunens omdømme som 
arbeidsgiver kan bli svekket. 

 
L 

 
M 

 

 

3.11 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med 

samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har ansvar for samfunnssikkerhet 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. 

ROS-analyse 

Kommunestyret vedtok i møte 26.5.2020 risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjemnes kommune. Analysen 

erstatter analyse som ble utarbeidet i 2017.  
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Det opplyses at den helhetlige ROS-analysen skal ligge til grunn for kommuneplaner, beredskapsplaner, 

kriseplaner, reguleringsplaner og byggesaker. Videre opplyses det at i ROS-analysen er ulike risikoer og 

sårbare objekt kommentert, slik at det blir lettere å finne fram til disse ved kommuneplanarbeidet. Med 

utgangspunkt i analysen skal kommunen utarbeide en overordna beredskapsplan som skal være 

samordna med andre relevante krise- og beredskapsplaner. Det er og en forutsetting at analysen blir 

lagt til grunn og integrert i andre kommunale planprosesser. Gjennom kvalitetssystemet vil det være 

naturlig at de ulike etatene i kommunen utfører beredskapsplaner og detalj-ROS innafor sine fagfelt. 

Styringsdokument for beredskap 

Gjemnes kommune har et styringsdokument for beredskap. Plan for oppfølging av samfunnstrygghet og 

beredskapsarbeid er beskrevet i styringsdokumentet. 

Beredskapsplan 

Kommunen har en beredskapsplan. I planstrategi for 2019–2023 som var på høring og offentlig ettersyn 

våren 2020 opplyses det at den skal rulleres i 2020. Plan for kriseledelse ble vedtatt i 2017 og ble 

revidert i 2019. Overordna ROS er revidert og ble lagt fram som sak til kommunestyret våren 2020. 

Tilsyn 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte tilsyn med Gjemnes kommune sin oppfølging av den 

kommunale beredskapsplikten våren 2018. Tilsynet avdekket to avvik. Hovedinntrykket til fylkesmannen 

som tas opp i rapporten var:  

«Dei fleste elementa i den kommunale beredskapsplikta er på plass, og arbeidet framstår som 

gjennomtenkt og godt tilpassa lokale behov. Kommunen er i ein situasjon med mogleg 

grensejustering, og uklårheit om framtida til Gjemnes som kommune. Dette visast igjen i intervjua 

knytt til det langsiktige beredskapsarbeidet i kommunen. Fylkesmannen opplev derfor at det 

langsiktige beredskapsarbeidet er satt litt på «vent» medan det skjer avklaringar rundt 

grensejustering.   

Vi kan ikkje sjå av oversendte dokument at kommunen sitt arbeid med samfunnstryggleik og 

beredskap er forankra på overordna nivå. Kommunen planlegg å vareta dette gjennom det pågåande 

arbeidet med ny kommuneplan for Gjemnes kommune. Fylkesmannen tilrår at ein nyttar 

kommuneplanen sin samfunnsdel til å forankre kommunen sitt arbeid med samfunnstryggleik og 

beredskap. Heilskapleg ROS-analyse er frå 2017. Analysen er forankra i kommunestyret, og oppfyller 

alle minimumskrava i forskrifta.» 

Tilsynet er fulgt opp og avvik lukkes gjennom utarbeidelse av helhetlig ROS-analyse og andre strategiske 

planer. Gjemnes kommune har fått frist til 1.7.2020 til å lukke avviket. 

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) 

Kommunen deltar i NORBR, og har gjennom dette fått utarbeidet omfattende dokumentasjon. 

Brannvesen fikk i 2019 oppgradert og fornyet utstyr. Lokalt brannvern mannskap har fått opplæring. 
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RISIKOVURDERING SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP  

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Kommunen har ikke 
utarbeidet en helhetlig 
beredskapsplan for 
krisesituasjoner. 
 

Gjemnes kommunen har en 
beredskapsplan og risiko og 
sårbarhetsanalyse. Kommunen 
arbeider med samfunnssikkerhet 
og beredskap. Fylkesmannen 
gjennomførte tilsyn i 2018 der det 
ble avdekke to avvik. Kommunen 
har fulgt opp avvikene. 

Uønskede hendelser fører til 
unødvendige følgeskader. Kommunens 
omdømme kan bli svekket. 
 

 
M 

 
M 

 

 

3.12 REKRUTTERE OG BEHOLDE ANSATTE  

Gjemnes kommunes arbeidsgiverpolitikk har blant annet som målsetting «å være en attraktiv 

arbeidsgiver som rekrutterer, utvikler og beholder kvalifiserte ledere og medarbeidere som ser 

kommunale utfordringer». Kommunen har en liten administrasjon. Dette kan gi utfordringer i forhold til 

saksbehandlingskapasitet.  

I årsmelding 2018 opplyses det at det er utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde kompetent 

personale. Det opplyses at norm for pedagogisk bemanning krever at det kommer flere pedagoger inn i 

barnehagene. En av barnehagene opplyser at de jobber hardt for å rekruttere de pedagogene de har 

behov for, men det er ikke alltid de lykkes med å få tak i kvalifiserte folk. Det opplyses at et større 

fagmiljø i en stor barnehage på Batnfjordsøra kan være et tiltak som kan ses på i den forbindelse. 

Kommunestyret vedtok i møte 26.2.2019 i sak 6/2019 å opprette fire utdanningsstillinger innen 

barnehagen med oppstart høsten 2019. 

Helse og omsorg deltok høsten 2019 på rekrutteringsdag ved Høyskolen i Molde. Gjemnes kommune 

hadde egen stand der de markedsførte seg inn mot tredje års vernepleier- og sykepleierstudenter.  

Helse og omsorg utarbeider årlige opplæringsplaner, med informasjon om nettkurs, internkurs, eksterne 

kurs, ulike fagutdanninger og videreutdanninger. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med tillitsvalgte, og 

planen legges til grunn for søknader om tilskudd til kompetanseheving. 

I samtaler kommer det fram at det på noen områder der det kreves god kompetanse er få ansatte. Dette 

gjør at kommunen kan bli sårbar. For eksempel var ansatt med god kompetanse i plan- og byggesaker i 

permisjon fram til våren 2020. Annen ansatt er sentral ved offentlige anskaffelser og gjennomføring av 

byggeprosjekter. 

Det opplyses at det på en rekke områder i kommunen er små fagmiljø, som gir sårbare tjenester med få 

og små stillinger. På en rekke områder er kommunen avhengig av samarbeid med andre kommuner for å 

ivareta lovpålagte oppgaver.  

I samtaler, og dokumenter utarbeidet av kommunen, blant annet i forbindelse med kunnskapsprosjektet 

opplyses det at kommunen rekrutterer nokså bra til fagstillinger.  
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Fra 1.1.2020 er det krav om at kommunene har kommunepsykolog. Gjemnes kommune har per juni 

2020 ikke fått ansatt psykolog. Det opplyses at kommunen arbeider med å få ansatt psykolog. Det er 

aktuelt å ansette i deltidsstilling, eller ved å dele stilling med annen kommune. 

RISIKOVURDERING REKRUTTERE OG BEHOLDE ANSATTE  

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Kommunen har ikke en 
helhetlig strategi for å 
rekruttere ansatte med 
nødvendig kompetanse 
og arbeider ikke 
målrettet for å beholde 
nøkkelkompetanse. 

Gjemnes kommunen har 
strategier og arbeider for å 
beholde og rekruttere kvalifiserte 
ansatte. Ved behov leies 
kompetanse inn. For å sikre 
kompetanse på enkelte områder 
samarbeides det med andre 
kommuner.  

Manglende kompetanse vil kunne føre 
til at enkelte tjenester ikke leveres eller 
at kvaliteten på tjenestene ikke blir god 
nok. 
 

 
M 

 
M 

 

 

3.13 INTERKOMMUNALT SAMARBEID  

Gjemnes kommune har en liten administrasjon. Dette kan gi utfordringer i forhold til 

saksbehandlingskapasitet. Det kan innenfor noen områder være utfordringer med å rekruttere ansatte 

med nødvendig og ønsket kompetanse. For å løse dette samarbeides det på en rekke områder med 

andre kommuner og andre. 

I kommuneplanens samfunnsdel fra 2017 opplyses det at kommunen deltar i over 40 interkommunale 

samarbeid som aksjeselskaper, interkommunale selskaper, tjenestesamarbeid i medhold av 

kommuneloven (1992) §§ 27 og 28, samt rene tjenestekjøp og tjenestesalg. I aksjeselskapene er det som 

hovedregel snakk om ubetydelige eierandeler.   

Samarbeidene er både i retning Romsdal og i retning Nordmøre. Gjemnes kommune har en utpendling 

til Molde kommune på mer enn 25 % av arbeidsstyrken, og er definert som en del av bo- og 

arbeidsmarkedsregionen rundt Molde. Mange av kommunens tjenestesamarbeid med hjemmel i 

kommuneloven, samt avtalene om kjøp og salg av tjenester er inngått med kommuner på Nordmøre.    

Det opplyses i kommuneplanene at interkommunale samarbeid er avgjørende å videreføre når Gjemnes 

skal forbli egen kommune fremover. Interkommunalt samarbeid skal søkes i den retning som gir det 

beste tjenestetilbudet for innbyggerne i kommunen, samlet sett.  

Barnehagene og skolene i Gjemnes kommune er med i Nettverk Nordmøre som er et samarbeid med 

flere kommuner på Nordmøre. 

RISIKOVURDERING SAMARBEID OG SAMHANDLING 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Kommunen sikrer ikke at 
samarbeid kommunen 
deltar i leverer tjenester 
iht avtale med god nok 
kvalitet 

Gjemnes kommunen deltar i en 
rekke interkommunalt samarbeid 
og andre samarbeidsformer for å 
løse oppgaver. Samarbeidet er 
ofte motivert ut fra å sikre gode 
tjenester. 

Manglende oppfyllelse av avtaler 
kommunen har inngått kan føre til at 
innbyggere eller kommunen ikke får 
leveranser til rett tid eller at kvaliteten 
på tjenestene ikke blir god nok. 
 

 
M 

 
M 
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Viktig at kommunen følger opp og 
kontrollerer at avtalene oppfylles 
med tanke på framdrift og 
kvalitet. 

 

 

4 KOMMUNALE TJENESTER - SEKTORER 

I dette kapittelet gis det en kort beskrivelse av et utvalg sektorer eller tjenesteområder og utfordringer 
knyttet til disse.  

4.1 BARNEHAGE 

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 det 

året det blir søkt om barnehageplass. Barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av 

foreldrenes økonomi. (Kilde: regjeringen.no) 

Gjemnes kommune har fire kommunale barnehager (Angvik barnehage, Astaddalen barnehage, 

Bergsøya barnehage og Solsida barnehage) og to private barnehager (Lykkeliten barnehage og 

Torvikbukt barnehage). I tillegg har kommunen en barnehagefaglig kompetanse som har ansvaret og 

oppgavene som barnehagemyndighet gjennom tilsyn av barnehager, godkjenning, veiledning og påse at 

alle barnehager drives i forhold til lover og regelverk, sørge for at det er nok barnehageplasser til barn 

med rett til barnehageplass og forvalte tilskudd til ikke-kommunale barnehager.   

Økonomi 

I 2018 var det merforbruk i flere av barnehagene. Begrunnelsene for dette opplyses å være nye 

krav for pedagogisk bemanning, høyt sykefravær og flere ansatte som tar utdanning gir større 

vikarutgifter. Det opplyses videre at det er vanskelig å tilpasse et budsjett for et barneantall som 

varier og antall barnehageplasser må opprettholdes i forhold til etterspørsel. I 2019 hadde 

barnehagefaglig kompetanse et merforbruk på 2,49 mill. kr. De totale utgiftene var på 11,44 mill. 

kr. som var 3 mill. kr. høyere enn året før. Merforbruket begrunnes i kjøp av tjenester fra andre 

kommuner, økning i lønnskostnader og oppgjør i tilskudd til private barnehager 2015-19. 

Styrerressurser 

Kommunen opplyser at arbeidet med å vurdere størrelsen på styrerressurs for Astaddalen og Angvik 

barnehage ble startet våren 2020. 

 

Pedagogisk bemanning m.m. 

I handlingsplan er det beskrevet mål for pedagogisk bemanning, bemanningsnorm generelt, mål for 

tidlig innsats, språkutvikling og universell utforming. Det opplyses i årsmelding 2018 at det er en 

utfordring å skaffe nok pedagogisk personell. Når det gjelder tidlig innsats er det også avgjørende å ha 

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/


Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Gjemnes kommune 

 

                                          40                                    29.6.2020                

 

ansatte med god pedagogisk kompetanse for å kunne avdekke hjelpebehov og sette inn tiltak. Det 

opplyses at det arbeides for å skaffe nok pedagoger til barnehagene. 

KOSTRA-tall viser at andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning er markant mindre enn 

kommunegruppen og landet uten Oslo. Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning er litt 

lavere enn sammenligningsgruppene.  

Nøkkeltall Enhet 

Gjemnes kommune 
                     

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager  antall 5,3 5,2 5,1 5,4 5,7 

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning  prosent 26,5 33,1 21,9 42,3 41,5 

 

Utdanningsstillinger innen barnehagene  

Kommunestyret vedtok i møte 26.2.2019 i sak 6/2019 å opprette fire utdanningsstillinger innen 

barnehagen med oppstart høsten 2019. Stillingene er på 60 % og inngår ikke i barnehagens 

grunnbemanning. Det opplyses at det våren 2020 var ansatt i to av stillingene, en i Solsida barnehage og 

en i Astaddalen barnehage.  

Bakgrunnen for opprettelse av utdanningsstillingene opplyses i saken å være at kommunen i lang tid har 

slitt med å få tak i barnehagelærere i sine barnehager. Hvert eneste år har barnehagene vært nødt til å 

søke om dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer, fordi det ikke har søkt folk med riktig 

kompetanse. Våren 2019 var det gitt dispensasjon for 320 % stillinger. Høsten 2019 startet det opp 

desentralisert barnehagelærerutdanning i Kristiansund. Studiet kom i gang fordi Gjemnes kommune har 

vært pådriver og etterspurt løsninger i Orkidè, som igjen har engasjert Nettverk Nordmøre i saken. Det 

er Nettverk Nordmøre sammen med Dronning Mauds Minne og Høgskolen i Molde som har fått til et 

samarbeid om oppstart. Utdanningsstillingene fordeles på de fire kommunale barnehagene, og 

stillingene inngår ikke i grunnbemanningen, slik at en unngår problemet med å skaffe vikar i skoleuker 

og praksis. Studiet foregår ved samlinger omlag en gang i måneden, og med praksis i forskjellige 

barnehager. 

Gjemnes kommune som barnehagemyndighet  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte i 2017 tilsyn med Gjemnes kommune som 

barnehagemyndighet. Formål med tilsynet var å styrke kommunen som barnehagemyndighet, gjennom 

bedre bruk av virkemidler som rettledning, tilsyn og bruk av reaksjoner som har hjemmel i regelverket, 

og til betre kvalitet på godkjenningsvirksomheten. Det ble avdekket brudd på krav til kommunen som 

barnehagemyndighet og krav til tilsyn med barnehagene. Det ble gitt sju avvik. 

Det er avsatt 20 % stilling til å løse oppgavene som tilhører barnehagemyndigheten. Det opplyses i 

årsmelding 2018 og 2019 at det ikke ble gjennomført tilsyn med barnehager disse årene, på grunn av 

mangel på kapasitet. Spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn er et kommunalt ansvar, og det er behov 

for slik hjelp i alle barnehagene i Gjemnes kommune. Den spesialpedagogiske hjelpen som blir utført for 

førskolebarn er generelt god. Tilbakemeldinger fra PPT og skolene er at det har hatt stor nytteverdi for 

barna at de har fått denne hjelpen. Tidlig innsats er et mål både kommunalt og nasjonalt. 
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Tilskudd til private barnehager 

Kontrollutvalget fulgte i 2019 opp en sak om tilskudd til private barnehager. Det ble hevdet at 

kommunen ikke behandler klager på tilskudd til private barnehager på en adekvat måte. Det opplyses at 

kommunen ikke benytter beregningsmal som er utarbeidet av PBL (Private barnehagers landsforbund) 

og KS. Kommunen har overfor kontrollutvalget informert om at de bruker mye tid på saksbehandling, 

beregning, vedtak og klagebehandling. I kommunestyremøte 28.5.2019 svarte ordfører på spørsmål om 

temaet. I kommunestyremøte 18.6.2019 ble det gitt informasjon om at alle sakene fra 2015 til juni 2019 

skulle behandles på nytt. 

Foreldreundersøkelse 

Barnehagefakta.no gir informasjon om barn per ansatt, barn per barnehagelærer, ansattes utdanning og 

foreldretilfredshet. Det gis informasjon om Angvik barnehage, Solsida barnehage, Astaddalen Museums-

barnehage, Torvikbukt barnehage (NLM Barnehagene AS) og Lykkeliten barnehage (Storlandet SA). 

Barnehagefakta.no offentliggjør også informasjon fra foreldreundersøkelse i barnehager. Undersøkelsen 

omhandler ute- og innemiljø, relasjoner mellom barn og voksne, barnets trivsel, informasjon, barnets 

utvikling, medvirkning, henting og levering, tilvenning og skolestart og tilfredshet. Barnehagene i 

Gjemnes kommune deltok ikke på undersøkelsen i 2019. Det opplyses at den nasjonale 

foreldreundersøkelser krever at barnehagen er av en viss størrelse for at det skal kunne være anonymt å 

svare. De fleste av barnehagene i Gjemnes kommune er for små. Solsida barnehage deltok i 2018. 

RISIKOVURDERING BARNEHAGE 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Barnehagene holder ikke 
økonomisk ramme 

Det opplyses at utgiftene til 
barnehagene varierer utfra antall 
barn og innleie av vikarer.   
Det opplyses at det er vanskelig å 
sette opp budsjett for de private 
barnehagene.  

Kommunen bruker mer penger enn 
budsjettert.  

 
M 

 
M 

 

Tilskudd til private 
barnehager blir ikke 
håndtert på en adekvat 
måte.  

Gjemnes kommune har hatt noen 
klagesaker. Det har vært dialog 
med fylkesmannen om 
håndtering av disse. 

Private barnehager mottar ikke rett 
tilskudd fra kommunen. Kommunen 
har ikke oversikt over kostnader. 
Omdømmetap. 

 
M 

 
M 

 

Kvaliteten i barnehagene 
er ikke tilfredsstillende 

Kommunen har slitt med å få 
barnehagelærere i sine barne-
hager. Det er stort fokus på å 
sikre god kompetanse i barne-
hagene. For å sikre kompetanse 
har kommunen opprettet fire 
utdanningsstillinger. 

Barn får ikke et kvalitativt godt 
barnehagetilbud. 

M M  

Kommunen oppfyller 
ikke retten til barne-
hageplass 

Det opplyses at alle som søker får 
barne-hageplass. KOSTRA viser at 
andel barn i barnehage i forhold 
til innbyggere i den aktuelle alder 
er relativ lik kommunegruppen og 
landet uten Oslo.  

Barn får mindre pedagogisk, sosial og 
kulturell opplæring enn ønskelig. 
Arbeidskraften i blir ikke utnyttet. 
Manglende tilflytting og vekst.  

L L  
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4.2 GRUNNSKOLE 

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige 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) 

Grunnskolen i Gjemnes har i skoleåret 2019/20 i underkant av 300 elever fordelt på skolene i 

Angvik og Batnfjord. Gruppedeling har dette året vært 7 klasser på ungdomsskolen samt 8 klasser 

på barnetrinnet på Batnfjord skole og 4 klasser fordelt på 1-7.trinn på Angvik skule.  

Begge skolene har helårsåpen SFO-ordning, det er 26 elever i SFO på Batnfjord skule, og 12 elever 

på Angvik skule.  

Kompetanse 

Etter en svært stabil bemanning i skolene siden midten av 70-tallet, har det i løpet av de 10 siste åra 

pågått ei kontinuerlig utskifting etter hvert som eldre arbeidstakere har gått av med pensjon. I 

årsmelding 2019 opplyses det at kompetansen er økt ved å lyse ut etter kompetanse i fag som skolene 

har behov for når det skal tilsette nye medarbeidere. Det opplyses videre at søknaden til stillinger i 

grunnskolen i Gjemnes har vært god. Ut fra kompetansekrav som har vært gjeldende ved tidspunkt for 

ansettelse, har det ved rekruttering lyktes å skaffe god dekning av behovene som etter hvert har 

oppstått. Med nye kompetansekrav er imidlertid situasjonen ikke tilfredsstillende. Det opplyses at det 

mangler både norsk, fremmedspråk og spesialundervisningskompetanse på Batnfjord skule i tillegg til 

nye fag som programmering. På Angvik skule mangler noe kompetanse i fagene engelsk og matematikk 

for å fylle kompetansekravene. En forsøker å anspore personalet til å søke etterutdanning, og det gjør 

de. Det er likevel vanskelig å komme gjennom nåløyet for utdanningsordningene til 

Utdanningsdirektoratet. Kravet om kompetanse vil bli absolutt i 2025.  

Kvalitet 

Det gjennomføres nasjonale prøver for elevene på 5., 8. og 9. trinn i lesing, regning og engelsk. Formålet 

med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter. Informasjonen fra prøvene skal 

danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Nasjonale 

prøver forteller ikke hele sannheten om en skole eller en kommune. Det er derfor viktig å se resultatene 

fra nasjonale prøver i sammenheng med annen informasjon om skolen eller kommunen. 

For å få mer utfyllende informasjon om elevenes resultater, er det viktig å se gjennomsnittet i 

sammenheng med fordelingen av elever på mestringsnivåer. På 5. trinn er det 3 nivåer og på 

ungdomstrinnet (8. og 9. trinn) er det 5 nivåer. Til hvert nivå er det laget en beskrivelse av hva elever på 

nivået typisk mestrer. 

I årsmelding 2019 gis det en vurdering av resultater. Det opplyses at kommunen tidligere har hatt 

målsetting om å oppnå samme snitt som landet i Nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Dette er nå for 

alle trinn angitt som 50. Resultatene fra nasjonale prøver for 5. årstrinn ligger i år på kommunens 

målsetting i to fag. Lesing ligger på 51 (opp fra 46), regning 50 (opp fra 47) og engelsk 48, som i fjor. 
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Engelsk ligger under målsettinga. Selv om det er individuelle forskjeller, er spriket for stort i forhold til 

målsettinga.   

På ungdomsskolen er målsettinga minimum 3,0 i snitt, noe som tilsvarer 50 i den nye skaleringen. 8. 

trinn ligger under målsettinga i alle tre faga: 45 i engelsk, 47 i lesing og 46 i regning. På 9. trinn er det 52 

på lesing og 50 på regning. Snittet i landet ligger her rundt 52.  

