KONTROLLUTVALGET
GJEMNES

I

KOMMUNE
Gjemnes,

Til medlemmene

9. november

2017

i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING
MØTE

NR.:

5/17

TID:

15.11.2017

kl. 13:00

STED:

Kommunestyresalen,

Gjemnes

kommunehus

SAKSLISTE:
UTV. SAKSNR.

TITTEL
AV PROTOKOLL FRA MØTE 20. SEPTEMBER 2017

ps 23/17

GODKJENNING

PS 29/17

REFERAT

OG ORIENTERINGER

PS 30/17

GJEMNES

KOMMUNE.

PS 31/17

PROSJEKTPLAN
FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
OG SKOLEHELSETJENESTEN
l GJEMNES
KOMMUNE»

PS 32/17

OPPDRAGSAVTALE

PS 33/17

TlLTAKSPLAN

PS 34/17

OPPFØLGINGSLISTE

PS 35/17

NKRPS

PS 36/17

EVENTUELT

Dersom

2018

eller i senere

RAPPORT

møte,

2. TERTIAL

MED MØRE OG ROMSDAL

— KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGSKONFERANSE

det er saker kontrollutvalget

dette møtet

ØKONOMISK

gjøres

under

I GJEMNES

«HELSESTASJON-

[KS
KOMMUNE

2018

ønsker å kommentere,

kan dette

REVISJON

2017

stille spørsmål

ved eller ta opp i

Eventuelt.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79, evt. mob 91 37 11 12,
E-post:
ostmottakääkontrolltltvalOromsdalno
Innkallingen
går som melding til varamedlemmer
som imikalles etter behov.

Øyvind

Gjøen (s)
leder
Jane Anita Aspen
daglig leder

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal

Revisjon

IKS

GJEMNES
KOMMUNE

fggéapvei
gg;78jf;7/05

Kontrollutvalget

Saksbehandler:

Jane Anita Aspen

Dato:

31.10.2017

Saksframlegg

Utvalvssaksnr
PS 28/17

Utvalg
Kontrollutvalget

GODKJENNING
Sekretariatets
Protokollen

Møtedato
15.11.2017

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

20. SEPTEMBER

2017

innstilling
fra møte 20. september

Til å signere protokollen

2017 godkjennes.

velges:

å::i;:;1:1:111
Saksopplysninger
Vedlagt følger protokollen fra forrige inøte. Protokollen er tidligere
Det er ikke fremkommet
merknader til forslag til protokoll.
Protokollen godkjennes
å signere protokollen.

Jane Anita Aspen
daglig leder

1

formelt

i påfølgende

møte samtidig

utsendt.

som det velges to medlemmer

til

KONTROLLUTVALGET

w

GJEMNES

I

KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Møte nr:
Møtedato:
Tid:
Møtested:
Saknr:
Møteleder:
Møtende medlemmer:

Forfall:
Ikke møtt:
Møtende vara:
Fra sekretariatet:
Fra revisjonen:

Av øvrige møtte:
Utvalgsleder
Innledningsvis
kontrollutvalg,
Det fremkom

4/ 17
20.9.2017
Kl. 13.00 —kl. 16.00
Kommunestyresalen
Gjemnes kommunehus
19/17-27/17
Øyvind Gjøen, leder (H)
Kristine Måløy, nestleder (Krf)
Geir Berg (Ap)
Erik Aspen Bakke (Frp)
Kari Roset Holten (Sp)
Ingen
Ingen
Ingen
Jane Anita Aspen, daglig leder
Bjarne Dyrnes, oppdragsansvarlig
revisor
June Beøy Fostervold, team manager/kontaktperson
kommunen
Marianne Hopmark, forvaltningsrevisor
(på telefon
sak 23/17)
Ingen

Øyvind Gjøen ønsket velkommen

for
under

og ledet møtet.

opplyste leder at rådmannen var blitt syk, så dialogmøte mellom
rådmann og ordfører utsettes til kontrollutvalgsmøte
i november.
ingen merknader

til innkalling

eller sakliste.

TIL BEHANDLING:
UTV.

3

SAKSNR.

TITTEL

PS 19/l 7

GODKJENNING

PS 20/17

REFERAT

OG ORIENTERINGER

PS 21/17

GIEMNES

KOMMUNE.

PS 22/17

KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN

PS 23/17

BESTILLING

PS 24/17

BUDSJETTFORSLAG

PS 25/17

PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS

PS 26/17

OPPFØLGINGSLISTE

PS 27/17

EVENTUELT

AV PROTOKOLL

FRA MØTE 22. MAI 2017

ØKONOMISK

RAPPORT

PR. 30.4.2017

FOR 2017

AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
FOR 2018 FOR KONTROLL

OG TILSYN

VIRKSOMHET

2017-2019
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PS 19/17

GODKJENNING

Kontrollutvalgets

Protokollen

22. MAI 2017

vedtak

Kontrollutvalgets

velges:

behandling

at Geir Berg og Kari Roset Holten velges til å underskrive

Kontrollutvalget
fattet enstemmig
medlemmer (5 voterende)
Sekretariatets
Protokollen

FRA MØTE

fra møte 22. mai 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen
1. Geir Berg
2. Kari Roset Holten

Det foreslås

AV PROTOKOLL

vedtak i samsvar med omforent

protokollen.

forslag fra utvalgets

innstilling:
fra møte 22. mai 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive
1. ....................
..

PS 20/17

REFERAT

Kontrollutvalgets

protokollen:

OG ORIENTERINGER

vedtak

Referat— og orienteringssakene
Kontrollutvalgets

tas til orientering.

behandling

Referatsaker:
RS 13/17

Årsmelding

2016 Kommunerevisjonsdistrikt

RS 14/17

Protokoll

fra styremøte

RS 15/17

Protokoll

fra representantskapsmøte

RS 16/17

Protokoll

fra styremøte

RS 17/17

Revisjonstjenester
Romsdal Revisjon

2.

i Kommunerevisjonsdistrikt

2, 26.6.2017.

i Møre og Romsdal

i Kontrollutvalgssekretariatet

Revisjon

for Romsdal,

til Gjemnes kommune, brev datert 30.6.2017
IKS til kontrollutvalget
i Gjemnes kommune

IKS, 15.6.2017.
4.9.2017.

fra Møre og

Orienteringssaker:
OS 15/17

Gjennomgang
av utkast til Oppdragsavtale
mellom kontrollutvalget
og Møre og
Romsdal Revisjon IKS
Utvalgsmedleininene
fikk i møte utdelt et utkast til oppdragsavtale.
Sekretær
kommenterte utkastet. Utvalget vil etter planen få godkjenne avtalen i neste
kontrollutvalgsinøte.
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Sekretær opplyste at det legges opp til at revisjonen fra 4. kvartal 2018 vil fakturere
konnnuneneforrnedgåutjd.Revigonensbudskätskaleäerhvasekreuerharfäi
opplyst, behandles av representantskapet
i selskapet 3. oktober.
Oppdragsansvarlig
revisor Bjarne Dyrnes presiserer at det ikke er
ieweämmnwkqmmøæsomxædmrhmnmdämddugarnwndäerdäeænnmesmn
gjør.

Kontrollutvalget
voterende)

PS 21/17

fattet enstemmig

GJEMNES

Kontrollutvalgets

vedtak i samsvar

KOMMUNE.

med Sekretariatets

ØKONOMISK

RAPPORT

innstilling.

(5

PR. 30.4.2017

vedtak

Kontrollutvalget

tar økonomisk

Kontrollutvalgets

behandling

rapport

pr. 30.4.2017

til orientering.

Kommunestyret
behandlet denne rapporten i møte i juni. Sekretær opplyser at utvalget i
novembermøtet
vil få fremlagt økonomisk rapport etter 3. kvartal, og vil da om det er behov
for det, få anledning til å stille spørsmål til administrasjonen.
Utvalgsleder
bemerker at det er forholdsvis stor økning i merforbruk
etter l. kvartal og til økonomisk rapport pr. 30.4.2017.
Kontrollutvalget
voterende)

PS 22/17

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med sekretariatets

KOMMUNlKASJONS-lREVlSJONSPLAN

Kontrollutvalgets

av kommunikasj

ons-hevisjonsplan

presenterte

svarte på spørsmål

også revisjonsverktøyet

underveis

5

fattet enstemmig

av planen på skj erm for
kommune,

Descartes

deltok også.

for utvalget.

i presentasjonen.

Det ble bedt om at presentasjonen
som ble vist, oversendes
Utvalgsleder
takket for en fin gjennomgang.
Kontrollutvalget
voterende)

for

behandling

og Fostervold

Revisjonen

(5

FOR 2017

Oppdragsansvarlig
revisor, Bj arne Dyrnes, hadde en presentasjon
utvalgsmedlemmene.
June Beøy Fostervold, team manager/kontaktperson
for Gjemnes
Dyrnes

innstilling.

rapport

vedtak

Kontrollutvalget
tar revisj onens presentasjon
revisj onsåret 2017 til orientering.
Kontrollutvalgets

fra økonomisk

vedtak i samsvar

fra revisjonen

med Sekretariatets

etter møte.

innstilling.

(5
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PS 23/17

BESTILLING

UO
Kontrollutvalgets

l.
2.
3.
4.

AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

vedtak

Kontrollutvalget
bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Helsestasjonsog skolehelsetjenesten
i Gjemnes kommune
Undersøkelsen
skal ta utgangspunkt
i problemstillinger
som kommer
møteprotokollen.
Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets

frem i

behandling

Under behandling av denne saken var også forvaltningsrevisor
i Møre og Romsdal
IKS, Marianne Hopmark med på telefon, slik at hun kunne få med seg diskusjonen
utvalget.

Revisjon
til

Utvalget diskuterte ulike tema for forvaltningsrevisj
onsprosj ektet som skulle bestilles.
det som kom frem i saksfremlegget.
ble det også nevnt følgende aktuelt prosjekt
o Gjennomgang
av rutiner knyttet til postlister.
Av de temaene som var presentert i saksfremleggt
som ble diskutert
o

Brukermedvirkning

o

Hjemmetjenester

o

Helsestasjon-

Kontrollutvalget

og skolehelsetj

diskuterte

Helsestasjon-

enesten,

som mest aktuelle

var:

viktig med på forebygging

seg frem til å bestille følgende

og skolehelsetjenesten

Utover

i Gjemnes

forvaltningsrevisj

onsprosj ekt:

kommune

Utvalget gjennomgikk problemstillingen
og stikkord som kom frem i saksframlegget
og var
enig om at det var dekkende for det utvalget ønsket å få belyst. Av diskusjonen som var i
møte, var det tydelig at stikkordet knyttet til forebygging var viktig.
Utvalget ønsker da at revisjonen tar utgangspunkt
i følgende:
o

Tilbyr Gjemnes kommune helsestasj onstjenester og skolehelsetj enester i samsvar med
Helsedirektoratet
sine nasjonale faglige retningslinjer:
blir undersøkelsesprogrammet
fulgt?
bemanning og kompetanse
får brukerne informasjon på et språk de forstår?
samarbeid med andre instanser
hvilken rolle har helsestasjonen
og skolehelsetjenesten
i forhold til forebygging

Kontrollutvalget
fattet enstemmig
medlemmer. (5 voterende)
Sekretariatets

4.

forslag fra utvalgets

innstilling

1. Kontrollutvalget
2.

vedtak i samsvar med omforent

bestiller

følgende

forvaltningsrevisjonsprosj

ekt:

Undersøkelsen
skal ta utgangspunkt i problemstillinger
som kommer
møteprotokollen.
Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.

frem i
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PS 24/17

BUDSJETTFORSLAG

Kontrollutvalgets

FOR 2018 FOR KONTROLL

OG TILSYN

vedtak

Kontrollutvalgets
forslag til budsjett for 2018 med ramme på kr 412 100,- inkludert
revisj onstj enester og sekretariatstj enester for kontrollutvalget
vedtas.
Kontrollutvalgets
Sekretær

behandling

delte innledningsvis

ut regnskapsrapporten

Kontrollutvalget

hadde ingen forslag til endringer

Kontrollutvalget
voterende)

fattet enstemmig

PS 25/17

pr 13.9.20l7,
av Sekretariatets

vedtak i samsvar

PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS

Kontrollutvalgets

som var vedlegg

til saken.

forslag til budsjett.

med Sekretariatets

VIRKSOMHET

innstilling.

(5

2017-2019

vedtak

Kontrollutvalget
godkjenner Plan for kontrollutvalgets
endringer som fremkom i møte.
Kontrollutvalgets
Kontrollutvalget

kjøp av

virksomhet

2017-2019,

med de

behandling
sa seg enig i planens

innhold.

Utvalget diskuterte om kontrollutvalget
kunne fordele ansvar blant medlemmene
for å følge
med på saklister og møtebøker i de andre utvalgene. Dette for å fange opp saker som er
relevante for utvalget. Utvalget konkluderte med at det ikke var nødvendig
Dette blir da ikke tatt med i planen pkt. 4.1. Tilsyn med forvaltningen.
Oppdragsansvarlig
revisor Bj arne Dyrnes presiserte at det er viktig at leder eller medlem fra
kontrollutvalget
i kommunestyre
går på talerstolen og presenterer saker som kommer fra
kontrollutvalget.
Kontrollutvalget
voterende

PS 26/17

fattet enstemmig

vedtak i samsvar

med Sekretariatets

innstilling.

(5

OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets
Det gjøres følgende

vedtak
endringer

på oppfølgingslisten:

Refusjon sykepenger
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
ønsker informasjon fra administrasjonen
om eventuelle tap, samt
orientering om rutiner for refusjon sykepenger og hvilket arbeid som blir gjort for å undersøke
uavklarte fordringer. Fordringene fra 2013 ble tapsføit i 2015 regnskapet.

7
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20.09.17:

utsettes til neste møte, pga. sykdom hos adm.

Orienteringen
behandling

Kontrollutvalgets

I dagens møte ble det ikke gitt orienteringer
Utvalget

de saker som var opplistet

gjennomgikk

fattet enstemmig
Kontrollutvalget
medlemmer. (5 voterende)

forslag fra utvalgets

vedtak i samsvar med omforent

innstilling

Det gjøres følgende

PS 27/17

i saksframlegget.

å føre opp nye saker på oppfølgingslista.