Det konkluderes med at målsettinga på nasjonale prøver ikke ble nådd. Det opplyses at resultata på 

nasjonale prøver og elevundersøkelsen viser at det må jobbe aktivt og bedre med lesing, regning og 

engelsk i alle fag fra 1. trinn. Batnfjord skule har hatt egen leselærer på 1- 4. trinn fra høsten 19. 

Angvik skule legger til rette for delingstimer i basisfaga for å sikre elevene god kvalitet på 

opplæringa på de enkelte trinn.  

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofil for den enkelte kommune. I 2020 er det fokus er på 

sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Vedlagt folkehelseprofilen fulgte folkehelsebarometer 2020 for 

Gjemnes kommune. Barometeret sammenligner noen nøkkeltall for Gjemnes kommune med tall for 

fylket og landet. Oversikten viser at Gjemnes for området «Lesing 5. klasse laveste mestringsnivå» ligger 

signifikant dårligere an enn landet som helhet (36 % mot 27 % for fylket og 24 % for landet). Oversikten 

gjelder skoleårene 2016/17-2018/19.   

Ved behandling av økonomiplan 2020-2023 vedtok kommunestyret at det skal fremmes sak tidlig i 2020 

med målrettede tiltak for å heve kvaliteten i skolene. Formannskapet hadde i møte 17.3.2020 til 

behandling sak om utvikling av grunnskolen i Gjemnes og tiltak for å heve kvaliteten. I saksutredning gis 

det detaljert vurdering av resultater på de nasjonale prøvene. Kommunestyret vedtok i møte 26.5.2020 

enstemmig innstillingen fra formannskapet: 

«Kommunestyret ser at grunnskulen i Gjemnes har god oversikt over sine elevar og kva nivå 
dei ligg på. Tilpassa undervisning og utvikling av kvaliteten i skulen er til ei kvar tid i fokus. 
Dei siste åra er det sett i gang mange gode tiltak som skal heve kvaliteten i skulen.  
For å heve kvaliteten i grunnskulen i kommunen ytterlegare, er det nødvendig å auke dei  
økonomiske rammene for å sikre at elevane i kommunen får god nok undervisning og oppfølging. Ei 
auke rammene skal brukast målretta for å heve kvaliteten på nivået i basisfaga for elevane. 
Formannskapet ber skuleleiinga på Batnfjord og Angvik skule legge fram det dei meiner er naudsynt 
som auke av ramma for neste skuleår som kommunestyret kan ta stilling til.»  

Læringsmiljø 

Skoleporten presenterer data om læringsmiljø hentet fra elevundersøkelsen som gjennomføres om 

høsten. Elevundersøkelsen kartlegger de mest sentrale forholdene ved elevenes læringsmiljø slik dette 

er avklart i nyere forskning. Elevene svarer på spørsmål om hvordan de trives på skolen, hvordan 

forholdet er til lærere og medelever, hvordan de opplever vurdering for læring, med mer. 

Mer informasjon om elevundersøkelsen finnes på www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/  

Elevene gir gjennom elevundersøkelsen tilbakemeldinger om sitt eget læringsmiljø. Undersøkelsen er 

obligatorisk for 7. og 10. trinn hvert år. Det kan gis en score på mellom 1 og 5 på skalaen der 5 er mest 

positivt. Tallene viser at elevene i skolene i Gjemnes kommune på de fleste områdene opplever at 

læringsmiljøet er tilnærmet like godt som gjennomsnitt for Møre og Romsdal fylke. For enkelte 

http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/
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indikatorer skåres det noe dårligere enn sammenligningsgruppen. På 10. trinn gis det en relativt lav 

vurdering for vurdering for læring. 

Indikator og nøkkeltall Trinn 7 Trinn 10 

Gjemnes Møre og Romsdal Gjemnes Møre og Romsdal 

Læringskultur 4,0 4,0 3,4 3,8 

Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,0 3,3 

Faglig utfordring 4,1 3,9 4,0 4,2 

Felles regler 4,3 4,4 3,6 4,0 

Trivsel 4,2 4,2 4,1 4,2 

Mestring 3,9 4,0 3,6 3,9 

Utdanning og yrkesveiledning   3,9 3,9 

Støtte fra lærerne 4,5 4,5 3,7 4,0 

Motivasjon 3,7 3,7 3,6 3,4 

Vurdering for læring 3,8 3,8 2,7 3,2 

Støtte hjemmefra 4,1 4,2 3,7 4,0 

Tabell:  Elevundersøkelsen, Indikator og nøkkeltall, Gjemnes kommune, Grunnskole, Alle eierformer, 2019-2020, Begge kjønn 
Elevundersøkelsen, Indikator og nøkkeltall, Møre og Romsdal, Grunnskole, Alle eierformer, 2019-2020, Begge kjønn 

Kilde:  Skoleporten.udir.no 

Elever som opplever mobbing på skolen 

Elevene på 7. og 10. trinn gir gjennom elevundersøkelsen også tilbakemeldinger om mobbing på skolen. 

Tabellen under viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på 

skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til 

indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har 

svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *. Mer informasjon om systematisk arbeid 

mot mobbing og andre krenkelser er omtalt på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet. 

Undersøkelsen viser at 16,3 % av elevene på 10. trinn har svart at de har opplevd mobbing på skolen. 

Tallet for gutter er på 23,8 %.  

 
Tabell:  Elevundersøkelsen, Mobbing på skolen, Gjemnes, Møre og Romsdal og nasjonalt, 2019-2020, Begge kjønn 
Kilde:  Skoleporten.udir.no 

I kommunestyremøte 29.1.2019 ble det gitt informasjon om tiltak mot mobbing ved Batnfjord skole. Det 

ble opplyst at det «etter nyttår har vi hatt mye jobb med saken vår mht ungdomsmiljøet i kommunen. Vi 

har jobba med flere mobbesaker. Nå er vi godt i gang med diverse tiltak på skolen, og vi følger 

handlingsplana som blei lagt i kommunalt møte.»   

I handlingsplan 2020 omtales mål for skolene. Under området barn og unges oppvekstsvilkår omtales 

mobbing. Det opplyses at: 
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«Resultat på elevundersøkelsen for trivsel og mobbing skal være bedre enn gjennomsnittet 
nasjonalt, for fylket og kommunegruppe 2.   
Skolene skal ha egen mobbeplan. Når mobbing blir kjent, tar skolene straks grep og følger 
retningslinjene som er gitt i egne planer og nasjonalt lovverk. Målsettinga er at vi ordner opp, og at 
vi skal få 0 klagesaker som går til fylkesmannen.»  

I planstrategi for 2019–2023 opplyses det at alle enheter nå har hver sin handlingsplan mot mobbing. 

Det er ikke angivelse om eller når det skal utarbeides felles handlingsplan.  

Formannskapet hadde i møte 13.3.2020 til behandling sak om utvikling av grunnskolen i Gjemnes og 

tiltak for å heve kvaliteten (se nærmere omtale over). I saksutredning gis det informasjon om 

utfordringer knyttet til mobbing: 

«Ungdomstrinnet var for inntil 2,5 år sidan ein relativt roleg og problemfri gjeng, men så fekk vi 
nokre kull som streva meir. Det dukka opp store adferdsproblem, digital mobbing, fysisk mobbing 
og vanskar med å tilpasse seg skulekvardagen. Dette har vi arbeidd mykje med, og vi har fått til 
mykje med omsyn til enkeltelevar, men elevundersøkelsen viser at vi er ikkje i mål. Dette er 
krevande både med ressursar og arbeid som må gjerast.» 

I årsmelding 2019 opplyses det at elevenes tilbakemelding om mobbing er godt under 

gjennomsnittet på 7. trinn mens det ligger på 16 % på 10. trinn (landsgjennomsnitt er 6,5 %). Det 

opplyses videre at:  

«Dette var venta, etter at vi har slitt med situasjonen siden høsten 2018. Vi vet om sakene, og jobber 

kontinuerlig med dem. Opplæringslovas § 9a om elevenes skolemiljø er viktig i den sammenhengen. 

Skolene er her pålagt handlingsplikt og å lage aktivitetsplan når det blir kjent at en elev ikke har et 

godt og trygt skolemiljø. Viktig er det også at det er elevens egen opplevelse som er avgjørende.  

Fylkesmannen er førsteinstans som ser til at skolen setter i gang tiltak, og elevene kan klage direkte 

til Fylkesmannen dersom skolen ikke overholder aktivitetsplikten. Det opplyses at skolene har 

utarbeida flere handlingsplaner etter § 9a i opplæringslova i skoleåret 2019/20. En av sakene er 

meldt inn til Fylkesmannen, den er nå lukka.»   

Det opplyses at skolene jobber kontinuerlig med elevmiljøet. Batnfjord skule har MOT-program «Skolen 

som samfunnsbygger». Våren 2019 ble det igangsatt skolemåltid tre dager i uka for ungdomstrinnet. På 

Angvik skule jobbes det også kontinuerlig med skolemiljø gjennom felles aktiviteter som skolelunsj og 

flere årlige fellesarrangement for foreldre og elever. Det opplyses at arbeidet for et bedre skolemiljø 

foregår i samarbeid med elevråd og FAU.  

Voksenopplæring 

Gjemnes kommune tilbyr opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne over 16 år som er ny i Norge, og 

ønsker å lære norsk, eller har rett og plikt til å gjennomføre 550 timer norsk, og 50 timer samfunnsfag. 

Voksenopplæringen skal tilrettelegge for utdannelse for mennesker med ulik etnisk og utdannings-

messig bakgrunn. Skolen skal bidra til å fremme inkludering og kulturelt mangfold. 

Gjemnes kommune tilbyr grunnskoleopplæring for voksne i samarbeid med Voksenopplæringen i 

Kristiansund. Kommunen tilbyr grunnskoleopplæring for voksne, og opplæringen er lovfestet i 

opplæringsloven kapittel 4A. 

http://www.skoledata.net/Lover/Opplaring/opl04a.htm
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SFO 

Batnfjord skule og Angvik skule har helårsåpen SFO-ordning. I 2019 var det på SFO på de to skolene 

henholdsvis 26 elever og 12 elever.  

Kommunestyret vedtok i møte 2.4.2019 i sak 12/2019 justering av vedtekter for kommunal SFO. 

Vedtektene bestemmer blant annet at: 

«… Gjemnes kommune eig og driv dei kommunale skulefritidsordningane (SFO) etter dei retningsliner 
som er vedtatt av kommunestyret og dei krav som ellers er gitt i opplæringslova § 13-7.         

… Skulefritidsordninga er eit omsorgs- og fritidstilbod utanom den obligatoriske skuledagen for barn i 
1.–4. klasse, og for funksjonshemma elevar i 1.–7. klasse. Innhaldet og verksemda skal vere prega av 
barna sine behov for leik, kulturaktivitet og sosial læring, og med dei føremål som er skisser». 

PPT 

Gjemnes kommune deltar i interkommunalt samarbeid om PPT med Hustadvika kommune. Tidligere var 

samarbeidet med Fræna kommune og Eide kommune. Samarbeidsavtale ble endret høsten 2018 og 

tjenesten ble organisert etter vertskommuneprinsippet, § 28-1 b i kommuneloven (1992). I årsmelding 

for Gjemnes kommune for 2018 opplyses det at tjenesten har bygd opp stabil bemanning det siste året, 

og skolene opplever nå at de jevnt over får den hjelpen de trenger fra PPT. 

Basert på deltakelse i nettverk for barnehager opplyses det at mye kan tyde på at andre kommuner får 

tettere og bedre oppfølging av PPT på systemnivå enn skolene i Gjemnes kommune. 

I 2018 gjennomførte Kontrollutvalget i Eide kommune forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og 

forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna. Prosjektet viste at det over tid har vært 

utfordringer med å sikre nødvendig kapasitet. Det ble gitt seks anbefalinger til Eide kommune som 

vertskommune. I rapporten ble det også gitt innspill til den enkelte medlemskommune: 

• Kommunene bør evaluere hvordan spesialpedagogisk hjelp ytes. Kommunen bør avklare om det 
er nok ressurser og rett kompetanse til å oppfylle vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

• Kommunene bør evaluere hvordan spesialundervisning ytes. Kommunen bør avklare om det er 
nok ressurser og rett kompetanse til å oppfylle vedtak om spesialundervisning. 

I årsmelding 2019 opplyses det at PPT ikke er med i Nettverk Nordmøre. I 2018 ble dette lagt inn 

som forutsetning for at skolene ikke skulle søke seg nordover mot et anna PPT- kontor. Det 

opplyses at tjenesten ikke blir helhetlig når det samarbeider om læringsmiljø i Nettverk Nordmøre 

og PPT ikke er til stede. Skolene ønsker i PPT-samarbeidet å få lagt om ressursbruk til mer 

systemarbeid i læringsmiljøet og færre enkeltvedtak. Prosessen er i gang, men den kan ta tid.  

Logoped 

Gjemnes kommune har ikke egen logoped. I grunnskolen har dette behovet delvis blitt dekt 

gjennom samarbeidet med Tøndergård. Utover dette blir tjenesten kjøpt fra andre kommuner eller 

gjennom privat logopedtjeneste. I årsmelding 2019 opplyses det skal ansette logoped felles for 

skole og barnehage, og at stilling er lyst ut en gang.  

 

 



Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Gjemnes kommune 

 

                                          47                                    29.6.2020                

 

Tilsyn med spesialundervisning 

Fylkesmannen har varslet at det skal gjennomføres tilsyn med spesialundervisning i Gjemnes kommune 

høsten 2020 (uke 42). 

RISIKOVURDERING GRUNNSKOLE 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Oppvekstsektoren holder 
ikke økonomisk ramme 

I 2018 hadde oppvekstsektoren et 
mindreforbruk. I 2019 hadde sektoren et 
merforbruk. Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor per innbygger 6-15 år er 
noe høyere enn landsgjennomsnittet uten 
Oslo og markant lavere enn KOSTRA-
gruppen. 

Kommunen bruker mer 
penger enn budsjettert. 

L M  

Grunnskole 

Kvaliteten i grunn-
opplæringen er ikke 
tilfredsstillende 

Gjennom elevundersøkelsen gis det 
tilbakemeldinger om eget læringsmiljø. I 
2018 var det dårligere tilbakemelding enn 
tidligere år. Nasjonale prøver viser 
utfordringer på enkeltområder som skolene 
har tatt tak i. Søknad til stillinger er god. 

Elever får ikke 
tilfredsstillende lærings-
utbytte.  

 
M 

 
H 

 

I elevundersøkelsen 2019-2020 opplyser 
mange elever (gutter) på 10. trinn at de 
opplever mobbing på skolen. Det er satt inn 
en rekke tiltak på området. 

 
M 

 
H 

 

SFO 

Kvaliteten i skolefritids-
ordningen (SFO) er ikke 
tilfredsstillende 

Skolene i Angvik og Batnfjord har tilbud om 
SFO. 

SFO-tilbudet står ikke i 
forhold til den betaling som 
kreves for tilbudet.  

 
L 

 
M 

 

Voksenopplæring 

Kvaliteten i voksen opp-
læringen er ikke tilfreds-
stillende 

Gjemnes kommune tilbyr opplæring i norsk 
og samfunnsfag for voksne over 16 år. 
Kommunen tilbyr grunnskoleopplæring for 
voksne, og opplæringen er lovfestet i 
opplæringsloven kapittel 4A. 
Grunnskoleopplæring for voksne tilbys i 
samarbeid med Voksenopplæringen i 
Kristiansund.  

Dårlig utnyttelse av den 
enkeltes evner og 
vanskeligere integrering. 

 
L 

 
M 

 

PPT 

Kvaliteten i PPT er ikke 
tilfredsstillende 

Kommunen deltok fram til 31.12.2019 i 
interkommunalt samarbeid med Eide og 
Fræna om felles PPT. Samarbeidet er fra 
1.1.2020 videreført med Hustadvika 
kommune, men skal vurderes nærmere.  
PPT har over tid hatt utfordringer med å 
rekruttere fagpersoner. Våren 2018 ble det 
gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt 
som avdekket forbedringspunkter som 
følges opp av kontrollutvalget i Hustadvika 
kommune. Viktig at kommunen sikrer at 
tjenester leveres iht avtale. 

Innbyggerne får ikke de PP-
tjenester de har krav på som 
kan resultere lavere 
læringsutbytte. 

 
M 

 
M 

 

 

4.3 HELSE  

http://www.skoledata.net/Lover/Opplaring/opl04a.htm
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Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger det, 

uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og 

økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll. 

Alle som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos en fastlege. Vi har god legedekning 

med færre innbyggere per fastlege enn mange andre land. Statistikken viser at kommunene har lykkes 

med å rekruttere flere fastleger enn befolkningsveksten tilsier, men arbeidsoppgavene har blitt flere for 

legene. (Kilde: regjeringen.no) 

I årsmelding 2019 gis det en oversikt over seksjoner og tjenester ved helse og omsorg. I dette kapittelet 

omtales helse og forebygging. 

 

I årsmelding 2019 gis det en oversikt over bemanning i de ulike tjenestene pr 31.12.2019 (tabellen under 

er noe komprimert og bearbeidet): 

Tjenesteområde Årsverk Antall årsverk pr yrkesgruppe 

Forebygging skole og helsestasjon 1,6  1,40 helsesøster 
0,08 kommunelege 
0,08 kommunelege II 

Diagnose behandling 3,5 0,16 kommunelege 
1,40 sykepleier 
0,75 bioingeniør 
1,00 utdanningsstilling 
0,20 seksjonsleder 

Rehabilitering 2,6 1,80 fysioterapeut 
0,75 utdanningsstilling 

Psykisk helsevern 2,4 2,2 sykepleier 
0,20 assisterende avdelingsleder 

 

Det opplyses at det ved noen tjenester er få ansatte og at tjenester derfor er sårbar ved fravær og 

sykdom. For å sikre forsvarlig tjeneste opplyses det at personell i en tjeneste, som kjenner til tjenesten, 

kan omdisponere i en periode. 
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Saksbehandling 

Kommunestyret fikk i møte 2.4.2019 i referatsak 28/19 framlagt redigert utgave av veileder for tildeling 

av helse- og omsorgstjenester. Dokumentet er vedtatt politisk og det bestemmes at det er 

retningsgivende for tildeling av tjenester. Gjemnes kommune skal ha et tjenestetilbud av god kvalitet 

som vektlegger brukermedvirkning i tildeling av tjenester. Tjenestetilbudet skal ha fokus på å dekke et 

bistandsbehov som er individuelt vurdert, står i forhold til grad av funksjonsevne og tilpasses den 

enkeltes mestringsevne og behov for tjenester. Mål for fastsetting av vurderingsmomenter ved tildeling:  

- Sikre søker medvirkning, tverrfaglig, rettferdig og lik vurdering av alle typer helse- og 
omsorgstjenester.  

- Tildele rett hjelp til rett tid og på rett sted. Dette for å bygge opp om søkers mestringsevne til å 
møte dagliglivets utfordringer både i og utenfor hjemmet.  

- Gjennomføre en totalvurdering av ressursbehov, kompetanse og faglig forsvarlighet. 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 

I 2018 ble det gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt om helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Det 

ble gitt fire anbefalinger. Rådmann følger opp anbefalingene og kontrollutvalget har mottatt 

informasjon om det arbeidet som gjennomføres.  

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) er 

markant lavere enn KOSTRA-gruppe 02 og landet uten Oslo. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to 

uker etter hjemkomst ble i 2019 gjennomført 100 %. Dette er noe høyere enn sammenligningsgruppene. 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2018 viste at Gjemnes kommune ikke har gratis lavterskeltilbud om 

helsetjenester for ungdommer etter de går ut av 10. klasse. Kommunen har ikke helsestasjon for 

ungdom, men ungdommer med behov blir oppfordret til å ta kontakt med helsestasjon for ungdom i 

Molde eller Kristiansund. Kommunens innrapportering til KOSTRA viser at Gjemnes kommune ikke har 

inngått samarbeid med andre kommuner om helsestasjon for ungdom. Kommunen har et styrket 

lavterskeltilbud innen psykiske helsetjenester for ungdom. 

Miljørettet helsevern 

Kystlab AS utfører laboratorieanalyser og rådgivning innen miljørettet helsevern til Gjemnes kommune. 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med miljøretta helsevern i skoler og barnehager i Gjemnes kommune 

i 2019. Formålet med tilsynet var å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med 

barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø.  

Rapport fra tilsynet er datert 29.1.2020, og påpeker noen forbedringspunkter for Kystlab og Gjemnes 

kommune. Det påpekes at tilsynsplanen bør gjøres tilgjengelig, informasjon rundt risikoforhold i skoler 

og barnehager må sikres bedre, og rutinebeskrivelsen for oppfølging av avvik etter tilsyn må bli kjent/ 

utbedret. Det ble videre avdekket at kommunen ikke har sørget for at kommunelegen har fått 

nødvendig delegasjon for å ivareta folkehelsearbeidet, og at kommuneledelsen ikke har dokumentert 

eller vist i praksis hvordan det følges med på tilsynsmyndighetens/ eller tilsynsorganets oppgaver. Det 

opplyses at manglende oppfølging av ledelsen gir fare for svikt og risiko for at avvik ikke blir fulgt opp. 

Barnas arbeidsmiljø blir da ikke fulgt opp på en forsvarlig måte på grunn av manglende internkontroll i 

henhold til folkehelselovens krav. Fylkesmannen følger opp de påpekte forholdene. 
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Folkehelse 

Kommunestyret behandlet i møte 10.12.2019 i sak 43/19 folkehelseoversikt for Gjemnes kommune. 

Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 

negative faktorene som kan påvirke dette. Plikten til å ha denne oversikten er forankret i 

folkehelseloven, smittevernloven, forskrift om oversikt over folkehelsen (folkehelseforskriften), 

forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunes helsefremmende og forebyggende 

arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringer i 

kommunen og vurdere årsaksforhold og konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksom på 

trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer. Det 

opplyses at oversikten som ble behandlet av kommunestyret gir en status over positive og negative 

faktorer i Gjemnes kommune for 2019. Det er anbefalt at folkehelseoversikten blir årlig oppdatert og at 

den rulleres hvert 4. år. Folkehelselovens bestemmelser skal være integrert i plan- og bygningslovens 

bestemmelser, jf. pbl § 3-1, bokstav f. 

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofil for den enkelte kommune. I 2020 er det fokus er på 

sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Dokumentet inneholder også folkehelsebarometer 2020 for Gjemnes 

kommune. Barometeret sammenligner noen nøkkeltall for Gjemnes kommune med tall for fylket og 

landet. Oversikten viser at Gjemnes for indikatorer knyttet til helserelatert atferd og helsetilstand 

oppnår tilnærmet likt eller bedre enn gjennomsnittet for fylket med unntak for overvekt og fedme 17 år 

(34 % mot 25 % for fylket og 23 % for landet).  