Det ble ikke foreslått

Sekretariatets

knyttet saker på oppfølgingslista.

endringer

på oppfølgingslisten:

EVENTUELT

Havn IKS
og Nordmøre
i Kristiansund
Selskapskontroll
i Gjemnes har mottatt en henvendelse fra kontrollutvalget
Kontrollutvalget
kommune der de ønsker å undersøke om det er interesse for å gjennomføre
i dette selskapet.
selskapskontroll

i Sunndal
en

behandling
Kontrollutvaloets
i Sunndal at
Sekretær opplyser utvalget om at det er opplyst fra sekretær for kontrollutvalget
i Sunndal vurderer å bestille en
det også er andre årsaker til at kontrollutvalget
av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, det er ikke bare knyttet til
selskapskontroll
beregning av havneavgift.
som har fått forespørsel, ser det
Sekretær kan ellers opplyse at av de øvrige kontrollutvalgene
men de øvrige 8
ut til at Hemne og Hitra kan være positiv til å delta i en selskapskontroll,
på Nordmøre ønsker ikke å delta.
kontrollutvalgene
Bj arne Dyrnes opplyser at han er revisor for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Dyrnes
for
opplyser at det tidligere har vært uklart hva som skal med i beregningsgrunnlaget
men at Kystverket nå har satt føringer for hva som skal med i beregning.
havneavgiften,
som følger
Dyrnes opplyser at Kristiansund og Nordmøre Havn IKS nå har gjort korrigeringer
Kystverkets føringer. Revisor mener det derfor ikke lenger er interessant med en
da må en se på andre forhold.
som ser på dette med havneavgiften,
selskapskontroll
Utvalget diskutert om de ønsket å delta i selskapskontrollen.
Konkluson
i Gjemnes
Kontrollutvalget
IKS.
Havn
Nordmøre

ønsker ikke å delta i selskapskontroll

24.8.2017
av opplæringsdagen
Oppsummering
Øyvind Gjøen og Geir Berg som var deltakere, refererte
forståelse

av kommunalt

regnskap

av Kristiansund

fra opplæringsdagen

og

med tema

v/ Åge Sandsengen.

Øyvind Gjøen måtte forlate møte 5 min. før slutt. Nestleder
ledelsen av møtet

Kristine

Måløy overtok da

Side

6 av 7

8

Øyvind

Gjøen

leder

Kari Roset

Kristine

Måløy

Geir Berg

nestleder

Holten

Erik Aspen Bakke

Jane Anita Aspen
sekretær

Side
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Saksmappe:
2017-1557/05
Arkiv:
O33
Saksbehandler:JaneAnitaAspen

GJEMNES
KOMMUNE
Kontrollutvalget

Dato:

8.11.2017

Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 29/17

REFERAT

Utvalg
Kontrollutvalget

OG ORIENT ERINGER

Sekretariatets
Referat-

Møtedato
15.11.2017

innstilling

og orienteringssakeiie

tas til orientering.

Saksopplysninger
Referatsaker:
RS 18/17

Innkalling
2.11.2017

til møte i representantskapet
(vedlagt)

RS 19/17

Innkalling

RS 20/17

Informasjonsskriv
20.9.2017 (vedlagt)

til eierskapsmøte

i Møre og Romsdal

i Møre og Romsdal

4/2017 — Revisjon

Revisjon

av stiftelser,

Revisjon

IKS 2.11.2017

NKRFS Revisjonskomité

Orienteringssaker:
OS 16/17

Revidert

Jane Anita Aspen
daglig leder

11

veileder

om ytringsfrihet

og varsling,

IKS

KS 14.9.2017

(vedlagt)

(vedlagt)

,KeznirclEutvalgssekrefiariaietEarRomsda!
Kommum.-nr:

MRR
Møre

og Romsdol

lb o

Revisjon

IKS
Datu:

INNKALLING

Saks og F=.ri<.i—.r=.;.;
. ..—— .

,, '

> ola»

MØTE l REPRESENTANTSKAPETI MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

"'

2. november

STED: Qualify

Gradering:

£; går,»

2017 kl. 10.

i

Holel Grand i Kristiansund

SAKLISTE REPRESENTANTSKAPET:
lO/20l

7

Åpning

l l/20l

7

Regislrering

dv mØlel

12/2017

Godkjenning

l3/20l

7

Volg

l4/20l

7

ov dellogere/konsliluering
ov innkolling

ov møleleder

og soklisle

og mølesekreloer

qVCllg ov 2 represenronler

lil å underskrive

møleproiokollen

sammen

møieleder
l5/20l

7

Budsjell for 2018 og økonomiplon

lé/20l

7

Represenlonlskopels
Evenluell

Sokspopirer

ligger

vedlogl.

l3.l O.20l 7/26. l O.20l 7

Veslemøy
Doglig

13

E. Ellinggord

leder

for 20l8—202l

del ov Represenldnlskopels

og slyrels

'(;

örshjul

r

ax’å .7 l er

Arkivkode:

TlD:

, q

"Elie-Aili;

_

med

MRR
Møre

somei i

og Romsddl

Revisjon

lKS

irsjryreyrara/prvdirg;igrosso" *Mø+eddlrc;
g

Sak 15/2017 '

Represenlanlskapel

02.11.2017

BUDSJETT FOR 2018 OG ØKONOMlPLAN

FOR 2018-2021

Slyrel i Møre og Romsddl Revisjon lKS vedlok

selskdpel

økonomipldn
Budsjellpldn
Romsddl,

for 20182021

imøle

og økonomipldn
på Nordmøre

lor 2018 og

22.08.2017.

‘nor også

og i Møre

forsldg lil budsjell

vderl

lil orienlering

og Romsddl

i konlrollUlvdlgssekreldridlene

Fylkeskommune.

Tillilsvdlgle

i Møre

i
og Romsddl

Revisjon IKS er også orienlerl.
Budsjellel

inneholder

Delle prinsippel
represenldnfskdpel.
dnlds

del

likevel

fremmes

Budsjellel

om overgdng

lil fdklurering

opp som vedlokssdk

Hvis eiermølel
dl delle

likevel kdn vedlds

Sdken

forsldg

kommer

ihl. medgdll

i eiermølel,

ikke skulle ønske en omlegging

ikke vil få vesenllig

innvirkning

lid frd 4. kvdrldl

ellerfølgende

på budsjellel

2018.

eller

dv fdklureringsruliner,
for 2018 og dl del

slik del foreligger.

med

følgende

for 2018 med

innslilling

lilhørende

lil vedldk:

økonomipldn

20182021

vedlds.

14

MRR
Møre

og Romsdal

l; r r "ä «gl
7
1

.

;

"/ ’’‘"”\

Revisjon
får?,

;

j fes xx .- frå::

=>. "K»

lKS

x,

‘:3’

" at?»

x r rv
,:

'

a.

\

SELSKAPET
Møre

og Romsdal

inferkommunale
Molde,

revisjon

Oversikf

over

Forvalfnin

Sum

i lov om

er: Møre og Romsdal fylkeskommune,

Nessef, Aukra, Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes,

Molde

Krisfiansund

Surnadal

lalf

3

l

0,9

4,9

7,l

4,5

l

12,6

lO,l

5,5

i,?

l7,5

MÅL oe

RAMMER

Selskapef

skal sfyrke revisjonens
skal gjennomføres

revisjonsforskriffen,

ogsa

uavhengighef,

i samsvar

praksis af revisjonsarbeidef

o

hjemmel

Tingvoll,

sfillinger/ressurser

srevisor

Overordnede

med

Rindal, Halsa, Smøla og Aure.

nskapsrevisor

Revisjon

som er oppreffef

selskaper. Delfakerkommunene

Krisfiansund, Vesfnes, Rauma,

Sunndal, Surnadal,

Re

IKS er ef revisjonsselskap

med

kvalifef

"God

og effekfivifef,

kommunal

revisjonsskikk”.

i fillegg fil å skulle følge besfemmelsene
skal være

mölseffinger

i samsvar

(jf. fidligere

Def skal ufføres objekfiv,

efablerf

rapporfer

uavhengig

jf. selskapsavfalen.
Deffe

innebæreri

i kommuneloven

og

sfandard.

lagf fram for kommunesfyrene/fylkesfing):

revisjon med høy kvalifef,

som er vesenflig

for

kommunene.
-

Kvalifefen

pa revisjonsfjenesfene

sikres ved de ansaffes

kompefanse

og god ledelse av

revisjonen.
o

Revisjonen

o

Sfyrke konfrollufvalgefs

fleksibel

o

skal være
organisasjon

Revisjonen
der

skal være

de ansaffe

fidsrikfig
med

og akfuell

fverrfaglig

i de fjenesfer

Deffe

krever

en

kompefanse.

og kommunesfyrefs
en inferessanf

som leveres.

oppgave

med filsyn og konfroll i kommunene.

og frygg arbeidsplass,

med konkurransedykfige

vilkår,

frives.

o

Revisjonens fjenesfer

o

Def skal være mesf mulig rikfig kosfnadsfordeling

skal ufføres effekfivf.
filpassef de fjenesfer

som kommunene

för.
Effekfivisering
Def skal legges
volum
o

—gevinsfrealisering
opp

på fjenesfene

spesialisering

[jf. sak fil fylkesfing/kommunesfyrene

fil effekfivisering
bl.a.

med

av kompefanse

der gevinsfer

bakgrunn

i:

og arbeidsoppgaver

l
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fas uf i form

om selskapsavfalen)

av økonomi,

kvalifef

og/eller

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS
o

leamarbeid

o

en daglig

o

slandardisering

o

nalurlig

leder

med

ell slyringsorgan

(ell slyre og ell represenlanfskap)

av revisjonsverkløy

avgang

kan redusere

koslnadsnivå

der en ikke må erslalle

vedkommende

BUDSJETT OG ØKONOMIPLANBEHANDLINGEN
Represenlanlskapel
l5. seplember.
merknader

skal i henhold

Budsjellel

og la hensyn

lil delle

konlroll- og lilsynsarbeidel
grunnlagel

lil selskapsavlalen

skal sendes

når ulvalgene
fra (fylkes-)

budsjell

og Økonomiplan

for konlrollulvalgene

ularbeider

i (fylkes-) kommunen.

for årlig driflslilskudd

vedla

sekrelarialene

budsjellforslag

Vedlall

budsjell

kommune.

Vedlall

innen

slik al de kan gi
for del

for selskapel
budsjell

samlede

danner

og økonomiplan

sendes lil eierkommunene.
Økonomiplan

20l 7-2021 lar ulgangspunkl

Del er videre

Tom‘ ulgangpunkl

fjerde kvarlal

2018. Fra delle

lid. Delle

innebaerer

god inlernkonlroll

i prinsippendring

lidspunklel

prosessen

med

l økonomiplanen

vil forelakel

lil driflslilskudd

faklurer

som har lavere
vil få el høyere

kommunens

er del

lagl

egel

fra l. oklober,

honorari

henhold

dvs.

lil medgåll

som har effeklive

kommunene/fylkeskommunen

kapasilelen

grad

syslemer

5 prosenl

Delle

i honorar

under

andre

ljenesler.

og ryddigheli

gir el bedre

inlensiv

lil å

fra

årlig fra 2019. Delle

og andre alleslasjonsoppdrag

er refleklerl

og

og kvalilelsforbedringsprosjekler.

en årlig nedgang

med

av inlernkonlroll

honorar.

økonomiruliner

lil grunn

å selge flere rådgivningsljenesler
Denne

knyllel

over lid vil få el lavere honorar, gill al de ikke besliller yllerligere

for regnskapsavleggelse
aklivl

for 2017 slik del ble vedlall.

al de av kommunene/fylkeskommunen

De av kommunene/fylkeskommunen

arbeide

i budsjellel

salgsinnlekler,

gir økl kapasilel

innenfor

sammen

for MRR lil

selskapels mandal.

med

en årlig prisjuslering

på 4 prosenl for disse innleklene.
Lønnskoslnader
disse vil også

erjuslerl
påvirke

Del er ikke planlagl

ljenesleylingen

overordna

skal vedla

enkelle

lil grunn

al del

ligger

skal leveres

Kommuneslyrene/fylkeslingel
årlige

flall

av

i perioden.

vil framgå

En konkrelisering

av denne

for konlrollulvalgel

skal vedla

revisjonsljenesleri

har gill konlrollulvalgene

engasjemenlsavlaler.

kommune

virksomhelsplan

skal dekke

Del er en målselling

komme

og ljenesler

og erslalning

av

avlalen.

i valgperioden

og plan

plan for forvallningsrevisjon.

for

Delle vil gi

føringer for avlalene.

Delfakerkornmunene

nivå.

avgang

perioden.

har lagl

Kommuneslyrene

ressursbruk. len overgangsfase
slørre

Kjøp av varer

Nalurlig

OG DRIFTSTILSKUDD

og godkjenne

for den

forvallningsrevisjon.

årlig lønnveksl.

noen invesleringeri

som lidligere.

lil å inngå

Fylkeslingel

noe.

og kommuneslyrene

samme omfang
fullmakl

4 prosenl

lønnsnivåel

REVISJONSTJENESTER
Fylkeslingel

med

ulredninger

selskapels

driflskoslnader

på 4 år vil kommunenes

om al kommunene

eller granskninger

baserl

får like ljenesler

som ikke ligger

inne

på prinsippel

lilskudd la ulgangspunkl

om medgåll

i dagens

lil lik pris. Del forulselles

i avlalen

med

konlrollulvalgene

al
vil

i lillegg.

2
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MRR
Møre
Det er videre

tatt

dvs. fra fjerde
medgått

utgangpunkt

kvartal

tid. Dette

2018. Fra dette
innebcerer

tjenester.

internkontroll

Revisjon

i prinsippendring

knyttet

tidspunktet

til driftstilskudd

vil foretaket

fro 1. oktober

fokturer

over tid vil få et lavere honorar,

De av kommunene/fylkeskommunen

og ryddighet

IKS

honorar

ot de av kommunene/fylkeskommunen

systemer og god internkontroll
ytterligere

og Romsdal

i henhold

til

som har effektive

gitt ot de ikke bestiller

som har lavere grod av

i prosessen for regnskapsavleggelse

gir et bedre intensiv til å arbeide

2018,

aktivt med kommunens

vil få et høyere honorar.

eget økonomirutiner

Dette

og

kvalitetsforbedringsprosjekter.
Dette medfører

at revisjonshonoraret

MRR vil bidro med så tydelig
at dette

kan bli vanskeligere

kommunikasjon

kon inkluderes i de kommende

kvartalene.

timeregisteringssystem.
kunne

gi tydelige

Dette

revisjonshonoraret
effekten

vil gi oss grunnlagsdata

gjennom

det

om hva som kan forventes

vil vi også vcere konkrete
over

vil ligge på somme

nivå som de

hor fra august 2017 gått over til et samlet

tilbakemeldinger

og videre. Samtidig
andre

Selskapet

med for kommunene.

på et så tidlig tidspunkt

budsjettprosessene.

For fjerde kvartal 2018 er vårt beste estimat at honoraret
foregående

å budsjettere

knyttet til forventninger

tid. Den ene

er arbeidsprosessene

effekten

kommende

av størrelse

året

for å

på honorar

for 2019

på hva som skal til for å redusere
er større

og kvalitet

effektivitet

og kvalitet

på internkontroll

hos MRR, den

i de ulike

kommunene/fylkeskommunen.