Kommunestyret behandlet i møte 17.4.2018 i sak 15/2018 revisjon av temaplan for fysisk aktivitet og 

friluftsliv for Gjemnes kommune 2018–2021. 

Psykisk helse og rus 

Kommunen har tilbud inne psykisk helse og rus. Tjenesten er et lavterskeltilbud, det skal være lett 

tilgjengelig med mulighet for hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt. Brukere kan bli henvist fra lege, eller 

andre instanser eller ta kontakt direkte med tjenesten. I årsmelding 2018 informeres det om at 

tjenesten fulgte opp 77 brukere. Det gis også tilbud om dagsenter for brukergruppen. Kommunen 

styrket i 2018 lavterskeltilbud innen psykiske helsetjenester for ungdom. I årsmelding 2019 opplyses det 

at antall brukere er gått kraftig ned fra året før. Dette skyldes opprydding ved at brukere som ikke var 

avsluttet i fagsystemet etter endt behandling i 2019 ble tatt ut. 

Fra 1.1.2020 er det krav om at kommunene har kommunepsykolog. Våren 2020 hadde Gjemnes 

kommune ikke fått ansatt psykolog. Det opplyses at kommunen arbeider med dette, og at det er aktuelt 

å ansette i deltidsstilling, eller ved å dele stilling med annen kommune. Det opplyses i juni 2020 at det 

arbeides med å få på plass psykolog sammen med en annen kommune. For å sikre kompetansen fram til 

ansettelse tas det kontakt med spesialisthelsetjenesten på sak. 

Fysioterapi og ergoterapeut 

Fysioterapitjenesten er en kommunal tjeneste for kommunens innbyggere og er lokalisert i helse- og 

omsorgssenteret på Batnfjordsøra. KOSTRA-tall over avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere 

(årsverk) viser at årsverkene i Gjemnes kommune i 2019 var litt over kommunegruppe 02 og noe over 

landet uten Oslo. 
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Fysioterapi har de siste årene hatt økt fokus på hverdagsrehabilitering. Det arbeides med tilrettelegging 

av arbeidsplasser. Det er startet treningsgrupper for barn og ungdom i 5-10 trinn. 

Det opplyses at enheten mangler ergoterapeut og kommunepsykolog. Utfordringene dette fører med 

seg løses ved at fysioterapeutene har et utvidet ansvar.  

Legetjeneste 

Gjemnes kommune har et legekontor i helse og omsorgssenteret med to fastlegehjemler. Det har vært 

rekrutteringsutfordringer. Kontoret har en turnuslege. Våren 2020 er det ansettelser i begge hjemlene. 

En fastlege vil tiltre i januar 2021, fram til da er det ansatt vikar. 

Smittevern 

Gjemnes kommune har en overordnet smittevernplan fra 2003. Iht planstrategi 2019–2023 skal planen 

rulleres i 2020. 

RISIKOVURDERING HELSE 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Helse - generelt 

Kvaliteten i helse-
tjenesten er ikke tilfreds-
stillende 

KOSTRA-tall, årsmelding og andre 
rapporteringer indikerer at 
kommunen leverer forsvarlige 
helsetjenesten. Utfordring 
knyttet til å rekruttere enkelte 
faggrupper.  

Innbyggerne får ikke de helsetjenester 
med den kvalitet de har krav på. Kom-
munen kan få økte utgifter til pasient-
skadeerstatning  

 
L 

 
M 

 
 

Forebyggende helse for barn 

Kvaliteten i forebyggende 
helsetiltak er ikke 
tilfredsstillende  

Kommunen har jordmortjeneste, 
helsestasjons- og skolehelse-
tjeneste. Forvaltningsrevisjons-
prosjekt gjennomført i 2018.  

Innbyggerne får ikke de forebyggende 
helsetjenester de har krav på.  

 
L 

 
M 

 

 Kommunen har ikke helsestasjon 
for ungdom. Har et styrket 
lavterskeltilbud innen psykiske 
helsetjenester for ungdom. 

  
M 

 
M 

 

Forebyggende arbeid 

Kvaliteten i forebyggende 
arbeid innen miljørettet 
helsevern er ikke 
tilfredsstillende 

Kystlab ivaretar miljørettet 
helsevern iht avtale med 
Gjemnes kommune. Samarbeidet 
skal følge opp forskrift om 
miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler. Tilsyn 
gjennomført i 2019, og avvik 
følges opp av fylkesmannen. 

Innbyggerne får ikke de forebyggende 
tjenester innen miljørettet helsevern de 
har krav på. 

 
M 

 
M 

 

Folkehelsearbeid 

Kvaliteten i arbeid med 
folkehelse er ikke 
tilfredsstillende 

Det går fram av årsmelding 2018 
at kommunen arbeider med 
folkehelsearbeid. Det er 
utarbeidet oversikt som skal gås 
gjennom i forbindelse med arbeid 
med planstrategi.  

Innbyggerne får ikke de tjenester de 
har krav på. 

 
L 

 
M 

 

Psykisk helsearbeid 
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Kvaliteten i arbeid med 
psykisk helsevern er ikke 
tilfredsstillende 

Kommune tilbyr oppfølging og 
samtaler til personer med 
psykiske problemer/ lidelser. Har 
en stilling innen rusforebygging 
overfor voksne og en overfor 
barn og unge.  

Innbyggerne får ikke de tjenester de 
har krav på. 

 
L 

 
M 

 

Det er ikke ansatt kommune-
psykolog. Det har ikke lykkes 
kommunen i å ansette psykolog.  

 
M 

 
M 

 

Fysioterapi og ergoterapitjenesten 

Kvaliteten i arbeid med 
fysioterapi og ergoterapi 
er ikke tilfredsstillende 

Kommunen tilbyr fysioterapi-
tjenester. I 2019 viser KOSTRA-
tall at antall årsverk var litt over 
sammenligningsgruppene. 
Ergoterapeutstilling er vakant. 
Fysioterapeutene har utvidet 
oppgave for å dekke opp dette. 

Innbyggerne får ikke de tjenester de 
har krav på. 

 
L 

 
M 

 

Legetjeneste 

Fastlegeordningen er 
ikke tilfredsstillende 

Gjemnes kommune har et lege-
kontor med to fastlegehjemler i 
helse og omsorgssenteret. Det 
har vært rekrutteringsutfordring 
som våren 2020 er løst. Kontoret 
har en turnuslege.  

Innbyggerne får ikke de tjenester de 
har krav på. 

 
M 

 
M 

 

Kommunen har ikke 
kommuneoverlege 

Kommunen har kommunelege.  Innbyggerne får ikke de tjenester de 
har krav på 

 
L 

 
M 

 

 

4.4 BARNEVERN 

Barnevern har som sin primæroppgave å sikre barns og unges oppvekstvilkår. Barnevernets arbeid har 

sitt hjemmelsgrunnlag i barnevernloven.  

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Det skal beskytte barn 

mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike 

forhold, har det en lovbestemt plikt til straks å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig 

sette i verk tiltak. Etter loven har barneverntjenesten plikt til å gjennomgå en melding snarest, og hvis 

nødvendig, gjennomføre en nærmere undersøkelse senest innen 3 mnd. Dersom det er nødvendig å 

sette i verk tiltak, skal dette gjøres senest 6 uker etter at undersøkelsen er avsluttet. Fordi lovgiverne ser 

det som så viktig at barna får hjelp i tide, kan kommunen ilegges mulkt dersom fristene ikke overholdes. 

  

Barnevernets arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal 

kunne makte sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn hvis dette ikke nytter. (Kilde: 

regjeringen.no, Q-0801) 

Barneverntjenesten i Gjemnes kommune er organisert i et samarbeid med Kristiansund kommune og 

Averøy kommune. Samarbeidet har lokaler på Frei men har også muligheter til å benytte møterom på 

kommunehuset i Batnefjorden. Kristiansund kommune er vertskommune for samarbeidet.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Hjemmel
https://no.wikipedia.org/wiki/Barnevernloven
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Barnevernsamarbeidet har en barnevernvakt sammen med andre kommuner på Nordmøre og i 

Romsdal. Barnevernvakten har beredskap fra 15.30 til 08.00 alle hverdager og er døgnåpen i helger og 

høytider. 

I årsmelding 2019 opplyses det at barnevernstjenesten har færre barn under omsorg enn for noen år 

siden, mens barn med hjelpetiltak har økt igjen de siste årene. Fra 2013 til 2018 er barn under omsorg 

redusert fra 14 til 6. Av de 14 som har hjelpetiltak, er det 5 som er under ettervern (18-23 år)  

I årsmelding 2019 gis det en oversikt over bemanning knyttet til Gjemnes kommune i 

barnevernsamarbeidet pr 31.12.2019. Det opplyses at det var tre barnevernkonsulenter med oppgaver 

knyttet til oppgaveløsing i kommunen.  

KOSTRA-tall fra 2019 viser at det i Gjemnes kommune var 7,2 barn med undersøking eller tiltak per 

årsverk, mens det for kommunegruppen og landet uten Oslo var over dobbelt så høyt antall. Statistikken 

viser også at det er et klart lavere antall undersøkelsessaker som blir behandlet innen tre måneder enn 

sammenligningsgruppene. Dette har imidlertid forbedret seg mye fra 2018 til 2019.   

Nøkkeltall Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244)  antall 9,2 8,8 7,2 16,4 18,6 

Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader  prosent : 53 78 86 88 

 
Bufdir har utarbeidet en kommunemonitor for barnevern som inneholder tall for 2018/ 2019. 

Monitoren er tilgjengelig på bufdir.no, og har en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å 

sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, og se utvikling over tid. Gjemnes 

kommune skårer lavere enn gjennomsnittet i fylket og i nedre del av skalaen for en rekke indikatorer 

knyttet til dekningsgrad og kapasitet, og kvalitet. Gjemnes kommune skårer noe lavere enn 

gjennomsnittstall for barnevernsamarbeidet.   

Fylkesmannen gjennomførte høsten 2017 tilsyn med barnevernstenesta i Kristiansund, Averøy og 

Gjemnes. Fylkesmannen har i brev til Kristiansund kommune etter tilsynet opplyst at: 

«det er svært alvorleg at så mange barn framleis ikkje får behandla sakene sine innan dei lovpålagte 

tidsfristane og at mange fosterbarn ikkje får den oppfølginga som dei har krav på.» (brev 

15.11.2018).  

Det er utarbeidet tiltaksplan som skal sikre at tjenesten yter tjenester i tråd med regelverk på området. I 

oktober 2019 opplyste Kristiansund kommune i brev til fylkesmannen om utskifting i ledelsen i 

barneverntjenesten, stor turnover blant ansatte, og at 11 av 27 ansatte ikke hadde barnevernfaglig 

kompetanse. I brev datert 14.10.2019 informerte fylkesmannen om at de avventer ny tilbakemelding fra 

tjenesten på om utarbeidet tiltaksplan faktisk blir fulgt. Barneverntjenesten opplyste i juni 2020 at 

tilsynet så langt ikke er lukket.  

Det opplyses i juni 2020 at det var en vakanse på grunn av turnover og sykefravær tilsvarende 10 av til 

sammen 33,9 årsverk totalt i den interkommunale tjenesten. Dersom alle årsverk har vært i produksjon 
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ville tjenesten hatt tilstrekkelig kapasitet. Det opplyses videre at barneverntjenesten er svært sårbar ved 

fravær. Den enkelte saksbehandler kan ikke pålegges mer arbeid enn hva de er tildelt. Fravær resulterer 

i at det må gjøres nødvendighetsprioriteringer slik at de alvorligste sakene blir sikret oppfølging.  

Barneverntjenesten opplyser at ansatte har relevant høyere utdanning og er sikret kontinuerlig faglig 

veiledning av fagleder. Nytilsatte gjennomgår strukturert opplæring der de blir gjort kjent med 

prosedyrer, retningslinjer og lovverk. Ansatte får opplæring og bruker kvalitetssystemet Compilo. 

Prosedyrer/rutiner er tilgjengelig for fagområdet på Compilo. Ansatte melder avvik. ROS kommer i bruk 

når opplæring i dette er gjennomført.  

Kontrollutvalget har det siste året hatt barneverntjenesten på sin oppfølgingsliste. Gjennom dette 

mottar utvalget oppdatert informasjon. Barneverntjenesten har over tid hatt avvik fra lovkrav. Tilsynet 

gjennomført av fylkesmannen har også påpekt dette. Våren 2020 har barneverntjenesten hatt et 

lederskifte og gjennomført en omorganisering. Parallelt med dette har tjenesten fått veiledning fra KS 

med fokus på ledelse og å legge strukturer for å rette opp i avvikene. Det opplyses at per juni 2020 synes 

resultatmålene langt på vei å være innfridd. Rapportering ved utløpet av juni opplyses å bli langt bedre 

sammenlignet med rapporteringen ved utløpet av desember 2019. 

RISIKOVURDERING BARNEVERN 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Kvaliteten i barnevernet 
er ikke tilfredsstillende 

Undersøkinger med behandlings-
tid innen 3 måneder ble i 2018 
kun gjennomført i 53 %. I 2019 er 
tallet økt til 78 %, men er ennå 
markant lavere enn kommune-
gruppen og landet uten Oslo. 
Ansatte i flere sentrale stillinger i 
barnevernsamarbeidet sluttet i 
2019. Stor turnover. Relativt 
mange av de ansatte har ikke 
barnevernfaglig kompetanse. 
Fylkesmannen følger dette opp. 
Ny ledelse er på plass og det 
opplyses at det våren 2020 er klar 
bedring. 
Kommunen må sikre at 
barnevernsamarbeidet leverer 
tjenester iht avtale.  

Innbyggerne får ikke de barneverns-
tjenester de har krav på. Utsatte barn 
får ikke avklart sin situasjon innen 
rimelig tid. 

 
M 

 
H 

 

 

4.5 PLEIE OG OMSORG 

Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og 

omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Kommunene har ansvaret for utbygging, 

utforming og organisering av et forsvarlig og godt tjenestetilbud til den enkelte som har behov for pleie- 

og omsorgstjenester. Staten har ansvar for å sikre kommunene gode rammevilkår gjennom regelverk og 

økonomiske rammer og ved å føre tilsyn. Staten skal videre legge til rette for kommunal planlegging og 

utvikling i balansen mellom hensynet til et likeverdig tjenestetilbud til alle og tilpasning til lokale forhold 

og behov. 
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Omsorgstjenestene må organiseres slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en 

aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Tjenestene utformes i samråd med brukeren.  

Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for hjemmetjenester, som for 

eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i institusjon, herunder sykehjem, og tilbud om 

avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. Som en del av ordningen med praktisk bistand skal alle 

kommuner ha tilbud om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er en alternativ organisering av 

praktisk bistand etter lov om sosiale tjenester. Det er kommunen som bestemmer om brukerne skal få 

organisert tjenestene som BPA. Ordningen innebærer at tjenestemottakeren har egne faste assistenter 

som han eller hun har arbeidslederansvar for. 

Utover dette kan den enkelte kommune ha ordninger og tilbud spesielt tilpasset sin kommune, som for 

eksempel matombringing og trygghetsalarm. (Kilde: regjeringen.no) 

Pleie og omsorgstjenesten opplyser at de i stor grad har tilstrekkelig kompetanse til å løse tillagte 

arbeidsoppgaver. I enkelte tilfeller og ved manglende egen kompetanse tar tjenesten kontakt med 

eksterne fagfolk for å få råd og veiledning. Det opplyses at det er en utfordring å ha tilstrekkelig med 

vikarer med riktig kompetanse. Den største utfordringen er ferier. Fagarbeiderstillinger er gjort om til 

høyskolestillinger for å minke sårbarheten. I tillegg har tjenesten prøvd ut ulike ordninger for avvikling 

av ferie. 

I årsmelding 2019 gis det en oversikt over seksjoner og tjenester ved helse og omsorg. I dette kapittelet 

omtales koordinerende enhet, sykehjem, hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede. 

 

I årsmelding 2019 gis det en oversikt over bemanning i de ulike tjenestene pr 31.12.2019. Relatert til 

pleie og omsorgsområdet gis følgene informasjon (tabellen under er noe komprimert og bearbeidet): 

Tjenesteområde Årsverk Antall årsverk pr yrkesgruppe 

Gjemnes sykehjem 26,9  8,46 sykepleier i turnus (inkludert ass. og vikarpool) 
10,59 helsefagarbeider i turnus 
1,43 assistent i turnus 
1,00 seksjonsleder 
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0,20 avdelingsleder 
0,33 rådgiver 
2,41 sykepleier natt 
2,91 helsefagarbeider natt 
0,61 tilsynsoppgaver 

Hjemmetjenesten 20,5 9,10 sykepleier (inkl. ass leder, fagutvikler og vikarpool) 
6,74 helsefagarbeider (inkludert vikarpool) 
2,96 assistent/ hjemmehjelp 
1,00 seksjonsleder 
0,20 leder helse og omsorg 
0,20 årsverk drift/ hjelpemiddel 
0,33 rådgiver 

Indregårdstunet 6,5 1,98 sykepleier i turnus 
4,10 helsefagarbeider i turnus 
0,42 assistent i turnus 

Nåstad omsorgsbolig  
inkludert Lysfabrikken 

22,8 8,10 sykepleier/ vernepleier (inkludert ass leder) i turnus 
10,15 helsefagarbeider i turnus 
3,20 assistent i turnus 
1,00 seksjonsleder 
0,33 rådgiver 

Kjøkkentjenesten 3,1 0,80 fagarbeider i turnus 
1,34 assistent i turnus 
1,00 seksjonsleder 

 

Saksbehandling 

Gjemnes kommune har veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Kommunestyret fikk i møte 

2.4.2019 i referatsak 28/19 framlagt redigert utgave av veilederen. 

Sykehjem 

I årsmelding 2018 opplyses det at behovet for langtids- og korttidsplasser ikke var tilstrekkelig for å få 

fullt belegg ved sykehjemmet. Det ble derfor tatt en beslutning våren 2018 om å undersøke behovet for 

institusjonsplasser i kommunene rundt, noe som førte til noe utleie.  

I årsmelding 2019 opplyses det at på bakgrunn av ledig kapasitet utover egne innbyggere, har Gjemnes 

gjennom hele året solgt langtids- og korttidsplasser til Kristiansund kommune. Fra januar til og med 

august disponerte Kristiansund 4 plasser. I september økte de opp til 5, og fra og med oktober 

disponerte de 6 plasser. Antall langtidsopphold har gått noe ned, og noe av forklaringen på nedgangen 

er at langtidspasienter fra Kristiansund er registrert med korttidsopphold. Dette gir også utslag i at antall 

brukere som har fått korttidsopphold har gått opp. Bruk av øyeblikkelig hjelp døgnopphold varierer fra 

år til år, men i 2019 ble tjenesten en del brukt. Årsaken til denne variasjon er uviss.  

I 2018 og 2019 tok kommunen i imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus som hadde behov for 

korttidsopphold. Arbeid med helsehus/ nytt sykehjem pågår.  

Hjemmetjenesten  

Antall brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand ble redusert i 2018. Antall mottakere av praktisk 

bistand har de siste årene hatt en nedgang. Også antall kostpakker er redusert. Antall trygghetsalarmer 
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har imidlertid gått kraftig opp. Denne økningen kan ha sammenheng med at Gjemnes ble tilknyttet 

interkommunalt responssenter høsten 2017, og at tilbudet er kommunisert ut i større grad enn tidligere.   

Høsten 2018 ble det utført en brukerundersøkelse i hjemmetjenesten. Undersøkelsen viser at de fleste 

var tilfreds med hjemmesykepleie og hjemmehjelp. 95 % sier at de er helt enig eller enig i påstanden 

“Alt i alt, jeg er fornøyd med hjemmesykepleien jeg får". 89,5 % sier seg helt enig eller enig i påstanden 

“Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får.”  

Tjenesten for funksjonshemmede 

Tjeneste for funksjonshemmede har ansvar for å yte helse og omsorgstjenester til gruppen. Under 

tjenenesten inngår omsorgsboligen Nåstad, arbeids- og aktivitetssenteret, avlastning for barn og unge 

og støttekontakt. 

Arbeidstilsynet hadde på vårparten i 2019 tilsyn ved Nåstad omsorgsboliger. Formålet med tilsynet 

var å etterse om virksomhetens ivaretar sitt ansvar for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og 

skade. Tjenesten fikk noen avvik. Med bistand fra bedriftshelsetjenesten ble disse lukket  

Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A 

Fylkesmannen gjennomførte høsten 2017 tilsyn med helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse 

som motsetter seg helsehjelpen (pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A). Rapport fra tilsynet ble 

lagt fram i desember 2017. Det ble avdekket to avvik: 

1. Gjemnes kommune sikrer ikke at ansatte har nødvendig kunnskap om pasient- og 
brukerrettighetsloven kapittel 4A. 

2. Gjemnes kommune sikrer ikke at helsehjelp til pasienter på sykehjem blir vurdert i tråd med 
reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. 

Forholdet er fulgt opp av kommunen. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltak som er satt i verk som 

tilstrekkelige, og tilsynet er avsluttet.  

RISIKOVURDERING PLEIE OG OMSORG 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Sykehjem 

Sykehjem holder ikke 
økonomisk ramme 

Behovet for langtids- og korttids-
plasser var ikke tilstrekkelig for å 
få fullt belegg ved sykehjemmet. 
Det er inngått avtale med 
Kristiansund kommune om kjøp 
av sykehjemsplasser.  

Sykehjemmet bruker mer midler enn 
planlagt. Kommunens omdømme kan 
bli svekket. 

 
L 

 
M 

 

Kommunen tilpasses ikke 
samhandlingsreformen 

Kommunen tok i 2018 og 2019 
imot alle utskrivningsklare 
pasienter fra sykehus som hadde 
behov for korttidsopphold. 

Innbyggerne får ikke den pleie og 
omsorg i institusjon de har krav på. 
Kommunen kan få økonomisk tap.  

 
L 

 
M 

 

Kvaliteten ved syke-
hjemmet er ikke tilfreds-
stillende 

Sykehjemmet har kvalifiserte 
ansatte. Sykehjemsplasser har 
vært leid ut til nabokommune 
blant annet for å kunne beholde 
kvalifiserte ansatte til kommunen 
selv trenger disse. Sykehjemmet 

Innbyggerne får ikke den pleie og 
omsorg i institusjon de har krav på. 

 
M 

 
M 

 



Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Gjemnes kommune 

 

                                          58                                    29.6.2020                

 

er gammelt og det planlegges for 
nytt bygg/ helsehus.  

Hjemmetjenester 

Kvaliteten i hjemme-
tjenester er ikke tilfreds-
stillende 

Gjennomført brukerundersøkelse 
viser at hjemmetjeneste fungerer 
godt. 

Innbyggerne får ikke den pleie og 
omsorg i hjemmene de har krav på. 

 
L 

 
M 

 

Tjenesten for funksjonshemmede 

Kvaliteten i tilbud til 
funksjonshemmede er 
ikke tilfredsstillende 

Tjenenesten for funksjons-
hemmede yter helse og omsorgs-
tjenester i omsorgsboligen 
Nåstad, arbeids- og 
aktivitetssenteret, avlastning for 
barn og unge og støttekontakt. 

Innbyggere får ikke den pleie, omsorg 
og hjelp de har krav på. 

 
L 

 
M 

 

 

4.6 NAV 

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige sosialtjenester til alle som trenger det, 

uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og 

økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.  

NAV skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende 

arbeidsmarked. Etaten skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å 

stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, 

svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. (Kilde: 

regjeringen.no) 

NAV Gjemnes hadde i 2019 fire stillinger, hvorav to kommunale og to statlige.   

I årsmeldinger opplyses det at NAV Gjemnes de siste årene har relativt gode resultater på mål som var 

satt. Det opplyses videre at det hver måned gås det gjennom målekortets resultat, og evaluerer og lager 

tiltak for å oppnå gode resultater. Videre opplyses det at det i hele prosessen jobbes mot mål om arbeid 

og aktivitet først. Det å få folk ut i inntektsgivende arbeid slik at de forsørger seg og familien med 

arbeidsinntekt, er det viktigste parameter i kampen mot fattigdom både for voksne og barn. Barnas 

behov er det viktigste kriterium i saksbehandling. Det opplyses at når det gjelder utbetalinger på sosiale 

ytelser så er de stigende.   

I årsmelding 2019 og rapport for andre tertial 2019 opplyses det at ytelser til livsopphold økete i 2019. 

Årsak er knyttet til bosetting av flyktninger som går ut av introduksjonsordningen. Dette er ytelser som 

er rettighetsbasert. Statens innskjerping av reglene for arbeidsavklaringspenger begynner også å gi 

utslag med at personer som ikke lenger har rettighet til arbeidsavklaringspenger må over på kommunale 

ytelser.  

I handlingsplan 2020 er mål innen økonomi å holde seg innenfor budsjettrammene som er gitt, noe som 

betyr å arbeide for at sosialhjelpsutgiftene skal reduseres i forhold til det nivået det nå er i 2019. Videre 

skal det arbeides for å bruke NAV sin oppfølgingsmodell også i arbeidet med lov om sosiale tjenester. 
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For alle langtids sosialhjelpsmottakere skal det stilles krav til om arbeid/ aktivitet for å unngå at noen 

mottar passive ytelser, jamfør lov om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.  

Våren 2020 har tjenesten hatt utfordringer med å følge opp mennesker som har behov for oppfølging på 

grunn av koronapandemi. 

RISIKOVURDERING NAV 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Kvaliteten ved NAV er 
ikke tilfredsstillende 

NAV rapporterer om at 
utbetalinger på sosiale ytelser er 
stigende. Antall sosialhjelpsmot-
takere har økt fra 2017 til 2019. 
Det arbeides for å følge området 
opp tett.  

Brukernes selvfølelse blir redusert. 
Samfunnet får ikke god nok utnyttelse 
av arbeidskraften. Kommunen får økte 
utgifter. 

 
M 

 
M 

 

 

4.7 KULTUR 

Kultur hadde 31.12.2019 tre personer ansatt i 1,5 årsverk. Ressursene ble i 2019 benyttet til 

administrasjon, god helse/ folkehelsekoordinator og oppgaver ved Batnfjord samfunnshus og 

Gjemneshallen. I tillegg ble det kjøpt bibliotekfaglig kompetanse tilsvarende 0,7 årsverk fra Kristiansund 

kommune. Kulturlederen sa opp sin stilling våren 2020. Stillingen ble lyst ut og det ble ansatt en ny 

kulturleder 1.5.2020. Det er på kultur nå to personer ansatt i 1,2 årsverk. 

Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger har de siste årene vært relativt stabilt og lå i 2019 

litt under KOSTRA-gruppe 02 og landet uten Oslo. Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per 

innbygger var i 2019 markant lavere en sammenligningsgruppene.  

Kulturskole 

Kommunen har tidligere samarbeidet med Nesset kommune om kulturskole. KOSTRA-tall for 2019 viser 

at over halvparten av barn mellom seks og 15 år benytter seg av kulturskoletilbud. Dette er markant 

høyere en sammenligningsgruppene. 

Kommunestyret vedtok i møte 28.5.2019 i sak 22/19 avtale om kulturskolesamarbeid med Molde 

kommune. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid jf. kommunelov (2018) § 20-1, 

med Molde kommune er vertskommune. Avtalen har en gjensidig oppsigelsesfrist på 18 måneder.  

RISIKOVURDERING KULTUR 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Kvaliteten i kultur-
tjenestene er ikke 
tilfredsstillende 

Gjennomgang av oppgaver og 
statistikker viser at en rekke 
oppgaver løses med relativt små 
ressurser. 

Mindre kultur- og fritidstilbud til inn-
byggerne. Dårligere opplæring i språk 
og lesing. Mindre attraktiv 
bokommune. 

 
L 

 
M 
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4.8 TEKNISK 

Plan 

Tilgjengelig statistikk viser at det ble vedtatt fire reguleringsplaner i 2019, tre i 2018 og ingen i 2017. Alle 

reguleringsplanene ble møtt med innsigelser.    

Plansamarbeid på Nordmøre har i 2019 fått tilskudd fra fylkesmannen til prosjekt som skal utarbeide 

felles del til planstrategi og felles del til samfunnsdel av kommuneplanen. Prosjektet skal gå over tre år. 

Det opplyses at felles del til planstrategi og felles del til samfunnsdel av kommuneplanen skal vedtas i 

kommunene på Nordmøre våren 2020. 

Byggesak 

Tilgjengelig statistikk viser at antall behandlede byggesøknader de tre siste årene er redusert fra 90 i 

2017 til 58 i 2019. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader med tre ukers frist har de siste tre 

årene vært over tre uker, men det har vært en klar bedring fra 2017 til 2019. Gjennomsnittlig saksbe-

handlingstid for saker med 12 ukers frist var klart bedre enn måltallet i 2017, 2018 og 2019. Gjemnes 

kommune opplyser at det i 2019 var seks saker med treukers frist der saksbehandlingstiden ikke ble 

overholdt. For saker med 12 ukers frist var det fem saker med fristbrudd. Fristbrudd fører til reduksjon i 

gebyrinntekter for kommunen.   

Nøkkeltall Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Byggesøknader i alt behandlet  antall 90 82 58   

Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist antall 58 25 15   

Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist antall 1 57 15   

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist  dager 36 26 24 14 18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist  dager 30 34 25 32 37 

Byggesaker med tilsyn antall 5 4 7   

Tabell:  SSB; KOSTRA, Plan, byggesak og miljø 
Kilde:  www.ssb.no/kommunefakta/kostra/gjemnes/plan-byggesak-og-miljo. Endelige tall publisert 15.6.2020  

KOSTRA-tall for perioden 2017 til 2019 viser at kommunen behandlet en klage i 2018 og en klage i 2019. 

Det foreligger ikke tall for klagesaker avgjort av fylkesmannen. Det var i perioden gjennomført 5, 4 og 7 

tilsyn med byggesaker.  

Kommunale bygg 

Kommunestyret vedtok 28.5.2019 i sak 24/2019 revidert handlingsplan 2020–2021 for kommunale 

bygninger. 

Tilgjengelig statistikk (KOSTRA-tall) viser at areal på formålsbygg per innbygger er markant høyere enn 

landet uten Oslo og litt høyere enn KOSTRA-gruppe 02. Arealet har vært stabilt de tre siste årene. 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter økte markant fra 2018 til 2019 og var i 2019 over KOSTRA-

gruppen og litt over gjennomsnittstall for landet uten Oslo.  

http://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/gjemnes/plan-byggesak-og-miljo
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Nøkkeltall Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av 
samlede driftsutgifter  prosent 7,8 7,9 7,5 8,9 9 

Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger  kr 186 248 234 261 299 

Areal på formålsbygg per innbygger  m2 7 6,95 7,01 6,75 4,94 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter  kr 83 83 107 81 102 

Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter  kr 550 551 524 555 602 

Herav utgifter til renhold  kr 193 190 198 178 173 

Herav energikostnader per kvadratmeter kr 149 145 137 131 134 

Tabell:  SSB; KOSTRA, eiendomsforvaltning 
Kilde:  www.ssb.no/kommunefakta/kostra/gjemnes/eiendomsforvaltning. Endelige tall publisert 15.6.2020  

Kommunen tok i 2019 i bruk IK-Bygg som er et elektronisk drifts- og vedlikeholdssystem. Systemet skal 

ha oversikt over bygningene med opplysninger om arkiverte tegninger, renholdsplan og brannteknisk 

dokumentasjon. IK-bygg skal gi oversikt over bygningstilstand og vedlikeholdsbehov. Bruker kan i 

systemet legg inn sin bestilling på vaktmestertjenester de ønsker utført, og kan følge prosessen med 

fordeling av oppdrag, vurdering, anslått tid for utføring og ferdigstilling. 

De siste årene er det utarbeidet gode oversikter over behov, kostnad og prioritering. I 2019 og 2020 er 

det bevilget mindre enn skissert behov. Dette er vedtak der ulike forhold er veiet opp mot hverandre. 

Vei 

Kommunestyret vedtok 28.5.2019 i sak 23/19 revidert handlingsplan for kommunale veier for perioden 

2020–2021. I planstrategi for 2019–2023 opplyses det at hovedplan kommunale veger skal utarbeides i 

2021. 

Tilgjengelig statistikk (KOSTRA-tall) viser at andel kommunale veier og gater med belysning er markant 

lavere enn sammenligningsgruppene. Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per 

innbygger (kr) har økt markant fra 2017 til 2019 og var i 2019 høyere enn sammenligningsgruppene. 

Nøkkeltall Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
u/ Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av 
alle kommunale veier (prosent) prosent 6,8 6,8 6,8 9,9 14,6 

Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale 
veier og gater (prosent) prosent 22,7 22,7 22,7 35,4 60,1 

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. 
dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent) prosent 38,4 39,3 29,6 41,5 28,2 

Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale 
veier og gater (prosent) prosent 43,2 43,2 43,2 45,7 28,1 

Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 080 1 061 1 143 2 134 1 816 

Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater 
per kilometer belyst vei (kr) kr 2 100 3 500 8 700 16 133 21 575 

Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger  kr 341 844 1879 1608 1339 

http://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/gjemnes/eiendomsforvaltning
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Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km) km 3 3 3 340 5644 

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 045 1 025 1 110 1 829 1 218 

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 62 318 61 545 66 318 105 093 147 655 

Tabell:  SSB; KOSTRA, vei 
Kilde:  www.ssb.no/kommunefakta/kostra/gjemnes/plan-byggesak-og-miljo. Publisert 16.3. og oppdatert 15.6.2020  

IK-bygg (se over) har oversikt over alle kommunale veger og gir oversikt over tilstand og 

vedlikeholdsbehov. De siste årene er det utarbeidet gode oversikter over behov, kostnad og prioritering. 

I 2019 og 2020 er det bevilget mindre enn skissert behov. Dette er politiske vedtak. 

Vannforsyning  

Det går frem av kommunes hjemmeside at Gjemnes kommune har flere vannverk. Høgset, Søvika og Øra 

er kommunale vannverk. I tillegg er det flere private vannverk i kommunen. Mattilsynet har hatt tilsyn 

med Høgset, Søvik og Øre vannverk og gitt pålegg om å utarbeid farekartlegging-/ ROS analyse og 

prøvetakingsplan.  

Kommunen har en hovedplan for vannforsyning som ble vedtatt i 1999. I planstrategi for 2019–2023 

opplyses det at planen skal rulleres i 2022. 

Kommunestyret har behandlet en rekke saker om vann og vannkvalitet de siste årene. Kommunestyre 

behandlet i møte 25.2.2020 søknad om kommunal garanti for finansiering av nytt vannbehandlings-

anlegg ved Batnfjord Vassverk SA. I møte 10.12.2019 behandlet kommunestyret to saker om Møre og 

Romsdal vassregion. I møte 2.4.2019 ble sak om drikkevannsforsyning og samarbeid med Batnfjord 

vassverk SA behandlet. 

Folkehelseinstituttet utarbeider årlige folkehelseprofiler for kommuner og fylkeskommuner. Profilene 

viser trekk ved kommunenes folkehelse og skal være til hjelp i arbeidet med å lage en oversikt over 

helsetilstanden i befolkningen, og hvilke faktorer som har innvirkning på denne. I 2020 er det fokus er på 

sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Folkehelseprofil 2020 for Gjemnes kommune sammenligner noen 

nøkkeltall for Gjemnes kommune med tall for fylket og landet. Oversikten viser at Gjemnes på områder 

«Godt drikkevann» ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet og fylket (16 % mot 85 % for 

fylket og 90 % for landet). Oversikten gjelder 2018, og er definert som tilfredsstillende resultater mht. E. 

coli og stabil levering av drikkevann, og omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 

SSB utarbeider årlig nøkkeltall for vann og vannforsyning (KOSTRA-tall). Tall for de tre siste årene viser at 

andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater E.coli er markant 

lavere i Gjemnes kommune enn for landet uten Oslo. 

Våren 2020 pågår det et arbeid med å utarbeide prøvetakingsplaner etter ny drikkevannsforskrift. Det 

pågår også arbeid med utredning av oppgradering Høgset vannverk. Det opplyses at kommunen og 

regionale myndigheter skal utarbeide forslag til oppdatert vassforvaltningsplan. Det jobbes med 

tiltaksplan med fokus på vann/ avløp og landbruk. Vannmiljøet skal også ivaretas gjennom 

arealplanlegging. Alle vannforekomster skal ha minst tilstand god innen 2027. Kommunen har fem 

forekomster med dårligere tilstand enn god. Dette er Fosterlågen, Torvikvatnet, Torvikelva, 

Batnfjordselva og Angvikelva.  

http://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/gjemnes/plan-byggesak-og-miljo
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Nøkkeltall  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
u/ Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Selvkostgrad  prosent 100 100 100 92 91 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapport året+1)  kr 7 747 7 902 7 902 4 419 3 739 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år  prosent 0,22 0 0 .. 0,67 

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med 
tilfredsstillende prøveresultater  prosent 45,6 45,6 45,6 .. 99,4 

Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje  prosent 22 22,4 22,5 .. 29,9 

 

Kontrollutvalget har i møter i 2019 og 2020 drøftet vannforsyning i kommunen, og ønsker å følge med 

hvordan kommunen sikrer god og trygg vannforsyningen.  

Avløp 

Kommunestyret vedtok 28.5.2019 i sak 26/2019 revidert handlingsplan for hovedplan avløp. 

I handlingsplan 2020 omtales mål for folkehelse knyttet til vann og avløp. Følgende mål gis: 

«I søknader om utslipp av avløpsvann skal det vurderes om drikkevannsforsyning blir berørt, og vi 

skal sjekke at eventuell beskrivelse av tiltak for å ivareta helse og miljø er tilfredsstillende.   

Ved å gjennomføre tiltak i handlingsplaner for avløp, vannforsyning, bygg og veger vil det bidra til 

mindre forurensning, bedre vannkvalitet, bedre inneklima og sikrere veger for myke trafikanter.»  

Kommunen har en hovedplan for avløp som ble vedtatt i 2011 og sist revidert i 2013. I planstrategi for 

2019–2023 opplyses det at den skal rulleres i 2022. 

Brannberedskap 

Gjemnes kommune deltar i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) som er et 

brannvernsamarbeid mellom kommunene Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal og Tingvoll. 

Samarbeidet har ansvaret for brannberedskap, forebyggende tjenester og utføring av tilsyn/ feiing i 

samarbeidskommunene. Selskapet ble satt i drift 1.1.2020 og hadde ved etablering 45 ansatte på heltid 

og 220 ansatte på deltid. Vertskommune er Molde kommune. Hovedkontor er ved brannstasjonen i 

Molde. I 2019 hadde Gjemnes kommune brannsamarbeid med Molde kommune.  

Renovasjon 

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) har ansvaret for 

husholdningsrenovasjon i eierkommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde og Rauma.  

Hovedkontoret ligger i Årødalen i Molde, hvor selskapet har deponi og avfallsmottak. Selskapet har 30 

ansatte og er sertifisert etter standardene ISO 14001 og ISO 9001. 

RISIKOVURDERING TEKNISK 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko 
inntrer 

S K V 

Byggesaksbehandlingen 
er ikke tilfredsstillende 

KOSTRA viser at gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for søknader med tre ukers 
frist har de siste tre årene vært over tre uker. 
Det var en klar bedring fra 2017 til 2019. I 2019 

Privatpersoner, 
næringsliv og offentlige 
myndigheter blir forsinket 

 
M 

 
M 
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var seks slike brudd. For saker med 12 ukers 
frist var det fem saker med fristbrudd.  

med 
utbyggingsprosjekter.  
Fristbrudd fører til 
reduksjon i 
gebyrinntekter for 
kommunen.   

Kommunale bygg 
forfaller på grunn av for 
lite vedlikehold 

Kommunen har tatt i bruk IK-bygg, og har en 
handlingsplan for kommunale bygninger for 
2020–2021. KOSTRA-tall viser at areal på 
formålsbygg per innbygger er høyere enn 
sammenlignings-gruppene. Utgifter til 
vedlikehold per kvadratmeter økte markant fra 
2018 til 2019 og var i 2019 noe over landet 
uten Oslo og markant over KOSTRA-gruppen.  

Arbeidsmiljøet for 
kommunens ansatte og 
elever/beboere blir for 
dårlig. Store utgifter til 
totalrenovering og/eller 
nybygging. 

 
M 

 
M 

 

Kvaliteten i vei og 
trafikktjenestene er ikke 
tilfredsstillende 

Kommunen har en handlingsplan for 
kommunale veier for perioden 2020–2021. 
Hovedplan for kommunale veger planlegges 
utarbeidet i 2021. Brutto investeringsutgifter til 
kommunale veier og gater per innbygger har 
økt markant fra 2017 til 2019 og var i 2019 
høyere enn sammenlignings-gruppene. 

Liv og verdier kan gå tapt.  
M 

 
M 

 

Kvaliteten i 
brannberedskapen er 
ikke tilfredsstillende 

Gjemnes kommune deltar i NORBR. Viktig for 
kommunen at tjenester levert iht avtale. 

Liv og verdier kan gå tapt.  
L 

 
H 

 

Kvaliteten i vann-
forsyningen og avløp er 
ikke tilfredsstillende 

Hovedplan for vannforsyning er fra 1999 og 
skal iht. plan revideres. Statistikk for de tre 
siste årene viser at andel innbyggere tilknyttet 
kommunalt vannverk med tilfredsstillende 
prøveresultater for E.coli er markant lavere enn 
for landet uten Oslo. Folkehelseprofilen 2020 
viser at kommunen for indikator «Godt 
drikkevann» ligger signifikant dårligere an enn 
landet som helhet (16 % mot 85 % for fylket og 
90 % for landet) 

Innbyggerne kan få for lav 
kvalitet på vann og avløp 
eller leveransen kan bli 
avbrutt. Dårlig 
vannkvalitet kan føre til 
sykdom. 

 
H 

 
H 

 

Kvaliteten i renovasjons-
ordningen er ikke 
tilfredsstillende 

Gjemnes kommune deltar i RIR. Viktig for 
innbyggere og kommunen at tjenester leveres 
iht avtale.  

Husholdningsavfall blir 
ikke samlet inn eller 
behandlet på en 
forsvarlig måte. 

 
L 

 
H 

 

 

4.9 MILJØ 

I kommuneplanen er flere av FNs mål for bærekraft vurdert og omformulert til bærekraft i Gjemnes. FNs 

bærekraftmål dreier seg om tre hovedområder: 1) Klima og miljø 2) Økonomi 3) Sosiale forhold   

Gjemnes kommune hadde en klima- og energiplan for perioden 2012–2016.  

Gjemnes kommune arbeider med å bli en bærekraftkommune. Regionrådet på Nordmøre vedtok høsten 

2018 et treårig plansamarbeid for kommunene på Nordmøre. Det er ansatt en plankoordinator. 

Kommuneplanene til samarbeidskommunene skal rulleres gjennom arbeid i samarbeidet. Det vil bli 

utarbeidet en felles del for kommunene og en del som den enkelte kommune utarbeider. I 

samfunnsdelen skal bærekrafts mål omtales. Kommunestyret behandlet i møte 25.2.2020 i sak 3/2020 

sak om å bli bærekraft kommune. Kommunestyret vedtok følgende:  
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«Gjemnes kommune ønskjer å bli ein berekraftkommune, og skal ut frå denne målsettinga starte ein 
tverrfagleg prosess i kommunen - med utgangspunkt i FN sine 17 berekraftmål.  

Dette betyr at  

• Gjemnes kommune ser positivt på oppmodinga frå Møre og Romsdal fylke, og ønskjer å delta i 
eit aktivt berekraftarbeid i Møre og Romsdal, saman med fylkeskommunen, andre kommunar og 
det lokale næringslivet.  

• Gjemnes kommune skal ha FN sine berekraftmål som viktige hovudtema i kommunal 
planlegging på overordna nivå, med dei tre dimensjonane klima og miljø, sosiale forhold og 
økonomi som viktige måleparameter.  

• Det skal settast fokus på godt lokalt berekraftarbeid i Gjemnes kommune, for å bli meir bevisst 
på berekraft både i politisk arbeid og kommunen si forvaltning og drift, både internt og i 
kontakten med innbyggarane.  

• Rådmannen skal i løpet av 2020 utarbeide ein plan for korleis berekraftmåla skal 
implementerast i eigen organisasjon. Dette skal skje parallelt med (og som ein del av) arbeidet 
med kommuneplanen sin samfunnsdel.  

• Målsettinga er innføring av eit gjennomgåande system, der det aktuelle tiltak/aktivitetar i den 
daglege drifta blir målt opp mot dei 17 berekraftmåla (eller eit nærare bestemt utval av desse) 
gjennom ein modell for datainnsamling og rapportering som kan synleggjere resultata i 
berekraftarbeidet på overordna nivå. Rapportering til kommunestyret skal skje i samband med 
ordinær kvartalsrapportering.  

• Arbeidet med berekraftmåla skal vere eit viktig tema i kommunen sitt trepartssamarbeid.»  

KOSTRA-tall for klima og energi avviker i liten grad fra KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo.  