Etter vårt

syn blir den

fremtidige

honororberegningen

Kommunene/fylkeskommunen
Samtidig
andre

forsvinner

vil få tydelige

dagens

med

2018 —2021 legges

o

Lønnskostnoder

o

Kjøp av varer

o

Det er ikke planlagt

erjustert
noen

ligger

vil ho behov

av økt kvalitet

flott

er med

systemer.
på å iisubsidierei)

følgende

perioden.

for noe

og effektivitet.

tid og ressurser

Det er lagt

effektivisering

på 5% for revisjonshonoror

for 2018 -2021 vil vise hovedretning

o

Det legges til grunn at styret vurderer

dette

til gevinstreolisering
krever

ut gevinsteri
gjennom

muligheten

for selskapet.
for ytterligere
gjennom

tiltok gir utslag i redusert

vil selskapet

også

fokusere

reduksjoneri

honorarer

økt effektivisering.

for

Det tar

timebruk.

på økt kvalitet

i alle sine leveranser,

kapasitet

Selskapets inntekt er lagt opp til å stige i planperioden,
fra kommuner/fylkeskommune.

Økningen

Denne

til kommuner/fylkeskommune

kan benyttes

til mersalg

eller salg av tjenester til andre innenfor
nasjonale

hente

gevinstreolisering

fro kommunene/fylkeskommunen

i økonomiplanperioden

likevel noe tid før implementerte

for å kunne

inn en årlig

Økonomiplan

l tillegg

til grunn:

i perioden.

investeringeri

kommunen/fylkeskommunen

på tross av nedadgående

gjelder effektiv

MRR sitt mandat.

prosjekter, eller utleie av kapasitet

til tilsvarende

regioner.

3
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kommuner

at noen

o

o

interne

med 4 prosent årlig lønnvekst.

og tjenester

Det nye selskapet
form

o

til å ho gode

kommuner.

For budsjett/økonomiplan

o

problemstilling

mer korrekt.

intensiver

bruk av tilgjengelig
som ønsker

Herunder

honorar

kapasitet.

tilleggstjenester,

ligger regionale

revisjonsselskaper

i andre

og

BUDSJETT MØRE OG ROMSDAL
MED ØKONOMIPLAN

REVISJON IKS 2018

2018-2021

DRIFTSBUDSJETT
Alle

tall

tusen

i hele

2018

2021

2020

2019

Driftsinntekter
fra kommuner/fylket

betaling

Avtalefestet

12 278

Honorar iht. medgått tid fra kommuner/fylket

4093

Andre salgsinntekter
Sum driftsinntekter

Lønnskostnader

inkl. sosiale kostnader

Kjøp av varer og tjenester
Sum driftskostnader

15 552

14 775

14 036

4 229

5 147

6 280

7 739

20 600

20 700

21 055

21 775

16 600

17 264

17 955

18 673

3 100

3 100

3 101

3 102

19 700

20 364

21 055

21 774

Rentekostnader

900

Årsresultat
Underskudd
Avsetning
Akkumulert

fra 2016

336

0

O

-473

til annen egenkapital

427

336

0

0

egenkapital

427

762

763

763

annen

lNVESTERlNGSBUDSJETT
Alle tall i hele tusen.

Ingen planlagte investeringer

18

Spesifikasjon av driftstilskudd

for 2018 pr

kommune/fylkeskommunen
Driftstilskudd

pr kommune*

Møre og Romsdal

1.-3. kvartal

Fylkeskommune

4. kvartal

Sum

2018

2018

2017

3 375

1 125

4 500

4 500

1 392

464

1 856

1 856

Vestnes

413

138

550

550

Rauma

455

152

607

607

Nesset

227

76

303

303

330

330

Molde

83

Aukra

248

Fræna

571

190

761

761

Eide

252

84

336

336
274

Gjemnes

206

69

274

Sunndal

441

147

588

588

1 910

637

2 547

2 547

Averøy

520

173

693

693

Tingvoll

369

123

492

492

Surnadal

611

204

814

814

Rindal

297

99

396

396
335

Kristiansund

Halsa

251

84

335

Smøla

323

108

430

430

Aure

419

140

559

559

SUM

12 278

4 093

16 371

16 371

*: for 3 kvartaler.
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Estimat

2018

4. kvartal

blir fakturert

l henhold

til medgått

tid. Estimat:

tilsv. tidligere

fast fakturering.

.,’

9900

LZ

MRR

:"åma!

.9. 0
"*?! »,,

F..-"'..°A.°Å.9!..)?
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Kontroliutvalgssekreiariatettør Romsdal
Kommunenr:

Møre
l N

og Romsdal
N

Revisjon
N

lKS

Dam;

G

2017

Saks og .i'=.zi=.iv';i.':—_-fiarv

/ öclvms
EIERSKAPSMØTE
TID:

l MØRE OG ROMSDAL

2. november

STED: Quality

REVISJON

2017 kl. 10, direkte

lKS

A"":*f°_F§5,
L»;
—

etterfølgende

J

Å s;ej;
G'3d°””‘Ji

av representantskapsmøte.

Hotel Grand i Kristiansund

SAKLISTE ElERSKAPSMØTE:

l/20i 7

Åpning av møtet

2/2017

Registrering

3/20l 7

Godkjenning

4/2017

Valg av møteleder

5/2017

Valg

av deltagere/konstituering
av innkalling

og sakliste

og møtesekretaer

av 2 representanter

til a underskrive

møteprotokollen

sammen

møteleder
6/2017

Revisorbekrettelser

av låneopptak,

7/20l

7

Faktureringsrutineri

Møre

8/20i

7

Distriktrevisjonen
Eventuelt

Sakspapirer

ligger

vedlagt.

13.10.2017/26.10.2017

Veslemøy

Daglig
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E. Ellinggard

leder

Nordmøre

refinansiering

og Romsdal
IKS

Revisjon

og tinansreglement
lKS

med

%

MRR

vSjfyreA/råd/ufvolg:

j

Sok nr.»: j

02.11.2017

REVISORBEKREFTELSER AV LÅNEOPPTAK,

sisfe ovsniff

eiermøfef

våre

eierkommuner
en onnen
innenfor

kompefonseprofil

oss med

def

som problemofisk

en del ov våre

ligger

av

revisorbekreffelser

fremfidige
vedlogf.

i denne

for selskopef

vurderingen,
med

vil def

filhørende

vcere

fil

opp

og

forsikringsdekning

finonsfogef,»

soken noermere

hor lovef å undersøke
opplever

ikke er enig
risikoprofil

fro kommunene

filbokemeldinger

monge

Vi hor moffoff

Brevef

på

fil kommunene

uf ef brev

12. sepfember

ov MRR ongående

OG FINANSREGLEMENT

siferes:

å vedfo

grod

REFINANSIERING

og finonsreglemenf.

refinansiering

Fro brevefs
«l den

som revideres

og i Romsdol

låneoppfok,

lKS (MRR) sendfe

Revisjon

og Romsdol

Nordmøre

Møfedofo:

Eierskopsmøfe

Sak6/2017

Møre

IKS

Revisjon

lvløre og Romsdol

of revisor

revisorkolleger

vi reviderer

på innholdefi

og komme med en ny vurdering.
ikke kon gi disse bekreffelsene.
nivå

på nosjonolf

og opplever

brevef

og

Kommunene
Vi hor også

of proksisen

forhørf

ikke er

ensorfef.
Vi ønsker
på hvilken

derfor

of eierskopsmøfef

risikoprofil

Soken fremmes

de ønsker

for soken
of selskopef

opp

fil diskusjon

og gir selskopef

filbokemelding

skol ho.