Befolkningsutvikling  

Gjemnes kommune har fokus på befolkningsutvikling i sine planer. I årsmelding 2019 opplyses 

det at innbyggertallet i Gjemnes kommune 31.12.2019 var 2629. Dette er en nedgang på 12 

innbyggere siden 2018. Gjemnes kommune har som målsetting at folketallet skal være økt til 2 

700 innbyggere innen utgangen av 2020. I plandokumenter tas det hensyn til demografiutvikling 

(befolkningsutvikling). I budsjett 2020 opplyses det at kommunen har hatt befolkningsvekst de 

siste årene, noe som har gitt positivt bidrag til innbyggertilskuddet. En befolkningsnedgang vil 

påvirke innbyggertilskuddet i inntektssystemet direkte gjennom redusert tilskudd.   

Energibruk kommunale bygg 

KOSTRA har noen oversikter knyttet til energibruk i kommunalt eide bygg. For flere av 

indikatorene er energibruk og kostnad høyere enn for KOSTRA-gruppe 02 og landet uten Oslo. De 

tre siste årene viser statistikken en liten bedring for Gjemnes kommune.  

Nøkkeltall Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg  kr 149 145 137 133 134 

Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter  prosent 1,17 1,12 0,99 0,81 0,71 

Andel av energikostnader i kommunens eiendomsforvaltning brukt 
på fornybare energikilder  prosent 100 98,1 100 96,9 96,2 

Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 182 173 164 166 154 
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RISIKOVURDERING MILJØ 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Kommunen tar ikke 
ansvar som 
miljømyndighet 

Gjemnes kommune arbeider med 
å bli en bærekraftkommune.  
 

Materiell skade for innbyggerne og 
kommunen, eventuelt også tap av liv. 
 

 
M 

 
M 

 

Kommunens klimatil-
pasning er ikke tilfreds-
stillende 

 
L 

 
M 

 

Kommunen er ikke 
forberedt på endring i 
befolkningsstørrelse  

Kommunen har i sine planer 
fokus på befolkningsstørrelse. 

Feil prioritering av kommunens 
ressurser. Stagnasjon i befolknings-
vekst. Mangel på arbeidskraft. 
Stagnasjon i skatteinngang. 

 
L 

 
M 

 

Høyt energibruk i 
kommunal virksomhet 

Energiforbruk høyere enn 
sammenligningsgruppene. Liten 
forbedring de siste årene. 

Økonomisk tap. Ytterligere endringer i 
klima. 

 
M 

 
M 

 
 

 

4.10 LANDBRUK  

Gjemnes er en betydelig jordbrukskommune i fylke i antall gårdsbruk, i 2018 var det 114 gårdsbruk i 

drift og med et gjennomsnittlig dyrka areal på 214 dekar. Det blir utført flest årsverk i melkeproduksjon 

på storfe og sauehold. Bøndene driver i tillegg andre produksjoner som skogbruk, turisme, jakt og fiske, 

videreforedling, og salg av gårdsmat.  

Gjemnes kommune og Kristiansund kommune fornyet i 2017 avtale om administrativt 

vertskommunesamarbeid for kommunale oppgaver på landbruksområdet (kommunestyret 28.2.2017, 

sak 4/17).  

I årsmelding for 2018 og 2019 opplyses det at landbruksmyndighetene i kommunen greide å 

opprettholde kvaliteten på saksbehandlingen innen produksjonstilskudd og tilskudd gjennom regionalt 

miljøprogram. Alle søknader ble behandlet innen de angitte tidsfrister, og det var ikke manuelle 

utbetalinger av produksjonstilskudd eller regionalt miljøtilskudd.  

I årsmelding opplyses det at det i 2019 var god aktivitet på skogområdet. Det ble behandlet en 

dreneringstilskuddssøknad, fem SMIL-søknader og to sykdomsavløsningssaker. 118 søknader om 

produksjonstilskudd og 44 søknader om regionalt miljøprogram tilskudd. I 2019 var det 

forvaltningskontroll på enkelte av ordningene i produksjonstilskuddet. Det ble ikke funnet avvik 

som måtte rettes i kontrollen.   

RISIKOVURDERING LANDBRUK 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Kommunen tar ikke 
ansvar som landbruks-
myndighet 

Gjemnes kommune ivaretar 
oppgaver som landbruks-
myndighet. I årsmelding for 2018 
og 2019 opplyses det at 
kommunen har oppnådd god 
framdrift og kvaliteten på 
saksbehandling.  

Innbyggere får ikke tjenester de har 
krav på. Økonomisk tap. Svekket 
omdømme. 
 

 
L 

 
M 
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4.11 BARN OG UNGES OPPVEKSTSVILKÅR  

Gjemnes kommune deltar, sammen med ni andre kommuner på Nordmøre, i et regionalt nettverk på 

oppvekstområdet – Nettverk Nordmøre. Nettverket har fått prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal til et forprosjekt og hovedprosjekt «Saman skapar vi framtida – region Nordmøre 

2040». Prosjektet går fra 1.7.2017 til 31.12.2020. I løpet av perioden er det en målsetning at 

kommunene skal delfinansiere en regional overbygning med inntil to stillinger for å koordinere og lede 

nettverksarbeidet.  

Barn og unge er et av tre hovedpunkter som er gjennomgående tema i kommuneplanen. Dette er også 

nedfelt i planstrategien og planprogrammet for kommuneplanen. I handlingsplan 2020 har hver enhet 

utarbeidet målsetning for barn og unges oppvekstsvilkår.  

I handlingsplan for 2020 gis målsettinger for barn og unges oppvekstsvilkår. Det opplyses blant annet at 

«skolen og barnehagesektoren i Gjemnes skal bidra til at barn og unge får en inkluderende, rettferdig og 

god utdanning. Kommunen som organisasjon skal legge til rett for livslang læring. Kommunen skal ta 

hensyn til barn og unge i planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for oppvekstsvilkår.» 

Skolen opplyser at de vil «samarbeide med foreldra for å opprettholde et trygt nærmiljø. Foreldre må 

engasjeres og informeres om hva vi forventer av dem for å ivareta egne og andres barn. Vi ønsker å 

engasjere til et felles ansvar. Skolen vil bidra til et trygt og godt miljø ved å samarbeide med politiet og 

helseetaten sammen med foreldre».  

Elevundersøkelsen viser at kommunen har utfordringer knyttet til å skape gode oppvekstsvilkår 

(nærmere omtalt i kapittel 4.2). Barnevernet har i perioder utfordringer med å levere gode tjenester 

innen lovpålagte frister (nærmere omtalt i kapittel 4.4). 

RISIKOVURDERING BARN OG UNGE 

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Kommunen tar ikke 
ansvar som barn og 
unges oppvekstmiljø. 

Gjemnes kommune har fokus på 
barn og unges oppvekstmiljø 
gjennom klare målsetninger og 
nettverksarbeid. Elevunder-
søkelsen viser at kommunen har 
utfordringer. Kommunen har 
grepet fatt i dette og arbeider for 
å få til forbedringer. Barnevernet 
har i perioder utfordringer med å 
levere gode tjenester innen 
lovpålagte frister 

Barn og unge får dårlig oppvekstmiljø.   
M 

 
M 
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5 KOMMUNENS SELSKAPER  

Forvaltningsrevisjon av virksomheten i kommunale selskap skal være med å sikre at selskapet drives slik 

at det oppfyller sine mål og at dette gjøres på en etisk forsvarlig måte.  

Gjemnes kommune har en eierskapsmelding som ble vedtatt av kommunestyret i 2015.  

5.1 AKSJESELSKAP (AS)  

Gjemnes kommune har eierandeler i noen aksjeselskaper. I eierskapsmelding er det en oversikt 
kommunens eierinteresser. Oversikten gir informasjon om: 

• Aksjeselskap der kommunen har eierdel under 50 % (Gjemnes kommune sin eierdel i parentes): 
• Varde AS (5 %) 
• Muritunet AS (0,03 %) 
• Molde Lufthavnutvikling AS (0,05 %) 
• Bølgen Invest AS (0,57 %) 

• Samspleis AS (2,25 %) 
• Kystlab AS (3,25 %) 
• Langfjordtunnelen AS (0,23 %) 
• Gassvegen – fylkesveg 215/279 AS (23,3 %)  

Årsregnskapet for Gjemnes kommune har i note oversikt over aksjer og andeler som kommunen har i 

varig eie. For oppdatert informasjon vises det til årsregnskapet for 2019. 

Med bakgrunn i selskapstype, eierandel og gjennom dette mulighet for innvirkning har vi valgt å ikke 

omtale selskapene nærmere.  

5.2 INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS)  

Gjemnes kommune er deleier i noen interkommunale selskaper. 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.  

Gjemnes kommune har eierandeler i noen selskaper. I eierskapsmelding er det en oversikt kommunens 

eierinteresser. Oversikten gir informasjon om: 

• Interkommunale selskap – IKS 
▪ Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (5,71 %) 
▪ Kristiansund og Nordmøre Hamn IKS (6 %) 
▪ Krisesenteret for Molde og Omegn IKS (3,80 %) 
▪ Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (1,35 %) 

Årsregnskapet for Gjemnes kommune har i note oversikt over aksjer og andeler som kommunen har i 

varig eie. For oppdatert informasjon vises det til årsregnskapet for 2019. 

Fra 1.1.2020 deltar Gjemnes kommune i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) 

Ut fra verdi i selskap og vurdering av de tjenester som selskapene leverer til innbyggere og kommunen 

har vi valgt å vurdere følgende selskap:  
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• Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) 

• Krisesenteret for Molde og omegn IKS  

• Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) 
 

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) har ansvaret for husholdningsrenovasjon i 

eierkommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde og Rauma. Selskapet dekker et område med drøyt 

58 000 innbyggere. Hovedkontoret ligger i Årødalen i Molde, hvor selskapet har eget deponi og 

avfallsmottak. Selskapet hadde våren 2020 30 ansatte. RIR er sertifisert etter standardene ISO 14001 og 

ISO 9001. 

RIR har to heleide datterselskap: RIR næring AS som leverer avfallstjenester til næringslivet, og RIR 

transport AS, som utfører innsamling av avfall på oppdrag fra morselskapet.  

Vurdering: Leverer viktige tjenester. Gjemnes kommune har en eierandel i selskapet på 5,71 %. 

Eventuelt prosjekt bør avklares med, og om mulig, gjennomføres sammen med de andre 

eierne. 

Krisesenteret for Molde og omegn IKS er et tilbud til innbyggerne og hjelpeapparatet i eierkommunene 

Aukra, Hustadvika (Eide, Fræna), Gjemnes, Molde (Midsund, Molde, Nesset), Rauma, Sunndal og 

Vestnes. Krisesenteret ligger sentralt i Molde sentrum og er døgnåpent. Totalt er det 10 beboerrom og 

våren 2020 var det 18 fast ansatte med ulik fagkompetanse. Tilbud er gratis, og henvisning er ikke 

nødvendig. Eierkommunene har utarbeidet handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Krisesenterloven 

pålegger alle kommuner å sørge for et godt og helhetlig tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt 

for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 

Vurdering: Leverer viktige tjenester. Kommunen har en liten eierandel i selskapet. Eventuelt 

prosjekt bør avklares med, og om mulig, gjennomføres sammen med de andre eierne. 

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) er et brannvernsamarbeid der eierkommunene 

Tingvoll, Gjemnes, Sunndal, Rauma, Aukra og Molde deltar. NORBR ble satt i drift 1.1.2020 og har 

hovedkontor ved brannstasjonen i Molde. Selskapet hadde ved etablering 45 ansatte på heltid og 220 

ansatte på deltid. Målet med brannvernsamarbeidet er å sikre en høy kvalitet på beredskapen i 

deltagerkommunene og levere gode faglige tjenester til innbyggerne både på beredskap, 

brannforebygging og feiertjenester. For ytterligere informasjon viser vi til www.nriks.no  

Vurdering: Leverer viktige tjenester. Kommunen har en liten eierandel i selskapet. Eventuelt 

prosjekt bør avklares med, og om mulig, gjennomføres sammen med de andre eierne. 

Selskapet er nyetablert og selskapet bør derfor få virke noe tid før det gjennomføres 

prosjekter. 

5.3 TEMA SOM KAN UNDERSØKES 

Tema for forvaltningsrevisjon i kommunens selskap vil variere fra selskap til selskap. Tema bør velges ut 

fra kunnskap om det enkelte selskap. Noen generelle tema vil være interessante å vurdere i en rekke 

selskap: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44
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• Måloppnåelse 

• Etterlevelse av bestemmelser om offentlighet  

• Etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser 

• Etterlevelse om krav til etikk og varsling 

Pressens offentlighetsutvalg gjennomførte i 2011 og 2018 en undersøkelse om innsyn i norske 

kommuner. Resultatene fra 2018 er tilgjengelig i åpenhetsindeksen 2018 som ble publisert i april 2018. 

Gjemnes kommune oppnådde 21.0 poeng som var best i fylket. Gjennomsnittet for kommunene i Møre 

og Romsdal var 14,5 poeng. Bruk av styrevervregister, postjournal og offentlighet i selskap kommunen 

har eierinteresser i var indikatorer som ble vurdert.   

I eierskapsmeldingen informeres det om at det for aksjeselskap rapporteres årlig til kommunene om 

budsjett, strategiplaner og møteprotokoller fra generalforsamling. Videre opplyses det at det for noen 

IKS at styreprotokoller, budsjett, regnskap og årsmelding blir sendt eierkommunene. For andre opplyses 

det at det rapporteres til kommunen om budsjett og strategiplaner, og protokoller fra 

generalforsamling. 

Gjennomgang av saker behandlet av kommunestyret og formannskapet fra 2018 viser at det har vært 

behandlet saker om selskaper kommunen har eierinteresser i. For informasjon om dette vises det til 

overordnet analyse som er utarbeidet som grunnlag for plan for eierskapskontroll i Gjemnes kommune. 

Vår gjennomgang viser at årsmelding for enkelte selskap legges fram som referatsak for kommunestyre. 

For andre selskap finner vi ikke dette i innkalling eller protokoll fra møter i kommunestyret eller 

formannskapet. Dokumentene finner vi heller ikke ved søk i postjournal.    

Risikofaktor Sannsynlighet for risiko inntrer Konsekvens hvis risiko inntrer S K V 

Selskapets måloppnåelse 
er ikke tilfredsstillende 

Selskap har vedtekter som sier noe om mål 
og måloppnåelse.  
I eierskapsmeldingen gis det informasjon om 
det enkelte selskap herunder vedtektsfestet 
formål 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 

Det kan være usikkerhet i noen selskap i 
hvilket omfang offentlighetsloven gjelder. 
Loven har i § 2 bestemmelser om hvilke 
selskaper loven gjelder for. 
Eierskapsmeldingen oppstiller noen 
momenter som kommunen alltid skal vurdere 
ved valg av selskapsform. Et av disse er 
forhold til forvaltningsloven og 
offentlighetsloven.  

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, jf. omtale av offentlighet 
ovenfor. 

Mindre effektiv drift, 
økonomisk tap og 
misligheter. Svekket 
omdømme. 

 
M 

 
M 

 

Selskapet har ikke 
tilfredsstillende etisk 
standard 

Selskapet bør ha etiske retnings-linjer som er 
tilgjengelige for ansatte. Selskapet bør foretar 
årlig gjennomgang av retnings-linjer med 
egne ansatte. 
Eierskapsmeldingen har ikke bestemmelser 
om dette. Årsmeldinger, protokoller fra 
møter og annen relevant informasjon er i 
varierende grad tilgjengelig på nettet. Noen 

Selskapet kan bli utsatt for 
misligheter og kan få 
svekket omdømme. 

 
M 

 
M 
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selskapsrelaterte saker er tilgjengelig under 
portalen politikk på kommunes hjemmeside. 
Uklart om selskap har fokus på etikk og etisk 
refleksjon.  
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6 VEDLEGG 

 

KOSTRA   Relevante tabeller for tjenesteområdene som omtales i analysen 

    Tidsperiode:  2017 og 2018 og 2019 for Gjemnes kommune 

      2019 for KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo 

    www.ssb.no/kommunefakta/kostra 

 

KommuneProfilen Statistikk og nøkkeltall for kommuner, regioner, fylker, landsdeler og 

storbyområder 

 www.kommuneprofilen.no/Profil 

 

Elevundersøkelsen  Indikator og nøkkeltall for grunnskole, 2019-2020,  
www.skoleporten.udir.no 
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BEFOLKNING, BEFOLKNINGSENDRING OG BEFOLKNINGSUTVIKLING  

Befolkning og befolkningsendring i Gjemnes kommune for 2017, 2018 og 2019 vises i tabellen under. 

Nøkkeltall befolkningsprofil  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Innbyggere (antall) antall 2 623 2 641 2 629   

Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 12,2 10,2 7,6 8,4 9,7 

Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,7 10,2 9,1 10,1 7,9 

Netto innflytting (antall)1 antall 8 18 -8   

Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 9,1 9 9 9,9 10,6 

Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 71,8 69,9 70,8 62,6 61,5 

Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-
74 år (prosent) prosent 1,5 1,7 1,6 1,2 1,4 

Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 9,5 10 10 13,2 15,9 

Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,74 1,7 1,64 .. .. 
Tabell: Befolkning og befolkningsendring i Gjemnes kommune i perioden 2017 til 2019. 
Kilde:  KOSTRA, https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/gjemnes/befolkningsprofil, oppdaterte tall 15.6.2020 

Befolkningsutvikling med ulike framskrivingsalternativer 2000-2040 vises i tabellen under.   

 
. 

Tabell: Gjemnes kommune, befolkningsutvikling 2000-2040 i Gjemnes kommune, ulike framskrivingsalternativer  
Kilde: www.kommuneprofilen.no (2018) 

 

 

  

http://www.kommuneprofilen.no/
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STATISTIKK OG NØKKELTALL FRA KOSTRA  

Under vises et utvalg nøkkeltall fra KOSTRA for Gjemnes kommune for 2017, 2018 og 2019. Dette viser 

utviklingen i Gjemnes kommune de tre siste årene. 

For 2019 vises tilsvarende tall for KOSTRA-gruppe 02 og landet uten Oslo. Tall for Gjemnes kommune 

kan gjennom dette sammenlignes med KOSTRA-gruppen kommunen tilhører og landet uten Oslo.    

Tallene for 2019 ble publisert 15.6.2020 og er endelige. 

Oversiktene er hentet fra: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/gjemnes  

BARNEHAGE 

Nøkkeltall barnehage  Enhet 

Gjemnes kommune 
                     

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år 
(prosent) prosent 80,8 75,4 89,8 80,8 84,6 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år 
(prosent) prosent 91,7 89,4 93,8 90,6 92,4 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år 
(prosent) prosent 97,8 98,8 96,5 96,5 97,3 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i 
barnehage (prosent) prosent 69,4 65,1 67,6 74,3 49,1 

Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle 
barnehager (antall)2 antall 5,3 5,2 5,1 5,4 5,7 

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning 
(prosent)4 prosent 26,5 33,1 21,9 42,3 41,5 

Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk 
hjelp (prosent)1 prosent 5,4 7,3 4,3 3,5 3,9 

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) 
per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 73 91,4 87,6 81,3 78,8 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 83,3 63,2 87,5 81,2 83 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale 
netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,4 14,1 14,9 11,3 14,3 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 158 814 175 475 189 379 168 443 163 207 

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte 
oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 59,6 74,7 67,5 68,5 62,7 

Merknad:  
1 Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.  
2 Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen". 
3 Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen". 
4 Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data. 
5 Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen". 
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GRUNNSKOLE 

Nøkkeltall grunnskole  Enhet 

Gjemnes kommune 
                

KOSTRA 
gr.02 

Landet 
ute Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt 
norskopplæring (antall) antall 40,8 29,8 31,4 52,4 36,3 

Årstimer til spesialundervisning per elev med 
spesialundervisning (antall) antall 94,3 98,4 113 148,7 139,9 

Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt 
norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,7 2,4 2,2 3,4 4,9 

Elever i kommunale og private grunnskoler som får 
spesialundervisning (prosent) prosent 8,5 8,5 6,8 9,2 7,8 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn 
(prosent) prosent 70 75 70,7 74 75 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn 
(prosent) prosent 73 62,5 56,1 68,3 68,7 

Gruppestørrelse 2 (antall) antall 14 12,8 12,7 13,4 15,8 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,8 42,2 43,7 41,5 41,7 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i 
prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 22,3 22,6 22,5 22,2 23 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), 
per innbygger 6-15 år (kr) kr 118382,7 119658,6 128287,0 139840,7 117307,7 
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HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 

Nøkkeltall helse og omsorgstjenesten  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA  
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger 
(kr) kr 30 328 32 261 33 863 37 041 28 772 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 363 352,3 386 394,1 313,7 

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av 
kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 32,9 33 31,3 34,9 32,4 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ 
helseutdanning (prosent) prosent 81,2 82,1 80,5 79 77,7 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,54 0,52 0,78 0,54 0,58 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester 
(prosent) prosent 35,1 34,6 28,5 35 30,3 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 45 44,3 36,3 42,4 47,9 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem 
(prosent) prosent 15,3 18 18,5 12,6 11,9 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 43,8 43,8 43,8 92,1 91 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 371 3 679 3 388 3 852 3 842 

Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0 0 0 1,1 5,5 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,31 0,26 0,24 0,5 0,56 

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0 0 0 0,79 0,69 

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av 
kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,8 5,5 5,2 5,7 5 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,1 11 11 14 11,5 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,5 11,4 11,4 11,2 9,7 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 
000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 24 25 31 50,4 44,1 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter 
hjemkomst (prosent) prosent 65,6 74,1 100 92,7 93,4 

Merknad: .. = oppgave mangler 
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PSYKISK HELSE OG RUS 

Nøkkeltall psykisk helse og rus  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA  
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2019 2019 2019 

Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. 
innb. 18-66 år (kr) kr 0 279,9 635 

Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. 
innb. 18-66 år (kr) kr 0 190 542,3 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med 
rusproblemer (prosent) prosent 0 5,3 13,9 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere 
(helse- og omsorg) (antall) antall 7,6 5,9 4,9 

Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid 
per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 10,3 9,6 9 

Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 
000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 0 2,8 3,2 

Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent) prosent : 9 9 

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent) prosent : 3 7 

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser 
(prosent) prosent : 6 7 

Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent : : .. 

Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent) prosent : : .. 

Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste 
(prosent) prosent : : .. 

Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av 
aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 6,5 1,2 1,6 

Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av 
aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall) antall 3,8 0,7 1 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 
10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 19,5 0,8 2 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 
10 000 innbyggere (antall) antall 11,4 0,5 1,3 

Merknad: .. = oppgave mangler   
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BARNEVERN 

Nøkkeltall barnevern  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år 
(kr) kr 8 608 8 390 8 496 9 396 8 393 

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3 2,3 1,6 4,1 4,6 

Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år 
(prosent) prosent 3,3 3,6 1,6 4,3 4,8 

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,5 3,5 3,3 4,4 3,8 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking 
eller tiltak (kr) kr 75 000 72 917 77 571 68 516 54 769 

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av 
barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 0 0 0 46 862 41 690 

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet 
(funksjon 252) (kr) kr 292 000 253 000 307 385 415 126 444 076 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) 
(antall) antall 9,2 8,8 7,2 16,4 18,6 

Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader 
(prosent) prosent : 53 78 86 88 

 

SOSIALTJENESTE (NAV) 

Nøkkeltall sosialtjeneste  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 43 38 48   

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 8 5 9   

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer 
(antall)1 antall : .. 13   

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt 
(antall) antall 5 6 4   

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til 
livsopphold (antall)2 antall : 12 24   

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 3 9 7   

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 14 12 12   
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KULTUR/ BARNE- OG UNGDOMSTILTAK 

Nøkkeltall kultur/ barne- og ungdomstiltak  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,3 3,5 3,3 3,7 4,1 

Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,7 0,7 0,9 1,4 

Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 

Netto driftsutgifter til allmenn kultur 
(f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 3 153 3 367 3 437   

Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 165 2 329 2 344 2 672 2 549 

Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 117 215 109 1 573 1 270 

Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,6 1,6 1,4 4,1 4,9 

Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 11,2 13,5 11,3 23,5 25,5 

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 35,6 36,6 38,1 21,5 13,8 

Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 

Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 846 864 899   
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PLAN, BYGGESAK OG MILJØ 

Nøkkeltall plan, byggesak og miljø  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 3 4 133 1392 

Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser 
(prosent) prosent .. 100 100 26 26 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 90 82 58   

Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 58 25 15   

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers 
frist (dager) dager 36 26 24 14 18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers 
frist (dager) dager 30 34 25 32 37 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om 
dispensasjon fra plan (prosent) prosent 29 27 26 21 17 

Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 0   

Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 1 1   

Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble 
innvilget (prosent) prosent 100 100 100 97 95 

Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / 
bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 47 46 

Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. 82 83 

Netto endring i antall boliger (antall) antall .. .. .. .. .. 

 

KOMMUNAL VANNFORSYNING 

Nøkkeltall kommunal vannforsyning  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 92 91 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret+1) (kr) kr 7 747 7 902 7 902 4 419 3 739 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre 
år (prosent) prosent 0,22 0 0 .. 0,67 

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med 
tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 45,6 45,6 45,6 .. 99,4 

Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 22 22,4 22,5 .. 29,9 
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KOMMUNALT AVLØP 

Nøkkeltall avløp  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 92 94 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 168 3 168 2 851 4 645 4 142 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre 
år (prosent) prosent 0,35 0,17 0 .. 0,57 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt 
(prosent) prosent 100 89,3 89,4 .. 41,1 

 

LANDBRUK 

 

Nøkkeltall landbruk  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert 
næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,5 0,5 0,6 0,2 

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for 
samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 537 1 642 2 069   

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert 
næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,5 3,8 4,7 .. .. 

Landbrukseiendommer (antall) antall 433 433 437 .. .. 

Jordbruksbedrifter (antall) antall 120 116 115 .. .. 

Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 25086 24445 24584 .. .. 

Produktivt skogareal (dekar) dekar 140997 142810 142661 .. .. 

Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk 
(dekar) dekar 1,5 6,9 20,8 887,7 8155,1 

Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,5 6,9 20,8 456.0 3616,4 

Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk 
(dekar) dekar 0 0 0 431,7 4538,7 

Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 57 0 71 3 829 28 128 

Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 9 18 13 1 417 8 547 
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KLIMA OG ENERGI 

 

Nøkkeltall klima og energi  Enhet 

Gjemnes kommune 
  

KOSTRA 
gr. 02 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 149 145 137 131 134 

Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,17 1,12 0,99 0,81 0,71 

Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens 
eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100 98,1 100 96,9 96,2 

Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 182 173 164 166 154 

Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens 
eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 54 56 58 84 83 

Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens 
eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 45 44 42 7 13 

Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens 
eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 0 0 2 1 

Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens 
eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 1 1 

Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens 
eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 6 2 

Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens 
eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 86 87 91 96 96 

Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 2 0 0 7 4 
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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 29/20 Kontrollutvalget 21.9.2020 

 kommunestyret  

 

 

PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 

 

Sekretariatets innstilling 

 

1. Dersom det bestilles forvaltningsrevisjon av RIR IKS, så skal det samtidig 

gjennomføres en eierskapskontroll av selskapet. 

2. Kontrollutvalget får delegert myndighet til å vurdere deltakelse i eierkontroller initiert 

av andre kontrollutvalg.  

3. Kontrollutvalget får delegert myndighet til å avgjøre om det skal gjennomføres 

eierskapskontroll, dersom noe uforutsett oppstår i valgperioden.    

 

Saksopplysninger 

 

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 7.11.2019, 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 Gjemnes kommune, datert 29.6.2020. 

 



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 29.6.2020. 

 

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.  

 

Informasjon om virksomheten i kommunens selskaper er hentet inn og gjennomgått av 

revisjonen. Kommunens eierskapsmelding har vært nyttig informasjonskilde. Det samme 

gjelder årsmeldinger i enkelte av selskapene kommunen har eierskap i, skriver revisjonen i sin 

rapport.  

 

Revisjonen skriver i sin rapport at deres gjennomgang viser at Romsdalshalvøya 

Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR ISK) er viktig selskap for Gjemnes kommune.   

 

Eierskapskontroll 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 7 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 

• Kommunestyrets vedtak følges ikke av selskapet 

• Nominasjonsordning i kommunen sikrer ikke nødvendig kompetanse i styret i 

selskapet.  

 

Fem av disse risikofaktorene kommer ut med lavt risikonivå. «Kommunen praktiserer ikke 

offentlighet i utøvelsen av sitt eierskap» og «Nominasjonsordning i kommunen sikrer ikke 

nødvendig samlet kompetanse i styret i selskapet» kommer ut med middels risikonivå.  

 

I kommunens eierskapsmelding fra 2015 fremgår det at selskapene årlig skal rapportere til 

kommune, for eksempel budsjett og strategier og protokoller fra representantskap eller 

generalforsamlinger.  

 



Det kommer frem i revisjonens rapport at årsmeldinger og årsregnskap som hovedregel legges 

frem for kommunestyre til orientering. Sekretariatet synes dette er sært positivt og viktig for 

at kommunestyret skal kunne følge med på Gjemnes kommune sitt eierskap.  

 

Konklusjon  

 

Sekretariatet vil anbefale at dersom det blir bestilt forvaltningsrevisjon av RIR IKS, så bør det 

at det samtidig gjennomføres en eierskapskontroll knyttet til selskapet.  

 

Kontrollutvalget bør også prioritere å delta på eventuelle eierskapskontroller som blir initiert 

av andre kontrollutvalg. Denne planen skal gjelde ut valgperioden, det er derfor også viktig at 

det tas høyde for at det kan iverksettes kontroller om det skulle oppstå et behov for dette.   

 

Sekretariatet ser ikke at risiko- og vesentlighetsvurderingen har pekt på at det er noen ekstra 

risiko- knyttet til eierskapet i noen enkeltselskap.   

 

 

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 kommune, Averøy kommune, 

Kristiansund kommune, Rindal kommune, Smøla kommune, Surnadal kommune, Tingvoll kommune, 

Aukra kommune, Hustadvika kommune, Gjemnes kommune, Molde kommune, Rauma kommune, 

Sunndal kommune, Vestnes kommune, Fjord kommune, Giske kommune, Sula kommune, Stranda 

kommune, Sykkylven kommune og Ålesund kommune, 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 av kommunens 

virksomhet som grunnlag for plan for eierskapskontroll (EK) etter bestilling 7.11.2019 i 

Kontrollutvalget i Gjemnes kommune. 

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, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. 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 

kommunens virksomhet og tilknyttede selskaper for å identifisere risikoforhold som kan danne 

grunnlag for gjennomføring av eierskapskontroll. Analysen danner grunnlaget for kontrollutvalgets 

utarbeidelse av plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023.  

 

Molde, 29.06.2020 

 

Marianne Hopmark   Einar Andersen 

Oppdragsansvarlig revisor  Forvaltningsrevisor 
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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 
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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. 

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.  
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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.  

1.3 METODE OG GJENNOMFØRING 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen bygger på informasjon om Gjemnes kommune. Kommunens 

planverk, politiske vedtak, reglementer, retningslinjer og prosedyrer er sentrale dokumenter.  

Prosjektet ble startet med et møte med rådmann og økonomisjef. I møte gav vi informasjon om 

prosjektet. Videre ble det avklart hvordan ansatte i kommunen skulle involveres og hvordan 

opplysninger om kommunens virksomhet skulle innhentes.  

 

Vi har hatt dialog med sentrale personer i kommunen. Dette har gitt informasjon om hvordan de 

ulike aktørene ser risikobildet fra sine ståsteder, og om risikobildene stemmer overens. Kontakten 

har også gitt opplysninger om risikoreduserende tiltak som er iverksatt, men som ikke kommer fram i 

de skriftlige kildene.  

Informasjon om virksomheten i kommunens selskaper er hentes inn og gjennomgått. Kommunens 

eierskapsmelding har vært en nyttig informasjonskilde. Det samme gjelder årsmeldinger i enkelte av 

selskapene kommunen har eierinteresser i. 

1.4 KILDER  

Risiko og vesentlighetsvurderingene som er gjennomført er basert på informasjon fra kommuneplan, 

planstrategi, budsjett og økonomiplan, handlingsprogram, årsrapporter, tertialrapporter, etiske 

retningslinjer og annet. I vårt arbeid har eierskapsmelding for Gjemnes kommune (vedtatt 28.4.2015) 

vært et særlig viktig dokument. 

1.5 FAKTASJEKK  

Et utkast til risiko og vesentlighetsvurdering ble sendt til kommunedirektøren 16.6.2020. 

Kommunedirektør gav tilbakemelding i e-post 26.5.2020. Kommunedirektøren hadde ingen 

kommentarer til dokumentet. 
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2 EIERSKAPSMELDING OG OVERSIKT OVER SELSKAP SOM KOMMUNEN EIER  

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 § 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 FOR GJEMNES KOMMUNE  

Risiko og vesentlighetsvurdering bygger på gjeldende eierskapsmelding for Gjemnes kommune.  

Eierskapsmeldingen ble vedtatt av kommunestyret 28.4.2015 i sak 15/2015. Hoveddel omhandler 

eierstyring, derunder selskapsformer, eierskapsprinsipper og eierstrategi. Selskapsdel omhandler 

kommunens eierskap, og gir en oversikt over selskaper og eierinteresser, samt strategi som skal ligge 

til grunn for det enkelte eierskap. 

Dokumentet er et førende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens eierskap. 

Kommunen forvalter verdier på vegne av fellesskapet gjennom eiendeler i en rekke foretak og 

selskap. Meldinga skal øke bevisstheten og åpenheten rundt:  

1. hva kommunen eier 

2. hvorfor kommunen eier 

3. hvordan kommunen eier  

4. virksomhetenes formål 

Dokumentet skal også være et viktig verktøy og opplæring for folkevalgte som skal utøve det 

kommunale eierskapet. Det er lagt opp til at hoveddelen rulleres hvert fjerde år, etter valg av nytt 

kommunestyre, og at selskapsdelen rulleres årlig i forbindelse med selskapenes rapportering av 

regnskap. 

Eierskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre lover enn 

kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter kommuneloven kapittel 5 og som er egne 

rettssubjekt. Inkludert er dermed aksjeselskaper (AS), interkommunale selskaper (IKS) og 

samvirkeforetak (SA).  

2.2 OVERSIKT OVER SELSKAP GJEMNES KOMMUNE EIER ELLER HAR EIERINTERESSER I  

Gjemnes kommune har eierandeler i en noen selskaper. I eierskapsmelding er det en oversikt 
kommunens eierinteresser. Oversikten gir informasjon om: 

• Aksjeselskap der kommunen har eierdel under 50 % (Gjemnes kommune sin eierdel i parentes): 
• Varde AS (5 %) 
• Muritunet AS (0,03 %) 
• Molde Lufthavnutvikling AS (0,05 %) 
• Bølgen Invest AS (0,57 %) 

• Samspleis AS (2,25 %) 
• Kystlab AS (3,25 %) 
• Langfjordtunnelen AS (0,23 %) 
• Gassvegen – fylkesveg 215/279 AS (23,3 %)  
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• Interkommunale selskap - IKS 
• Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (1,35 %) 
• Kristiansund og Nordmøre Hamn IKS (6 %) 
• Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (5,71 %) 
• Krisesenteret for Molde og Omegn IKS (3,80 %) 

Årsregnskapet for Gjemnes kommune har i note oversikt over aksjer og andeler som kommunen har i 

varig eie. Informasjon gitt i årsregnskapet for 2019 gjengis under. 

Note nr. 6 

Oversikt over aksjer og andeler 
Aksjer 

Konto Selskap Beholdning i kr. Endring 

221 200 004 Varde AS 3 000 3 000 

221 200 005 AS Biblioteksentralen 300 0 

221 200 006 Coop, Batnfjordsøra 300 0 

221 200 007 Muritunet AS, Valldal 5 000 0 

221 200 008 Visit Nordmøre og Romsdal AS 51 250 0 

221 200 009 Langfjordtunnelen AS 25 000 0 

221 200 010 Bølgen Invest AS 100 000 0 

221 200 011 Samspleis AS 80 000 0 

221 200 013 Molde Lufthavnutvikling AS 10 250 0 

221 200 014 Angvik bygdestuer BA 100 000 0 

221 200 016 Gassveien Fylkesvei 279 200 000 0 

221 200 017 Gassveien Fylkesvei 280 50 000 50 000 

 Sum aksjer 625 100 50 000 

Andeler 

Konto Selskap Beholdning i kr. Endring 

221 550 001 Egenkapitalinnskudd KLP 8 176 294 657 763 

221 650 001 Møre og Romsdal revisjon IKS 126 000 63 000 

221 650 002 Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 105 640 105 640 

 Sum andeler 8 407 934 826 403 

 

 Sum aksjer og andeler 9 033 034 876 403 
Tabell: Gjemnes kommune, oversikt over aksjer og andeler per 31.12.2019 
Kilde: Gjemnes kommune, regnskap 2019 

Gjemnes kommune har eierandeler i noen aksjeselskaper. Kommunen er ikke eneeier eller 
majoritetseier i noen av disse selskapene. Kommunen har små eierpost og gjennom dette liten 
innvirkning på drift av selskapene.  

Kommunen er deleier i noen interkommunale selskaper. 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. Vår gjennomgang viser at Romsdalshalvøya 

interkommunale renovasjonsselskap IKS er et viktig selskap. Kommunen har en eierandel i selskapet 

på 5,71 %.  
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2.3 ENDRINGER, OPPFØLGING OG ANDRE FORHOLD 

Kommunestyret behandler jevnlig saker knyttet til eierskap i aksjeselskap (AS) og interkommunalt 
samarbeid (IKS). Gjennomgang av saker behandlet av kommunestyret og formannskapet fra 1.1.2018 
viser at det har vært behandlet en rekke saker om slike selskap. 

• Godkjenning av oppdatert selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS 
(Kommunestyret 31.3.2020, sak 06/2020) 

• Havnerådstyret - Møteprotokoll 27.2.2020 (Kommunestyret 31.3.2020, referatsak 4/2020) 

• Ekstraordinær generalforsamling i Samspleis AS 16.12.2019 (Kommunestyret 28.1.2020, 
referatsak 1/2020). Generalforsamlingen støtter styrets anbefaling om å avvikle selskapet i sin 
nåværende form. 

• Krisesenteret for Molde og omegn IKS - Behandling av ny selskapsavtale (Kommunestyret 
10.12.2019, sak 45/19) 

• Krisesenteret for Molde og omegn IKS - Valg av medlemmer til styre og representantskap 
(Kommunestyret 10.12.2019, referatsaker 9/2019) 

• RIR IKS - ny selskapsavtale (Kommunestyret 19.11.2019, sak 26/19) 

• Endring av eierstruktur og selskapsavtale for Nordmøre og Romsdal brann og redning 
(Kommunestyret 19.11.2019, sak 30/19) 

• Valg av medlemmer til RIR IKS sine styringsorganer for valgperioden 2019–2023 (Kommunestyret 
19.11.2019, sak 33/19) 

• Valg av representanter til havnerådet i Kristiansund og Nordmøre Havn for perioden 2019–2023 
(Kommunestyret 19.11.2019, sak 35/19) 

• IKA Møre og Romsdal - valg av medlem til representantskapet for perioden 2019–2023 
(Kommunestyret 19.11.2019, sak 41/19) 

• Krisesenteret for Molde og omegn - Valg av Medlem med vara til representantskapet i 
valgperioden 2019–2023 (Kommunestyret 19.11.2019, sak 42/19) 

• Krisesenteret for Molde og omegn IKS - Referat fra møte med budsjett 10.10.2018 
(Kommunestyret 19.11.2019, referatsak 4/19) 

• Krisesenteret for Molde og omegn IKS - Budsjett 2020 og økonomiplan 2021–2023 
(Kommunestyret 19.11.2019, referatsak 5/19) 

• Selskapsavtale Krisesenteret for Molde og omegn IKS pr. 09.10.2019 (Kommunestyret 
19.11.2019, referatsak 6/19) 

• Deltakelse i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (Kommunestyret 18.6.2019, sak 41/19) 

• Årsberetning 2018 - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (Kommunestyret 18.6.2019, sak 43/19)   

• Referat fra Representantskapsmøtet 10.4.19.Vedtatt Regnskap 2018 og Vedtatt Årsrapport 2018 
Krisesenteret for Molde og omegn (Kommunestyret 18.6.2019, sak 44/2019)  

• RIR IKS – Årsmelding 2018 (Kommunestyret 19.11.2019, referatsak 38/19)  

• Møteprotokoll i representantskapet i RIR 08.2.2019 (Kommunestyret 2.4.2019, referatsak 22/19) 

• Protokoll fra møte i representantskapet i MRR 18.1.2019 (Kommunestyret 26.2.2019, referatsak 
10/19) 

• Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS - Nyhetsbrev nr 1 2018 (Kommunestyret 11.12.2018, 
referatsak 64/18)  

• Havnerådsprotokoll 12.11.18 (Kommunestyret 11.12.2018, referatsak 66/18) 

• Referat fra krisesenterets styremøte 22.8.18 (Kommunestyret 30.10.2018, referatsak 59/18) 

• Referat fra styremøte i Krisesenteret 30.5.18 (Kommunestyret 30.10.2018, referatsak 52/18)  
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• PS 36/18 Utredning av felles brann- og redningstjeneste - valg av samarbeidsalternativ 
(Kommunestyret 26.6.2018, sak 36/18) 
 
  

3 ANALYSE AV OVERORDNEDE RISIKOFAKTORER 

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
 

 
K

o
n

se
kv

e
n

s 

Kommunen har utydelige 
prinsipper for utøvelse av 
eierskap  
 

Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding i 
2015. 
Kommunen har små eierandeler i selskapene 
der de er medeier. 

Kommunen opptrer ikke 
som en profesjonell eier. 
Dette kan skade både 
kommunens og selskapets 
interesser. Kommunens 
omdømme svekkes.  

 
L 

 
M 

 

Kommunen bryter 
habilitetsbestemmelser  
 

Det er ikke føringer i eierskapsmelding eller 
andre dokumenter om habilitet. 
Det er forventninger om at KS 
styrevervregister skal brukes. Politikere og 
ledere i administrasjonen har registrert verv i 
registeret. Gjemnes kommune har små 
eierandeler i et fåtall selskaper. 

Dårlig 
rettssikkerhetsgaranti, 
svekket omdømme og feil 
vedtak.  
 

 
L 

 
M 

 

Kommunen praktiserer 
ikke offentlighet i 
utøvelsen av sitt eierskap 

Eierskapsmeldingen har bestem-melser om 
rapportering fra selskapene. Videre er det for 
det enkelte selskap gitt forventninger til 
eierskapet.  
Det opplyses hvordan kommunen som eier 
skal motta rapporter og informasjon fra 
selskap. Kommunen er som hovedregel 
adressat for årsmeldinger, regnskap og 
eventuelt strategidokumenter. 
Enkelte dokumenter er tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside under portalen 
«Politikk». 

Vanskelig for innbyggerne å 
kontrollere kommunen når 
dokumenter ikke 
fremkommer på offentlig 
postjournal.  
 

 
M 

 
M 
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3.2 FORMÅL MED EIERSKAP 

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
 

 
K

o
n

se
kv

e
n

s 

Formålet med eierskapet 
er uklart. 

Selskapets formål framgår av vedtekter/ 
selskapsavtale. 
Kommunestyret vedtar dette og vedtar 
endringer på vegne av Gjemnes kommune. 
Eierskapsmeldingen åpner for politisk 
behandling før eiermøter etc.  
Gjemnes kommune har små eierandeler i et 
fåtall selskaper. 

Selskapet og virksomheten 
utvikles ikke til beste for 
kommunen og 
innbyggerne. 
Kommunens omdømme 
svekkes.  
 

 
L 

 
M 

 

Kommunen kontrollerer 
ikke om selskapet når 
sine mål  
 

Stadig mer av den kommunale tjeneste-
ytingen utføres av selskaper som ikke er en 
del av kommunen. Kommunestyret 
behandler saker om resultatet av den 
tjenesteproduksjonen som skjer i disse 
selskapene. 
Årsmeldinger og årsregnskap i selskap legges 
som hovedregel frem for kommunestyret til 
orientering. 
Eierskapsmeldingen har bestemmelser om 
hvordan kommunens representant (er) i 
eierorganet skal kunne gi kommunestyret 
informasjon om driften i selskapet. Gjemnes 
kommune har små eierandeler i et fåtall 
selskaper.  

Tjenestetilbudet til 
innbyggerne har ikke det 
innhold eller omfang som 
er fastsatt.  
 

 
L 

 
M 

 

Kommunestyrets vedtak 
følges ikke av selskapet  
 

Kommunen har i eierskapsmeldingen rutiner 
for hvordan føringer skal formidles til 
kommunens represen-tant(er) i selskap. 
Gjemnes kommune har små eierandeler i et 
fåtall selskap.  

Selskapet og dets 
virksomhet utvikles ikke til 
beste for kommunen og 
innbyggerne. Kommunens 
omdømme svekkes.  

 
L 

 
M 
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3.3 REPRESENTASJON I EIERORGAN OG STYRE 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risikovurdering  
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
 

 
K

o
n

se
kv

e
n

s 

Nominasjonsordning i 
kommunen sikrer ikke 
nødvendig samlet 
kompetanse i styret i 
selskapet  
 

Eierskapsmeldingen har ikke bestemmelser 
som ivaretar eierkommunene sitt samlede 
ansvar for å sikre nødvendig samlet 
kompetanse i styret.  
Rolle og krav til kompetanse til 
styremedlemmer er ikke omtalt i 
eierskapsmeldingen. Det er ikke 
bestemmelser om at eierutvalg etc skal 
koordinere nomineringer til styreverv og 
gjennom dette sikre kompetanse i selskaper 
kommunen eier. Gjemnes har små 
eierandeler i selskaper. 

Selskapene kan få 
utilfredsstillende styring 
som gjør at de ikke når sine 
mål.  
 

 
M 

 
M 

 

 

Basert på gjennomført risiko og vesentlighetsvurdering er det særlig aktuelle å vurdere: 

• Hvordan Gjemnes kommune utøver sitt eierskap? 

• Hvordan Gjemnes kommune og andre eierkommuner utøver sitt eierskap i fellesskap? 
 
Revisjonskriteriene må vurderes i forhold til det enkelte selskap, men bør knyttes til bestemmelser i 

eierskapsmeldingen. 



 

   

GJEMNES KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1557/04 

150 

Jane Anita Aspen 

14.9.2020 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 30/20 Kontrollutvalget 21.9.2020 

 Formannskap  

 Kommunestyret   

 

 

BUDSJETTFORSLAG 2021 – KONTROLLARBEIDET I GJEMNES KOMMUNE 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021 med ramme på kr 1 162 800,- 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.  

 

Gjemnes kommune får sekretariatstenester for kontrollutvalget hos Kontrollutvalgs-

sekretariatet for Romsdal som er et interkommunalt samarbeid hjemlet i gammel 

kommunelov § 27.  

 

Gjemnes kommune er har andel i Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR SA), og har 

revisjonstenester fra dette selskapet.  

 

Vedlagt følger: 

• Kostnadsfordeling sekretariatstjenester for 2020 

• Økonomirapport sept. 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 5 møter i året. 

   

Budsjettforslaget kan spesifiseres som følger: 
 

Konto Tekst Budsjett 

2021 

Budsjett 

2020*  

Vedtatt 

budsjett 

Regnsk. 

sept. 20 

1051 Skattepliktig km-godtgjørelse 500 0 0 231 

1080 Godtgjørelse utvalgsleder 4 000 5 000 3 613 4 000 

1080 Godtgjørelse styre råd utvalg 13 500 17 500 12 644 8 050 

1081 Tapt arbeidsfortjeneste 5 500 0 0 3 315 

1099 Arbeidsgiveravgift 3 200 3 388 2 113 2 166 

1100 Faglitteratur, aviser, abonnement 2 200 2 200 1 650 2 125 

1150 Reise – og oppholdsutgifter 6 000 ** 5 058 6 439 

1150 Opplæring og kursutgifter 10 000 40 000 12 000 7 990 

1160 Skyss og kostgodgjørelse  1 500 1 500 1 225 1 526 

1170 Fly, buss, tog ferge bompenger 1 500 12 000 4 500 1 282 

1195 Kontingenter 3 500 3 500 2 625 3 500 

 Sum kontrollutvalgets egen 

virksomhet 

51 400 85 088   

      

1375 Kjøp fra IKS (revisjon) 950 000 950 000 1 022 250 282 000 

1350 Kjøp fra kommuner (sekretariat) 161 400 161 412 120 750 161 112 

1375 Kjøp av tjenester     

      

 Sum kontrollutvalg, 

sekretariat og revisjon 

1 162 800 1 196 500 1 223 625  

*Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 

**budsjettert sammen med 1170 

 

Kommentarer til noen av budsjettpostene: 

1080 Godtgjørelse – Her er det tatt utgangspunkt i det som er regnskapsført for 2020. 

1081 Tapt arbeidsfortjeneste – Det var ikke budsjettere med midler på denne posten for 2020, 

da en ikke visste hvem som ble valgt inn i utvalget. Det er nå budsjettert ut fra en beregnet 

knyttet til regnskapstall for 2020.    

1100 Faglitteratur, aviser abonnement – Kontrollutvalgets medlemmer får medlemsbladet til 

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) «Kommunerevisoren». Bladet har mange 

fagartikler som er nyttig for arbeidet i kontrollutvalget. Bladet koster 425,- pr medlem.  

1150 Opplæring og kursavgift – Det er budsjettert med at to 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. Men to medlemmer fikk 

delta 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. 

1195 Kontingenter – Gjemnes kommune er medlem i Forum for kontroll og tilsyn (FKT). 

Størrelsen på kontingenten bestemmes ut fra kommunens innbyggertall. Gjemnes kommune 

betaler laveste sats 3500,-. Kontingenten er den samme i 2021 som for 2019 og 2018. 

1375 Kjøp fra IKS (revisjon) – Gjemnes opplevde en betydelig økning stipulerte i utgifter til 

regnskapsrevisjon når revisjonsselskapet gikk over til revisjon etter medgått tid fra 1.1.2019. 

Revisjonen har gitt et estimat på revisjonstjenester for 2021 som er det samme som for 2020. 

Revisjonen skriver at det over tid vil være stor mulighet for kommunen å kunne redusere 

dette. Det er ansatt ny økonomisjef i år, og erfaringsmessig vil det da gå med noe ekstra tid i 

det kommende årsoppgjøret. Mye av honoraret for Gjemnes kan reduseres med bedre 

avstemminger og dokumenterte rutiner fremover. Det er estimert kr 650 000,- til 

regnskapsrevisjon og kr 300 000,- til forvaltningsrevisjon for 2021= kr 950 000,- 

1350 Kjøp fra kommuner (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 blir den same i 2021 som i 2020.  

 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som her er gjort og 

anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for 

2021 med ramme på kr 1 162 800,- som inkl. utgifter til kontrollutvalgets eget arbeid, kjøp av 

revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.  

 
 

 

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 

 

 



Ansvar Tjeneste Konto Regnskap Budsjett inkl. endringBudj-regnskpAvvik i % Budsj20 Reg19 Budsj19

1000 1100 10511 Skattepliktig km-godtgjørelse 231 0 -231 -100,00 0 0 0

1000 1100 10804 Godtgjørelse utvalgsledere 4 000 3 613 -388 -9,69 5 000 0 4 000

1000 1100 10806 Møtegodtgjørelse, styre, råd, utvalg 8 050 12 644 4 594 57,07 17 500 0 0

1000 1100 10808 Tapt arbeidsfortjeneste 3 315 0 -3 315 -100,00 0 0 0

1000 1100 10990 Arbeidsgiveravgift 2 166 2 113 -53 -2,43 2 925 0 564

1000 1100 11001 Abonnement, faglitteratur o.a. 2 125 1 650 -475 -22,35 2 200 2 125 2 000

1000 1100 11500 Reise- og oppholdsutgifter (ikke oppg.pl) 6 439 5 058 -1 381 -21,45 7 000 0 0

1000 1100 11504 Opplæring, kursavgift 7 990 12 000 4 010 50,19 16 000 16 239 10 000

1000 1100 11600 Skyss og kostgodtgjørelse (opplysningspliktige) 1 526 1 125 -401 -26,28 1 500 0 1 000

1000 1100 11705 Fly, buss, tog, ferge, bompenger, parkering 1 282 4 500 3 218 250,98 6 000 0 4 000

1000 1100 11954 Kontigenter 3 500 2 625 -875 -25,00 3 500 3 500 3 500

1000 1100 13500 Kjøp fra kommuner 161 112 120 750 -40 362 -25,05 161 000 126 750 0

1000 1100 13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 282 000 1 022 250 740 250 262,50 1 050 000 727 000 410 000

1000 1100 14290 Merverdiavgift - momskompensasjon 71 049 0 -71 049 -100,00 0 17 109 0

1000 1100 16900 Fordelte utgifter kommunal tj.prod 0 -24 750 -24 750 0,00 -33 000 -29 000 -32 000

1000 1100 16904 Fordelte utgifter VARSF-områdene 0 -12 000 -12 000 0,00 -16 000 -23 163 -15 000

1000 1100 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -71 049 0 71 049 -100,00 0 -17 109 0

483 736 1 151 578 667 841 1 223 625 823 451 388 064



GJEMNES KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler: 

Dato:  

2020-1557/04 

033 

Jane Anita Aspen 

10.9.2020 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 31/20 Kontrollutvalget 21.9.2020 

OPPFØLGINGSLISTE 

Sekretariatets innstilling 

Det gjøres følgende endringer i oppfølgingslisten: 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte 

sak, det vil si: 

▪ Oppføring av nytt punkt.

▪ Endringer i punkt grunnet orienteringer gitt, dokumentasjon fremlagt, eller at saken er

behandlet som egen ordinær sak i møte.

▪ Punktet går ut. Det vil si at oppfølging av saken anses for avsluttet fra

kontrollutvalgets side.

Vedlagt følger: 

• Ajourført oppfølgingsliste pr. 25.6.2020

• Presentasjon fra styreleder i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS til 
kontrollutvalget i Sunndal 10.9.2020.

I dette møtet er det lagt opp til orienteringer fra administrasjonen knyttet til følgende sak 

oppfølgingslisten: 

• Barnevernstjenesten i Gjemnes kommune

VURDERING 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS  
Kontrollutvalget i Gjemnes behandlet i 27.02.20, sak 05/20, selskapskontrollen. Det ble fattet følgende 

vedtak: Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og vil følge med på at anbefalingene i rapporten 

blir fulgt opp av selskapet, samt at varslene blir håndtert forsvarlig. Utvalget vil følge med gjennom å 

bli orientert om den oppfølgingen som kontrollutvalget i Sunndal gjør.  

Kontrollutvalget legger frem rapportene til kommunestyret i Gjemnes med følgende innstilling: 

Kommunestyret ber eierrepresentanten å følge forvaltningsrevisors anbefalinger og rapportere tilbake 

til kommunestyret om oppfølgingen etter hvert møte i havnerådet. 

Anbefalinger til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, selskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon: 

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

- daglige økonomirutiner,



- rapportering til havnestyret og havnerådet,  

- regler og rutiner for offentlige anskaffelser  

- interne kontrollrutiner. 

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

selskap. 

• Selskapet bør avvikle dagens kredittkortordning. 

• Selskapet bør gjenoppta strategiprosessen for på en god måte å håndtere de 

endringene som selskapet står overfor. 

• Selskapet bør følge opp den endelige beslutningen fra 

Samferdselsdepartementet og forsikre seg om at selvkostberegningene for 

2012 – 2015 er korrekte. 

•  Selskapet bør etablere, og regelmessig gjennomgå og oppdatere: 

 - Personalreglement. 

 - Etiske retningslinjer. 

 - Varslingsrutiner. 

 

Kontrollutvalget i Sunndal har 18.08.20 mottatt tilbakemelding der det ser ut til at styret i 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har tatt grep for å følge opp de anbefalinger som kom 

frem i selskapskontrollen.   

 

Kontrollutvalget i Sunndal har ikke fått en plan for oppfølging av anbefalingene innen fristen 

som var satt til 20.05.20, men til gjengjeld har styret nå svart ut de fleste anbefalingene.  

 

Styreleder rapporterer i epost 18.08.20, og hadde en gjennomgang for kontrollutvalget i 

Sunndal møte 10.09.20 

 

Selv om kredittkortordning nå er avviklet, så kom det frem i orienteringen at det enda ikke er 

ryddet opp gammel kredittkortgjeld. Dette kom frem i orienteringen at styret først ble 

informert om dette i styremøte 8.9.2020. Dette bli nå ryddet opp i, opplyste styreleder Birgitte 

Røsgaard.  

Styreleder oppsummerer i orienteringen at det gjenstår en del arbeid særlig i forhold til 

internkontroll. Målet er at strategiplanen også skal være klar til årsskifte. Videre må det 

jobbes med å bygge opp omdømmet.  

 

Kontrollutvalget i Sunndal rapporterer til kommunestyret i Sunndal og foreslår i sitt vedtak at 

kontrollutvalget forsetter oppfølgningen til dette er på plass: 

• Anløpsavgift og selvkost arbeides det med, og en venter på svar fra departementet. 

• Utkast til Strategiplan (2015) foreligger 

• Internkontroll 

 

Møtet i Kontrollutvalget i Sunndal 10.09.20 var streamet. Det er derfor mulig å gå inn på 

Sunndal kommunes Kommune-TV for å følge kontrollutvalgets behandling av saken og se 

styreleders orientering (sak 29/20).  

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I 

GJEMNES KOMMUNE 
 

SAKSOPPFØLGING 
 (ajourført pr 25.6.2020) 

Refusjon sykepenger 

10.02.16 

 

Ansvar: Adm./rev./sekr 

Merknad: Status: 
Revisjonens rapport 2. halvår 2015 omtaler en 

uavklart fordring på refusjon sykepenger fra 

2013 på kr 777 824,- som må undersøkes 

nærmere for eventuelle tap, dvs. om 

fordringen er reel. Kontrollutvalget ønsket 

informasjon fra administrasjonen om 

eventuelle tap, samt orientering om rutiner for 

refusjon sykepenger og hvilket arbeid som blir 

gjort for å undersøke uavklarte fordringer. 

Kontrollutvalget ser behov for å følge opp 

denne saken til gode rutiner på området er på 

plass.  

 

10.05.16: Økonomisjef og rådmann orienterte utvalget jf. OS 12/16. 

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om 1 år.    

22.05.17: Administrasjonen hadde fått litt kort varsel på seg til å 

orientere om denne saken i dagens møte. Utvalget ønsker derfor at 

rådmannen i første møte høsten 2017 orienterer om hvordan 

rutinene på dette området nå fungerer, om størrelsesorden på 

utestående krav overfor NAV, samt aldersfordelt oversikt over 

kravene. 

20.09.17: Orienteringen utsettes til neste møte, pga. sykdom hos 

adm. 

15.11.17: Utvalget hadde i dagens møte bedt om en orientering om 

hvordan rutinene på dette området nå fungerer, om størrelsesorden 

på utestående krav overfor NAV, samt aldersfordelt oversikt over 

kravene. Økonomisjefen orienterte jf. OS 17/17. Utvalget ønsker å 

få en ny orientering om 1 år for å følge opp om samhandlingen med 

NAV har bedret seg, og om samarbeidet med Tingvoll kommune 

har gitt seg utslag i bedre fungerende rutiner på området.  

14.02.18: Oppdragsansvarlig revisor opplyste at kommunen har 

avtalt møte med Nav.  

Det fremgår av rapport fra interimrevisjon 2017 at avstemmingen 

av refusjon sykepenger mot NAV bør gjennomføres innen rimelig 

tid. 

19.09.18: Kontrollutvalget ber rådmannen om en statusrapport i 

møte 19.11.18 om samhandlingen med NAV har bedret seg, og om 

det varslede samarbeidet med Tingvoll kommune har gitt seg utslag 

i bedre fungerende rutiner på området.   

 19.11.18:Rådmannen gav statusrapport i møte, jf. OS 04/18. 

Kontrollutvalget ser at det har skjedd en positiv utvikling med ny 

lønnskonsulent, men ser at det gjenstår noe arbeid. 

22.05.19: Økonomisjefen gav utvalget en kort statusrapport i 

dagens møte jf. Protokoll PS 18/19.    

27.02.20: Kontrollutvalget ønsker en statusrapport for arbeidet i 

møte 02.04.20.  

02.04.20: Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen hadde sendt 

utvalget en skriftlig statusrapport datert 23.3, jf. vedlegg til sak 

14/20. Økonomisjefen deltok også i møte via Skype med utdyping 

av den skriftlige rapporten. Utvalget gav uttrykk for at 

statusrapporten var informativ og betryggende. Det ser nå ut til at 

det er etablert gode rutiner. Utvalget ber om informasjon når 

arbeidet med avstemming 2014-2017 er ferdig avstemt.   

Innkjøp og offentlige anskaffelser 

14.02.18 

 

Ansvar: Adm./sekr 

Merknad: Status: 

Anskaffelsesregelverket er omfattende og 14.02.18: Sekretariatet bes om til førstkommende møte å hente 
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erfaringsvis er dette et risikoområde som det 

er viktig at kontrollutvalget følger opp. 

Gjemnes kommune er deltaker i Nordmøre 

Interkommunale Innkjøpssamarbeid. 

Samarbeidet er organisert etter 

kommuneloven § 27. Kontrollutvalget ønsker 

en årlig oppdatering av status på 

innkjøpsområdet, dette innbefatter bl.a. status 

for rammeavtaler.  

frem revisjonens anbefalinger fra tidligere gjennomført 

forvaltningsrevisjonsprosjekt på området. 

04.06.18: Utvalget fikk utdelt oversikt over revisjonens 

anbefalinger fra tidligere gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt 

på området. Utvalget merket seg at revisor i sin gjennomgang av 

årsoppgjørsrevisjonen opplyste at det ikke var avdekket regelbrudd 

i årets revisjon. 

19.09.18: Utvalget ønsker i møte 19.11.18 informasjon om status 

på innkjøpsområdet, herunder informasjon om organisering av 

arbeidet, om det er oppdaterte rutiner (innkjøpshåndbok), status for 

rammeavtaler m.v.  

19.11.18: Rådmann Birgit Eliassen og Alf Høgset, driftsleder Areal 

og drift, orienterte kontrollutvalget i dagens møte jf. OS 05/18. 

27.02.20: Kontrollutvalget ønsker en statusrapport for arbeidet i 

møte 26.11.20. Statusrapporten må bl.a. gi opplysninger om 

organisering om arbeidet, hvordan rådmannen sikrer at regelverket 

blir fulgt, og status for rammeavtaler.  

Tilsynsrapporter 

14.02.18 

 

Ansvar: Adm./sekr 

Merknad: Status: 
Flere eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn 

med Gjemnes kommune. For eksempel 

fylkesmannen, helsetilsynet, arbeidstilsynet og 

arkivverket. Disse tilsynene kan avdekke 

avvik eller svakheter i den kommunale 

organisering og utøving av 

tjenesteproduksjonen. Det er formålstjenlig at 

kontrollutvalget blir orientert om slike tilsyn, 

for å kunne løpende følge opp at den samlede 

tjenesteproduksjonen i Gjemnes kommune 

kvalitetssikres og forbedres. 

Kontrollutvalget ber om at rådmannen alltid 

sender kontrollutvalget endelig rapport fra 

gjennomførte tilsyn. Samt kommunens plan 

for lukking av eventuelle avvik og 

tilsynsetatens brev om oppfølgingen/lukking 

av tilsyn.  

14.02.18: Sekretær kontakter administrasjonen og ber om rapporter 

fra gjennomførte tilsyn i 2017.  

04.06.18: Det ble i dagens møte lagt frem to tilsynsrapporter fra 

gjennomførte tilsyn i 2017. jf. RS 18/18 og RS 20/18. Utvalget ber 

om å få tilsendt kommunens plan for lukking av avvik for tilsyn 

med Gjemnes kommune som barnehagemyndighet når den blir 

oversendt fylkesmannen, samt fylkesmannens videre oppfølging av 

tilsynet. Utvalget ønsker også tilsendt fylkesmannens videre 

oppfølging av tilsyn med pasient og bruker-rettighetsloven § 4A. 

19.09.18: Det ble i dagens møte lagt frem brev fra fylkesmannen 

om avslutning av tilsyn med Gjemnes kommune som 

barnehagemyndighet, jf. RS 23/18. Kontrollutvalget ser ikke 

grunnlag for videre oppfølging av dette tilsynet. Det ble også lagt 

frem rapport etter tilsyn kommunal beredskapsplikt, plan for 

oppfølging av tilsyn og brev fra fylkesmannen om avslutning av 

tilsyn, jf. RS 24/18. Kommunes plan forutsetter at alle avvikene i 

tilsynet skal være lukket innen 31.12.2018. Kontrollutvalget ønsker 

en statusrapport fra rådmannen i første møte i 2019. 

06.02.19: Utvalgt fikk i dagens møte, jf. RS 02/19, fremlagt 

fylkesmannens brev om avslutning av tilsyn med Pasient- og 

brukerrettighetsloven kap. 4A. Utvalget ser ikke grunnlag for videre 

oppfølging. Videre Statusrapport for oppfølging av tilsyn 

beredskap, jf. RS 04/19. Utvalget vil avvente oppføring av avvik 2. 

Samt Tilsyn med barnevernstenesta – Kristiansund, Averøy og 

Gjemnes, Jf.  RS 05/19. Utvalget avventer fylkesmannens rapport 

etter frist for å dokumentere resultat innen 01.04.19.  

03.04.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte RS 13/19 Tilsyn -

Gjemnes kommune,  

bolig for utviklingshemmede (4 pålegg). Utvalget ser alvorlig på de 

avvik som  

fremkommer i rapporten, og ber om å få fremlagt rådmannen 

dokumentasjon på at 

påleggene er lukket og arbeidstilsynets brev om 

oppfølging/avslutting av tilsynet. 

Arbeidstilsynet har gitt kommunen frist til 14.6.2019. 
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18.09.19: Utvalget fikk i dagens møte jf, RS 20/19 fått fremlagt 

kommunens tilbakemelding til Arbeidstilsynet med dokumentasjon 

på hvordan de ville følge opp påleggene fra tilsynet ved Nåstad, 

knyttet til risikovurdering. Utvalget avventer Arbeidstilsynets 

oppfølging evt. avslutning av tilsynet.   

27.02.20: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt 

tilsynsrapport fra Tilsyn med miljøretta helsevern i skoler og 

barnehager i Gjemnes kommune (3 lovbrudd), jf. RS 04/20. Samt 

kommunes plan for oppfølging av tilsynet datert 18.02.20, jf. RS 

05/20. Utvalget vil følge med til disse lovbruddene er lukket og 

fylkesmannen har avsluttet sitt tilsyn. Utvalget fikk også fremlagt 

brev fra Mattilsynet om forlenget frist for oppfølging av tilsyn 

vannverk, jf. RS 06/02 (2 avvik). Kommunen har fått utsatt frist til 

10.03.20. Utvalget vil følge med til Mattilsynet har avsluttet sitt 

tilsyn.  

02.04.20: Utvalgsmedlem Stein Brubæk opplyste at avviket om 

manglende delegasjon som fremkom i tilsynsrapport knyttet til 

miljørettet helsevern i skoler og barnehager, er lukket gjennom 

kommunestyret sitt vedtak om nytt delegasjonsreglement. 

25.06.20: Utvalget fikk i dagens møte, sak 21/20, fremlagt e-post 

fra ass. rådmann Svein Arild Eikemo om at alle avvik nå er lukket 

etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt. Kontrollutvalget 

avslutter da sin oppfølging av dette tilsynet.  

Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. RS 12/20, fremlagt 

«Gjemnes Svømmehall – Gjemnes kommune-Tilsynsrapport» fra 

Sintef Norlab datert 29.4.2020. Det er 5 avvik og 3 anmerkinger. 

Driftsleder Areal og drift, Alf Høgset orienterte utvalget i møte. 

Utvalget ønsker tilsendt kommunens tilbakemelding om lukking av 

avvikene, med frist 1.10.2020, samt Sintef Norlabs avslutning av 

tilsyn eller videre oppfølging. 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Fræna og Eide 

04.06.18 

 

Ansvar: Sekr./adm/revisjon 

Merknad: Status: 
Kontrollutvalget i Eide har fått gjennomført et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og 

forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, 

Fræna og Eide. Eide kommune er 

vertskommune for PPT. Rapporten viser at det 

over tid har vært utfordringer med å sikre 

nødvendig kapasitet.  

Eide kommune bør sikre at: 

-Vakante stillinger blir besatt av kvalifiserte 

medarbeidere 

-Tilmeldte saker følges opp innen akseptabel 

tid 

-Det utarbeides oversikter over 

saksbehandlingstid fra henvisning til 

sakkyndig vurdering er utarbeidet 

-Prosedyrene i PP-tjenesten gjennomgås og 

opparbeides 

-Det avsettes tid og resurser til å hjelpe 

barnehagene og skolene i arbeid med 

kompetanse- og organisasjonsutvikling 

-Avvikssystem etableres 

04.06.18: Utvalget ønsker at forvaltningsrevisor kommer møte 

19.09.18 for å orientere om innholdet i rapporten og redegjør for 

revisjonens anbefalinger. Det er også ønskelig at rådmannen er 

tilstede for å orientere om hvordan det følges opp at kommunen får 

de tjenestene en skal ha fra PPT. Videre at rådmannen orienterer 

om hvordan det vil bli fulgt opp revisjonens råd i rapporten om at 

kommunen bør evaluere hvordan spesialpedagogisk hjelp og 

spesialundervisning ytes, og om det er nok ressurser og kompetanse 

til å oppfylle vedtak om spesialpedagogisk hjelp og vedtak om 

spesialundervisning.  

19.09.18: Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om 

innholdet i rapporten og redegjorde for revisjonens anbefalinger. 

Terje Humstad, skolefaglig ansvarlig (og rektor ved Angvik skule), 

orientere om hvordan det følges opp at kommunen får de tjenestene 

en skal ha fra PPT. Videre hvordan det blir fulgt opp revisjonens 

råd i rapporten om at kommunen bør evaluere hvordan 

spesialundervisning ytes, og om det er nok ressurser og kompetanse 

til å oppfylle vedtak om spesialundervisning. Jf. OS 03/18.    

Kontrollutvalget ønsker i møte 19.11.18 å få en orientering fra 

rådmann/ barnehagefaglig ansvarlig, om hvordan spesialpedagogisk 

hjelp ytes og om det er nok ressurser og kompetanse til å oppfylle 

vedtak om spesialpedagogisk hjelp, da det ikke kunne besvares i 
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møte. 

19.11.18: Rådmannen orienterte kontrollutvalget om 

spesialpedagogisk hjelp, jf. OS 06/18. Kontrollutvalget ønsker å 

følge med på hva som skjer med PPT.   

03.04.19: Kontrollutvalget ber rådmannen om en statusrapport om 

PPT for Gjemnes kommune i kontrollutvalgets møte 22.05.19. 

22.05.19: Utvalget hadde fått tilsendt en statusrapport på e-post før 

dagens møte, jf. RS 16/19. Rådmann opplyser i dagens møte at 

kommunestyret vil få fremlagt en sak i løpet av året. 

18.09.19: Sekretær gav utvalget en muntlig statusrapport på 

bakgrunn av notat som fungerende leder i PPT hadde utarbeidet til 

kontrollutvalget i Eide i møte 16.09.19. Pr. dags dato er det en 

vakant stilling ved kontoret, i tillegg går fungerende leder over i 

annen stilling i Hustadvika kommune i løpet av kort tid. Det er 3-4 

mnd. ventetid fra henvisning til oppstart. I prioriterte saker startes 

utredning umiddelbart. Antall henvisninger til PPT har økt 

betraktelig i 2019, skyldes bl.a. at skolene er blitt sertifisert ift. 

Testing av lese- og skrivevansker. Dersom funn, henvises elven til 

PPT. Det er innført ny funksjon i journalsystem som skal gjøre det 

mulig å få oversikt over saksbehandlingstid fra henvisning til 

sakkyndig vurdering er utarbeidet. Prosedyrer er blitt oppdatert og 

gjennomgås. Det er opplyst at tjenesten fokuserer i større grad på 

arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling. 

25.06.20: Rådmannen opplyser at PPT for ytre Nordmøre, PPT for 

Sunndal og Tingvoll, samt PPT for Hustadvika, er kartlagt for 

eventuell avtale. Det har skjedd positive endringer hos PPT for 

Hustadvika som i dag leverer tjenester. Det er i dag mest sannsynlig 

at det blir anbefalt å inngå en avtale med PPT for Hustadvika. Det 

vil bli lagt frem sak for behandling i kommunestyret.  

Barneverntjenesten i Gjemnes kommune: 

06.02.19 

 

Ansvar: Adm./sekr./FM 

Merknad: Status: 
Rapportering 1. halvår 2018 fra Barnevernet i 

Kristiansund, Averøy og Gjemnes viser  

viser at det i prosent er 40 % av sakene som 

ikke ble undersøkt innen fristen på 3 mnd.  

Sekretær har i møte med fylkesmannen fått 

opplyst at det vil bli gjennomført tilsyn med 

Barnevernet i Kristiansund, Averøy og 

Gjemnes. Kontrollutvalget avvente rapporten 

fra tilsynet, før det blir vurdert om det er 

behov for at kontrollutvalget følger opp 

nærmere. 

06.02.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt, jf. RS 

05/19, Tilsyn med 

barneverntenesta – Kristiansund, Averøy og Gjemnes, brev datert 

5.11.2018 fra 

fylkesmannen i Møre og Romsdal til Kristiansund kommune.  

Kontrollutvalget vil 

avvente fylkesmannens rapport etter at tjenesten har fått frist til å 

dokumentere 

resultat innen 1.4.2019.    

07.11.19: Utvalget fikk i dagens møte, jf. RS 36/19, fremlagt brev 

fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Gjemnes kommune datert 

14.10.2019.  Fylkesmannen velger ikke å avslutte sitt tilsyn nå, men 

vil avvente tilbakemelding på om utarbeidet tiltaksplan faktisk blir 

fulgt. Frist for tilbakemelding er gitt til 1.3.2020. Kontrollutvalget 

vil avvente denne fristen.  

27.02.20: Kontrollutvalget ønsker i møte 02.04.20 å få en 

orientering fra barnevernet for Kristiansund, Averøy og Gjemnes. 

Stikkord for orienteringen er: Organisering av tjenesten, kapasitet, 

oppfølging av tiltaksplanen som ble utarbeidet i forbindelse med 

tilsynet, utfordringer for tjenesten. 

04.02.20: Barnevernsleder Synnøve Flemmen hadde bekreftet at de 

ville stille i dagens møte. Siden situasjonen endret seg pga. 

Koronapandemien med at barnevernet har en samfunnskritisk 
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funksjon, og siden dette var første møte som skulle avvikles på 

Skype, så har sekretariatet informert om at orienteringen utsettes til 

et senere møte.    

25.06.20: Kontrollutvalget fikk fremlagt brev datert 25.5.2020 fra 

Barnevernstjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes til 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal – Tilsyn med 

barnevernstjenesten - arbeid med tiltaksplan. Utvalget vil avvente 

fylkesmannens vurdering i forhold til avslutning av tilsyn eller 

videre oppfølging. Utvalget fikk også fremlagt avtale om 

interkommunal barnevernstjeneste for Kristiansund, Averøy og 

Gjemnes datert 15.01.14.  

Kontrollutvalget ønsker at orienteringen som ble utsatt i tidligere 

møte, blir gjennomført i møte 21.09.20. I tillegg til de stikkordene 

som var oversendt tidligere, så stiller kontrollutvalget spørsmål om 

dommene knyttet til barnevernssaker i 

menneskerettighetsdomstolen fører til endringer i arbeidet til 

barnevernstjenesten.   

Nytt personvernregelverk  

06.12.19 

 

Ansvar: Adm./sekr 

Merknad: Status: 
I 2018 har Norge fått 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 de 

nye personvernopplysnings-reglene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskudd til private barnehager 
18.09.19 

 

Ansvar: Adm./sekr 

Merknad: Status: 
Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt 

en artikkel, jf. RS 22/19, som var publisert på 

barnehage.no, 13.6.2019. «En rekke 

klagesaker mot kommunen: -Viser en form 

for maktarroganse PBL ikke har opplev 

før». I artikkelen vises det til at kommunen 

har fattet vedtak om tilskudd til private 

barnehager, som er blitt påklaget, nye vedtak 

er fattet og nye klager er sendt. Det kommer 

frem i artikkelen at fylkesmannen har reagert 

på at kommunen ikke har villet å starte 

klagebehandling for 2017 på nytt, og at 

kommune har nektet å svare på spørsmål fra 

fylkesmannen slik at fylkesmannen kunne 

komme i gang med sin klagebehandling. 

Kommunen ønsker ikke å benytte 

beregningsmal som er utarbeidet av PBL 

18.09.19: Kontrollutvalget ber om at det nye utvalget får en 

statusrapport for arbeidet, og en oversikt over beløpene som det er 

tvist om.  

07.11.19: Kontrollutvalget ønsker i utvalgets første møte 2020 en 

statusrapport for arbeidet, og en oversikt over beløpene som det er 

tvist om.  

27.02.20: Utvalget fikk som vedlegg til sak 08/20 i dagens møte, 

fremlagt oversikt over beregning av tilskudd for Lykkeliten 

barnehage og Torvikbukt barnehage. Utvalget vil følge med på 

sakene til fylkesmannen har behandlet den siste klagesaken.  
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(Private barnehagers landsforbund) og KS 

(kommunenes sentralforbund). Kommunen 

mener de utbetaler mer tilskudd enn de private 

barnehagene har rett til å få, og at de bruker 

for mye tid på saksbehandling, beregning, 

vedtak og klagebehandling.   

Vannforsyning i Gjemnes kommune 
27.02.20 

 

Ansvar: Adm./sekr 

Merknad: Status: 
Det går frem av kommunes hjemmeside at 

Gjemnes kommune har flere vannverk. 

Høgset, Søvika og Øra er kommunale 

vannverk. I tillegg er det flere private 

vannverk i kommunen, uten at det er nevnt 

hvilke dette er. Mattilsynet har også nylig hatt 

tilsyn med Høgset, Søvik og Øre vannverk og 

gitt pålegg om å utarbeid farekartlegging-

/ROS analyse og prøvetakingsplan. Det er 

interessant for kontrollutvalget å holde seg 

orientert om hvordan Gjemnes kommune siker 

vannforsyningen i kommunen. 

27.02.20: Det vises til annen sak på oppfølgingslisten, 

Tilsynsrapporter. 

02.04.20: Kontrollutvalget ønsker, om mulig, en orientering om 

vannkvalitet i kontrollutvalgets møte 20.05.20. Stikkord for 

orienteringen er; På bakgrunn av det som fremkom i 

folkehelseprofil 2020 for Gjemnes kommune om vannkvalitet så 

ønskes det informasjon om vannkvalitet både i private og 

kommunale vannverk i kommunene. Hva er bakgrunnen for at 

Gjemnes bare skårer 16 % på god vannkvalitet? Status for 

kommunale avgifter knyttet til vann; oversikt over hvor mange 

abonnenter som er knyttet til hvert vannverk; både kommunale og 

private. Status for oppfølging av påleggene fra mattilsynet knyttet il 

vannverkene på Høgset, Søvika og Øra. Hvordan arbeider 

kommunen med å sikre god vannkvalitet for innbyggerne i 

Gjemnes?   

25.06.20: Kontrollutvalget i dagens møte, jf. OS 02/20 orientering 

om vannkvalitet i kontrollutvalgets fra Alf Høgset, driftsleder Areal 

og drift.  

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 
27.02.20 

 

Ansvar: styret/havnerådet/sekr 

Merknad: Status: 
Gjemnes har sammen med 10 andre 

kommuner eierandeler i selskapet. Gjemnes 

sin del er 6 %. Sunndal, Kristiansund, Hitra 

og Hemne kommuner har nylig fått 

gjennomført eierskapskontroll og 

selskapskontroll i selskapet. Det fremkommer 

i rapporten følgende anbefalinger: Selskapet 

bør etablere et økonomireglement som 

grunnlag for å ivareta daglige økonomirutiner, 

rapportering til havnestyret og havnerådet, 

regler og rutiner for offentlige anskaffelser og 

interne kontrollrutiner. Selskapet bør avvikle 

dagens kredittkortordning. Selskapet bør 

gjenoppta strategiprosessen for på en god 

måte å håndtere de endringene som selskapet 

står overfor. Selskapet bør følge opp den 

endelige beslutningen fra 

Samferdselsdepartementet, og avklare 

selvkostberegningene for 2012 – 2015. 

Selskapet bør etablere og regelmessig 

gjennomgå og oppdatere: o Personalreglement 

o Etiske retningslinjer o Varslingsrutiner. 

Kontrollutvalget ønsker å følge med til dette 

27.02.20: Utvalget behandlet i dagens møte sak 05/20 

selskapskontrollen. Det ble fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget 

tar rapporten til orientering og vil følge med på at anbefalingene i 

rapporten blir fulgt opp av selskapet, samt at varslene blir håndtert 

forsvarlig. Utvalget vil følge med gjennom å bli orientert om den 

oppfølgingen som kontrollutvalget i Sunndal gjør.  

Kontrollutvalget legger frem rapportene til kommunestyret i 

Gjemnes med følgende innstilling: Kommunestyret ber 

eierrepresentanten å følge forvaltningsrevisors anbefalinger og 

rapportere tilbake til kommunestyret om oppfølgingen etter hvert 

møte i havnerådet. 

02.04.20: Saken er oversendt fra kontrollutvalget til 

kommunestyret, men pga. at kommunestyremøtet som ble avviklet 

31.03.20 var det første møtet som var avviklet som fjernmøte, så 

var det begrenset med saker som ble behandlet i dette møtet. Saken 

blir derfor behandlet i et senere møte.  

25.06.20: Saksprotokoll fra kommunestyrets sak 17/20, i møte 

26.05.20, fremlagt i dagens møte jf. RS 15/20.  
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er på plass.  

 



– MIDT-NORGES VIKTIGSTE TRANSPORTKNUTEPUNKT MELLOM SJØ OG 
LAND 

Styreleder Birgitte Røsgaard 



Styrets arbeid etter forvaltningsrevisjonen

- Takk for tilliten! 
- Hvem er styret?
- Hvordan har vi jobbet?
- Samarbeid med de ansatte
- Samarbeid med media, vi skal være transparent og 

har vedtatt meroffentlighet.



Styrets arbeid etter 
forvaltningsrevisjonen
- Styrets involvering i forskjellige 

prosjekter/prosesser
- Hvordan har covid 19 påvirket oss?
- Hvordan har styret jobbet med 

forvaltningsrevisjonen?
- Status i KNH nå

- Ny havnefogd
- God inntjening
- Høy gjeldsgrad
- Campus
- Kranaskjæret



Fra forvaltningsrevisjonen

 Selskapet bør etablere et økonomireglement som grunnlag for å 
ivareta daglige økonomirutiner, rapportering til havnestyret og 
havnerådet, regler og rutiner for offentlige anskaffelser og interne 
kontrollrutiner. 
 Selskapet bør avvikle dagens kredittkortordning
 Selskapet bør gjenoppta strategiprosessen for på en god måte å 

håndtere de endringene som selskapet står overfor 
 Selskapet bør følge opp den endelige beslutningen fra 

Samferdselsdepartementet, og avklare selvkostberegningene for 
2012 – 2015. 
 Selskapet bør etablere og regelmessig gjennomgå og oppdatere: 
 Etiske retningslinjer
 Personalreglement
 Varslingsrutiner 



Anbefalinger til styret fra 
forvaltningsrevisjonen:
• Forvaltningsrevisor anbefaler at det nyvalgte styret 

vektlegger å få opplæring i styring og ledelse av 
kommunale selskap. Aktuelle kompetansemiljø kan 
være bransjeorganisasjonen Norske havner, det samme 
gjelder KS og KS Bedrifts kompetansemiljø på 
eierstyring og selskapsledelse. 

• Forvaltningsrevisor anbefaler at selskapets ledelse 
vektlegger å følge opp de signalene som kan komme fra 
eiernes kommunestyrer som følge av denne 
forvaltningsrevisjonen. 

• Videre anbefaler forvaltningsrevisor at selskapets 
ledelse vektlegger dialog med ansatte for å utvikle en 
organisasjon med gjensidig tillit og trygghet



Hva er gjort i selskapet?

 Personalreglement vedtatt
 Arbeidsreglement vedtatt
 Etiske retningslinjer, herunder gavereglement vedtatt
 Sponsorreglement, vedtatt.
 Varslingsrutiner, vedtatt.
 Reglement for offentlige anskaffelser, vedtatt.
 Økonomireglement, herunder fullmaktsmatrise, vedtatt.
 Avvikling av kredittkortordning
 God dialog med styret fra de ansatte (aktivt styre)
 Anløpsavgift
 Bedre dialog mellom ledelse og ansatte



Hva med strategiplan?

 Foreligger utkast til strategiplan
 Styret har ønsket å avvente til ny havnefogd er på 

plass.
 Arbeidet starter med strategisamling i Surnadal 

medio oktober 2020.



Hva med anbefalingene til styret 
fra forvaltningsrevisjonen?
• Styresamling med KS-advokatene
• Aktivt styre som har god dialog med 

administrasjonen.
• Styret er også inne i en del prosesser i selskapet.
• - Campus
• - Arkivsystem
• - Ansettelse av havnefogd
• - Anløpsavgift
• - Kranaskjæret



Eierskapskontrollen

• Selskapsavtalen: Startet et arbeid med å endre 
denne. Forslag til havnerådet. Enig i revisjonens 
merknader. IKS-loven § 25.

• Fristbrudd: Regnskap, årsberetning og årsmelding
• Kystverket og anløpsavgift
• Møtegodtgjørelse



Anløpsavgift

- Brev til KMD:
• I dette arbeidet har undertegnede kommet over korrespondanse fra Kystverket og 

Samferdselsdepartementet vedrørende noen prinsipielle spørsmål i forhold til spørsmålet om 
hvilke korreksjoner som kommunen kan gjennomføre i tidligere års selvkostkalkyler ved 
beregning av anløpsavgiften. Spørsmålet er aktualisert i forbindelse med oppfølgning av 
Samferdselsdepartementets vedtak 3. mai 2017 overfor Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 
vedrørende pålegg om stansing av innkreving av anløpsavgift. 

• Samferdelsdepartementet har bedt om at Kystverket tar dette opp med Kommunal og 
moderniseringsdepartementet, men dette er ikke gjort. Dette gjøres derfor av KNH isteden, og 
undertegnede har vært i dialog med Kystverket om dette.

• Det bes derfor om at Kommunaldepartementet tar stilling til Kystverkets problemstilling i brev av 
22. mai 2017.

• Vedlagt er brev fra Kystverket av 22. mai 2017, brev fra Samferdselsdepartementet av 30. mai 
2017, samt vedtak av 3. mai 2017. 

• Jeg håper på et snarlig svar på spørsmålet, slik at vi kan få kommet oss videre i saken. 



Svar fra KMD:

Med ny kommunelov (2018) trådte selvkostforskriften
(11.12.19 nr. 1731) i kraft 1.1.2020. Det er vår vurdering 
at denne forskriften regulerer det aktuelle spørsmålet, 
slik at det nå er rettslig klargjort at retting av tidligere års 
feil til ugunst for brukerne ikke er tillatt, jf. § 7 andre ledd 
første punktum. Hvis en feil fra tidligere år har vært til 
gunst for brukerne, kan altså ikke virkningen av feilen i 
ettertid tas inn i selvkost som en kostnad. Bestemmelsen 
gjelder feil fra alle tidligere år (før 2020), også de som ble 
begått og/eller oppdaget før forskriften trådte i kraft. 
Dette bygger nettopp på at kommune som profesjonell 
part og myndighet ikke skal kunne belaste de gebyr-
/avgiftspliktige for egne feil. En slik praksis vil kunne gi 
avgiftene et fiskalt preg. 



Anløpsavgiften fremover

• Avsetning i regnskap
• Arbeidsgruppe
• Avklaring før jul



Forslag til vedtak vedrørende 
godtgjørelser til havnerådet
• Det fremmes følgende forslag til vedtak:
• Fra og med 14. september 2020 må godtgjøringen til 

representantskapets medlemmer, herunder dekning av 
medlemmenes reiseutgifter, dekkes av den enkelte 
kommune i tråd med lokale bestemmelser.

• Et arbeidsutvalg av representantskapets medlemmer skal 
utarbeide et forslag til godtgjørelse til medlemmer av 
havnerådet til møtet i havnerådet i desember.» 

• «Forslag til nye godtgjørelser som skal sendes ut til 
eierkommunenes kommunestyrer skal være ferdig behandlet 
i desember 2020 og tre i kraft fra 2021. Godtgjørelsene bør 
gis tilbakevirkende kraft fra og med 14. september 2020.



• Selskapsavtalens § 7-5 skal heretter lyde som følger:
• § 7-5 Møtegodtgjørelse og lokale lønnsforhandlinger.
• Godtgjørelse for møter m.v. til medlemmer av 

havnestyret samt til medlemmer av styrer og 
arbeidsgrupper som oppnevnes i regi av 
havneselskapet, utbetales i henhold til satser fastsatt i 
regulativ for havneselskapet. 

• Havnestyrets leder eller havnefogden ivaretar 
havneselskapets interesser under lokale forhandlinger. 
Havnestyret vedtar forhandlingsresultatet. 



• Godtgjøringsreglement skal fra og med 14. 
september 2020 omfatte kun medlemmer av styret 
og § 1 som gjelder medlemmer av havnerådet tas 
ut av godtgjøringsreglementet.

• Endring av selskapsavtale som fremkommer 
ovenfor sendes til samtlige eierkommuner for 
godkjenning i det enkelte kommunestyre/bystyre. 



Veien videre

 Vi er på god vei. Det gjenstår dessverre en del, 
særlig med tanke på internkontroll.
 Det må jobbes systematisk fremover med 

strategiplan, målet er at denne skal være ferdig ved 
årsskiftet.
Nye utfordringer?
Omdømmet vårt?
 Vi klarer dette sammen ved å jobbe sammen i 

team. 
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