ufen innsfilling.
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MRI?
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Til kommunene

på Nordmøre

og i Romsdal som revideres

av Møre og Romsdal

Revisjon IKS

Generell

svar angående

Møre og Romsdal

revisors uflalelse

lil finansreglemenlel

Revisjon IKS (MRR) har föll forespørsler

kvalilefssikre endringeri
finansreglemenfel
de lidligere revisjonsenhelene
pa delle.
Enkelle har en pölall
ulsled slike ullalelser.

seg denne

Forskrifl om kommuners

oppgaven,

mens i andre

og fylkeskommunens

§ 5.Kva!ifefssikn‘ng

fra kommunene

for kommunene.

om a

Del har vaerl ulik praksis i

av ulike årsaker har ikke

finans» og gjeldsforvallning

§ 5 sier.

av reglemenlel

Kommuneslyref
og fylkeslingel
skal påse af uavhengig
insfans med
kunnskap om finans- og gieldsforvalfning
vurderer om finansreglemenlef
legger rammer for en finans og gieldsforvallning
som eri fraa med
kommunelovens
regler og reglene i denne forskriff. Vurderingen
skal skje

før reglemenlel
l merknadene

vedlas i komm uneslyref og fylkesfingel.
lil §5 så slår del.:

Med kunnskap om finansforvalfning
sikres del lil faglig kompefanse
på finansiell risiko og finansforvallning.
Uavhengig
insfans kan vaere
revisjonen,
forufsall al revisjonen har den nødvendige
kunnskap om

finansforvalfning.
Beslemmelsen
finansreglemenlel

lil behandling

innebaerer
som legges

af uavhengig

insfans skal vurdere om

fram for komm uneslyrel

eri lråd med reglene i kommuneloven

forskriffen. Def sikres her spesiell lil kommuneloven
kunne vaere nalurlig af uavhengig
inslans forefar

finansreglemenlel
bidrar fil å oppfylle
målselfinger for finansforvalfningen.

Posladresse:

Møre

og

Romsdal

Revisjon

lKS, Kalbakken

l, 6509

e—posl:

25

posf@mrrevisjon.no

og denne

§ 52 nr. 3. Del vil også
en vurdering
av om

kommuneslyrefs

Avd. Molde: Julsundveien
47A, 6412 Molde
Avd. Surnadal: Bördshaugvegen
i, 6650 Surnadal

eller fylkeslingel

eller fylkesfingels

Krisliansund

MRR
Møre og Romsdol Revisjon IKS

Møre og Romsdol Revisjon IKS ønsker ikke o ovgi ullolelser
kommunenei
dog. Delle er i novedsok begrunnel
med;

— Forskriflen legger opp lil ol reglemenlel
«fog/ig kompelonse

-

lil finonsreglemenlene

skol kvolilelssikles

for

cw noen med

po finansiell risiko og finonsforvollningll.

MRR hor pri

dog ikke god nok foglig kompeldnse
po dogens morl<ed for
finonsforvollnlng
Uovhengighel.
Ved o kvolilelssikre reglemenlel
so kon vi ved noen lilfeller
misle vor uovnengighel
finonser, og ellerlevelse

Revisorullolelser knyllellil
Tilsvorende

for vi monge

ved vurdering kommunens
ov reglemenlel.

loneopplok
forespørsler

hondlering

ov sine

eller refinansiering ov Tidligere ors loneopplok
om revisorullolelser

knvllel

lil loneopplok

eller

refinonsleringer. Proksis ogso po delle omrodel hor voerl ulik. Vi hor holl en inlern
diskusjon blonl de oppdrogsonsvorlige
skol gi egne revisorulloleri
forbindelse

revisorene om Møre og Romsdol Revisjon IKS
med kommunenes
loneopplok
eller

refinonsiering ov lidligere ors loneopplok,
Vi nor vedloll

ol Møre og Romsdol

Del er ikke olle lvper loneopplok

eller refinonsieringer

den grod kommunens loneforvoller
evenluell
be kommuneodvokolen
og senere

refinonsiering

Revisjon IKS ikke gir egen revisorullole

der del kreves slik ullole,

eller ulloner krever slik ullole
om del. Egen revisorerklæring

er el risikoovldslende

lillok

po delle.

for longiver.

men i

kon kommunen
ved loneopplok
Dersom

dellei

fromliden
skulle medføre onsvor for Møre og Romsdol Revisjon lKS ville regningen for
onsvorel molle fordeles po vore eiere, Jf. beslemmelsene
i Lov om inlerkommunole
selskop.
Vi opplever

del ikke som riklig o lo delle

onsvorel

siden selskopels

eiere er solidorisk

onsvorlig.

l den grod vore eierkommuner
eiermølel

o vedlo

forsikringsdekning

Molde
' '

en onnen

.

risikoprofil for selskopel

og kompelonseprofil

7.2. seplember
.

ikke er enig i denne vurderingen,

”»

.

innenfor

vil del vcere opp lil

med lilhørende

finonsfogel.

20i7
7/

f!

eslemøy E/Eliinggord / *
Doglig leder/slolsouloriserl
revisor
Møre og Romsdol Revisjon IKS

Poslodresse:

Møre og Romsdol Revisjon IKS. Koibokken l, 6509 Krislionsund
Avd. Molde: Julsundveien 47A, 6412 Molde
Avd,

Surnodol:

Bordshougvegen

1, 6650 Surnodol

e—posl: poslébmrrevisjonno

25

MRR
Møre
ogRomsdal
Revi$i9n.'K$ .
ä59l,<.0ff-l?

SlWéZröd/vfvdlge

Sak 7/2017

02.11.2017

Eierskapsmøle

FAKTURERlNGSRUTlNER
De vises lil budsjell
slar pa saklislen
l budsjellel

l MØRE OG ROMSDAL

2018 og økonomiplan

lil represenlanlskapel

og økonomiplanen

med 4. kvarlal
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lKS

2018—20121 for Møre og Romsdal Revisjon IKS som
med

er del

REVISJON

lagl

behandling
opp

før delle

lil faklurering

mølel.

i henhold

lil medgall

lid fra og

2018.

lil økonomiplan

slar del:

«Del er videre lall ulgangpunkl
i prinsippendring
knyllel lil driflslilskudd fra
dvs. fjerde kvarlal 2018. Fra delle lidspunklel vil forelakel faklurer honorari
medgall
lid. Delle innebærer al de av kommunene/fylkeskommunen
som
effeklive syslemer og god inlernkonlroll over lid vil fa el lavere honorar, gill
besliller

yllerligere

ljenesler.

De av kommunene/fylkeskommunen

1. oklober,
henhold lil
har
al de ikke

som har lavere

grad

av inlernkonlroll
og ryddighel i prosessen for regnskapsavleggelse
vil fa el høyere
honorar. Delle gir el bedre inlensiv lil a arbeide aklivl med kommunens egel
økonomiruliner

og kvalilelsforbedringsprosjekler.

Delle

al revisjonshonorarel

medfører

kan bli vanskeligere

a budsjellere

med

for

kommunene.
MRR vil bidra med sa lydelig kommunikasjon
knylfel lil forvenlninger
el sa lidlig lidspunkl al delle kan inkluderes i de kommende
budsjellprosessene.

pa

For fjerde kvarlal 2018 er varl besle eslimal al honorarel vil ligge pa samme niva som
de foregående
kvarlalene. Selskapel har fra augusl 2017 gall over lil el samlel
limeregisleringssyslem.
Delle vil gi oss grunnlagsdala
gjennom del kommende
arel
for a kunne

gi lydelige

lilbakemeldinger

om hva som kan forvenles

av slørrelse

pa

honorar for 2019 og videre. Samlidig vil vi ogsa vaere konkrele pa hva som skal lil for a
redusere revisjonshonorarel
over lid. Den ene effeklen er slørre effeklivilel og kvalilel
hos MRR, den andre effeklen er arbeidsprosessene
og kvalilel pa inlernkonlroll i de
ulike kommunene/fylkeskommunen.

Eller

varl

syn blir den

fremlidige

Kommunene/fylkeskommunen
Samlidig
forsvinner
(isubsidiereii
andre

Slyrel i MRR behandlel

dagens
problemslilling
kommuner.»

Saken

fremmes

Eierskapsmølel
2018.
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med

vedlar

med

i sin lilslulning

av al kommunene/fylkeskommunen
slik al delle

mer korrekl.

inlensiver

lil a ha gode inlerne syslemer.

al noen

kommuner

saken 22.08.2017 som en del av budsjellel

for 2018-2021. Slyrel var enslemmig
revisjonen

honorarberegningen

vil fa lydelige

orienleres

lil prinsippvalgel

innstilling

pa a

for 2018 og økonomiplan
og underslrekel

sa lidlig som mulig om medgall

kan las hensyn lil i budsjellprosessen
følende

er med

viklighelen

lid for 2017-

deres for 2019.

lil vedlak:

al MRR gar over lil faklurering

i henhold

lil medgall

lid fra 1. oklober

MRR
Møre
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NKRFs REvISJoNSKOMITE

Til
NKRFS

medlemmer

Oslo, den 20. september

IN F ORMASJ

ON SSKRIV

4/2017 —REVISJON

2017

AV STIFTELSER

1. Innledning
Mange av Våre medlemmer reviderer stiftelser. Dette er en organisasjonsforin
spesielle problemstillinger.
Revisjonskomiteen
ønsker med dette infoskrivet
forhold revisor bør være oppmerksom på ved revisjon av stiftelser.

som reiser enkelte
å orientere om enkelte

Stiftelser er selvstendige og selveiende organisasjoner,
det vil si uten eksterne eiere, og står derfor i en
særstilling i forhold til andre organisasjonsfornier.
Fraværet av eiere innebærer også fravær av
eierskapskontroll,
noe som gir egne kontrollmessige
utfordringer. I stiftelsesloven
er dette søkt
ivaretatt dels gjennom spesielle oppgaver for revisor og dels gjennom etableringen av
Stiftelsestilsynet.
2. Kommunerevisors
valgbarhet
Kommunens
revisor kan velges som revisor i en stiftelse med hjemmel
ledd:

i stiftelsesloven

§ 43 tredje

Dersom en eller flere kommuner eller fvlkeskonnituizer har rett til å velge eller oppnevne et
flertall i styret, kan koininznøe- og jjølkesrevisjoneiz velges som stiftelsens revisor, Det sanzme
gjelder hvor stiftelsens virksomhet i vesentlig grad er basert på tilskudd eller bevilgning fra

komimnte eller yjølkeskoinnmne som nevnt. For Øvrig gjelder reglene i denne paragraf
Det er altså to ulike vilkår for at kommunal
oppfylt.

revisor kan velges som revisor. Det holder at ett av dem er

Med rett til å velge et flertall i styret menes at kommunen velger eller oppnevner mer enn halvparten
av styreniedleniniene.
Det er uten betydning hvem komniunen faktisk velger. Dersom kommunen
oppnevner akkurat halvparten av inedlennnene,
f.eks. 2 av 4 inedleininer, og styreleder er en av dem,
har Stiftelsestilsynet
uttalt at det regnes som flertall pga. Styreleders dobbeltstemme.
Dersom stiftelsens vedtekter henviser til kommunale stillinger, f.eks. at vedtektene sier at skolesj efen i
kommunen skal sitte i styret, vil det være å anse som at kommunen oppnevner vedkommende
som
styremedlem.
Det er ikke regler om hvem i kommunen som må gjøre oppnevningen.
F oretas oppnevningen
f.eks. av
administrasjonssj
efen, må det anses som at kommunen oppnevner. Oppnevning som foretas av et
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foreldreutvalg ved en kommunal skole, anses imidlertid ikke som kommunal oppnevning. Tilsvarende
har Stiftelsestilsynet
uttalt at en stiftelse hvor menighetsrådet
etter vedtektene LltgjØf styret, eller
nieniglietsråd/kirkelig
fellesråd velger styret, ikke tilfredsstiller vilkåret om at flertallet av styret skal
velges av konimuiien.
Det andre vilkåret er knyttet til omfanget av tilskudd eller bevilgning fra kommuner og
fylkeskommuner.
Det er så vidt komiteen er kj ent med ikke gitt noen føringer for hva som vil være
vesentlig i denne sainineiiliengen, slik det må vurderes i det enkelte tilfellet. I den grad slike tilskudd
er nødvendige for at stiftelsen skal kunne oppfylle sitt forinål, legger komiteen til grunn at de normalt
vil være vesentlige.

3.

Spesielle

oppgaver

og plikter

for revisor

Revisor i en stiftelse har foruten å revidere stiftelsens årsregnskap
også noen spesielle oppgaver som følger av stiftelsesloven § 44:
°

°
°

i lienhold til god revisjonsskikk

Kopi av iiuminererte brev etter revisorloven § 52 skal sendes stiftelsestilsynet.
Stiftelsestilsynet
kan også kreve at revisor gir nærmere redegjørelse for bestemte angitte
forhold i stiftelsen.
Revisor skal uttale seg i revisjonsberetningen
om stiftelsen er forvaltet og om utdelin ger er
foretatt i samsvar med lov, stiftelsens forinål og vedtektene for øvrig.
Lån eller annen ytelse fra stiftelsen til styreinedleininer
eller ansatte i stiftelsen, oppretter eller
nærstående

til noen

av disse,

skal attesteres

av revisor.

Revisor bør være spesielt oppmerksom på disse oppgavene, da dette er oppgaver som revisor ikke har
ved revisjon av andre typer oppdrag. Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av stiftelser er
iiæriiiere omtalt i DnRs veiledning fra 27.0l .20l0 om revisors uttalelse om forvaltning og utdeling i
revisjonsberetningen
for stiftelser. Omtalen nedenfor bygger på denne veiledningen.

3. I.

Forvaltning

av stiftelser

Forvaltningen
av stiftelsen er styrets ansvaigjf. stiftelsesloven § 30 annet ledd. Dette innebærer blant
annet å sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene.
Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning
er gjenstand for betryggende kontroll. Disse
kravene utfylles blant annet av krav i stiftelsesloven til forvaltning av stiftelsens kapital (§ 18),
utdeling (§ 19) og separasjonsplikt
(§ 21).
Revisors uttalelse om forvaltningen etter stiftelsesloven § 44 annet ledd innebærer en uttalelse fra
revisor om hvorvidt styret (jf. avsnittet ovenfor) har forvaltet stiftelsen i samsvar med lov, stiftelsens
formål og vedtektene for øvrig. Forvaltningen omfatter de prosesser og kontroller styret har iverksatt
for å sikre at stiftelsen drives i samsvar med lov, formålet og vedtektene.
Revisors oppgave i denne sainnienheng er å se etter at styret har ordnet forinuesforvaltning
på en
betryggende måte og med forsvarlig kontroll, og innebærer at revisor i alle fall skal ha forsikret seg
om følgende forhold:
°
°
°
°
°
°

Det skal ha vært avholdt styremøter eller sakene skal være behandlet på annen måte i henhold
til loven.
Styret skal ha behandlet de saker som hører under styret, inkludert regnskapsrapporteringen.
Styret skal ha gjennomført tiltak for å rette på forholdet dersom det er avdekket brudd på
lover, forskrifter eller vedtektene, eller at styrets beslutninger ikke er fulgt opp.
Styret skal ha behandlet og tatt stilling til hvordan stiftelsens kapital skal forvaltes.
Styret skal ha fulgt opp at kapitalen blir forvaltet i samsvar med styrets beslutning, inkludert
eventuelle retningslinjer og instrukser som styret har fastsatt.
Det skal være ført styreprotokoll.
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3.2.

Utdelinger

fra stiftelser

Besteinmelser
oin utdeling av stiftelsens midler er gitt i stiftelsesloven
§ 19. Utdelinger skal vedtas av
styret og være i samsvar med stiftelsens formål. Det er forbud mot å foreta utdelinger til oppretteren av
stiftelsen, til oppretteres nærstående eller til selskap der oppretter eller oppretters nærstående har
bestemmende
innflytelse.

Forbudet mot utdelinger til oppretter innebærer blant annet at en stiftelse som er opprettet av en
kommune ikke kan foreta utdelinger til kommunen,
kommunen har bestemmende
innflytelse.

kommunale

foretak eller til selskaper

hvor

Begrepet utdeling er ikke definert i stiftelsesloven,
men er utdypet i Ot.prp. nr. 15 (2000-2001).
Begrepet må langt på vei forstås på samme måte som utdelingsbegrepet
i aksjeloven § 3-6, /ikevel med
det forbehold at aksjelovens bestenzznelse forutsetter
at den som er tilgodesett, er aksjeeier i selskapet.
I aksjeloven § 3-6 annet ledd første punktum er utdeling definert som «enhver overføring av verdier
som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode». Dette innebærer at enhver overføring av
økonomiske goder i utgangspunktet
omfattes. Ikke bare ensidige overføringer rammes, men også
tilfeller hvor det ytes et vederlag, men hvor det foreligger et visst misforhold mellom vederlaget og

overføringen fi'a stiftelsen.
Det innebærer bl.a. at en boligstiftelse som i henhold til stiftelsens formål stiller rimelige boliger til
disposisjon for spesielle grupper også foretar utdeling i lovens forstand.
Utdelinger skal vedtas av styret. Stiftelsestilsynet
har i en tolkningsuttalelsel
likevel lagt til grunn at
det i f.eks. boligstiftelser
kan være tilstrekkelig at styret bestemmer kategorien og evt. andre mer
detaljerte kriterier, men at selve tildelingen av leilighet og utskiftinger blir besluttet av daglig
leder/administrasjonen.
Det er imidlertid ikke i samsvar med loven å delegere avgjørelsesmyndighet
for f.eks. alle utdelinger under et gitt beløp til administrasjonen.
Som grunnlag for uttalelsen om utdelinger i revisjonsberetningen
må revisor kontrollere at foretatte
utdelinger er vedtatt av styret og at styret har tatt stilling til at utdelingen er i samsvar med stiftelsens
formål. l tillegg må revisor gjøre en egen vurdering av om utdelingen er i samsvar med stiftelsens
forinål. Revisor må kontrollere at utdelinger ikke er skjedd i strid med forbudet mot utdeling til
oppretter eller dennes nærstående, jf. stiftelsesloven
§ 19 annet ledd. For næringsdrivende
stiftelser,
må revisor også kontrollere at utdelingen ikke er i strid med reglene om bundet egenkapital i § 24.
Videre må revisor kontrollere at det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelser
i strid med stiftelsesloven
§ 20.

4.

Revisjonsberetning

I revisj onsberetningen
identifiserer revisor det reviderte regnskapet ved å gjengi årsresultatet, samt
gjengi de enkelte delene regnskapet består av. Stiftelser kan avlegge regnskap etter regnskapslovens
ordinære regler eller etter god regnskapsskikk
for ideelle organisasjoner, jf. NRS (F) God
re nska sskikk for ideelle or anisasoner.
Andre stiftelser kan også avlegge regnskap i samsvar med
tidligere anbefalinger hvor det skilles mellom resultat før og etter utdelinger. Revisor tilpasser
beskrivelsen i revisjonsberetningen
etter det regnskapet som faktisk avlegges.
Som nevnt ovenfor skal revisor uttale seg i revisjonsberetningen
om stiftelsen er forvaltet og om
utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Uttalelsen skal gis i
form av en konklusjon med betryggende sikkerhet.
Uttalelsen
forhold”

om forvaltning
1 revis

' Tolkningsuttalelse

september
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Konklusjon om utdelinger og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger
vi har
funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag
(lSAE) 3000,
mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og
vedtektene for øvrig.
Dersom stiftelsen

5.

Forslag

INOU

ikke driver med utdelinger,

begrenses

punktet til å omhandle

forvaltningen.

til ny stiftelseslov

2016:21

la stiftelseslovutvalget

fram forslag om ny stiftelseslov.

Sentrale punkter i forslaget

er

bl.a.:

Skillet mellom alminnelige og næringsdrivende
stiftelser oppheves.
Utdelingsstiftelser
skal kunne delegere myndighet til å beslutte visse utdelinger
leder.
Alle stiftelser skal ha plan for formålsrealisering
og kapitalforvaltning.

til daglig

Stiftelser skal ha minst tre styremedleminer
og minst to av dem skal være uavhengig
oppretteren og den som ha skutt inn kapital.
Styret pålegges en særlig handleplikt ved tap av egenkapitalen.
Stiftelsestilsynet
og stiftelsesregisteret
videreføres.
Stiftelser skal fortsatt ha regnskapsplikt.
Revisjonsplikten
Vi har på det nåværende

videreføres,
tidspunkt

herunder

adgangen

ikke informasjon

for visse stiftelser til å ha komniuiial

om når ny lov kan forventes

av

revisor.

vedtatt og trådt i

kraft.

Med hilsen
NKRFs revisjonskomité
Unn H. Aarvold
leder
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Ytringsfrihet
—veileder

og varsling

for kommuner

KOMMUNESEKTORENS

ORGANISASJON
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og fylkeskommuner

l.

Forord
forvalter

og fylkeskommunen

Kommuner

Åpenhet

viktige samfunnsoppdrag.

ärinhold

og

for å avdekke

Det er også en forutsetning

til det beste for innbyggerne.

og loser

ressurser

fellesskapets

er med på å sikre at de løser oppdraget

rette opp feil.
Et velfungerende

av en åpen og opplyst

er avhengig

demokrati

satte med kunnskap

og innsikt om fagområder

og tjenester

Det er derfor viktig at kommuner

i det offentlige ordskiftet.

gjor det trygt å ytre seg kritisk om forhold

debatt.

og fylkeskommuner

i egen virksomhet.
forhold

Varsling er en spesiell form for ytring som handler om kritikkverdige
Kommunene

arbeidsplassen.

holde en oppfordring

skal ha rutiner for varsling.

kunne avdekkes

og stoppes.

og legge

forhold

raskt

forhold

kritikkverdige

til rette for at det er trygt å varsle. Slik vil eventuelle

på

skal inne-

Rutinene

om å si fra om kritikkverdige

til ansatte

An-

er viktige aktører

på alle nivåer har et stort ansvar for å

Ledere

legge til rette for et ytringsklima.
og gode rutiner rundt varsling

En god ytringskultur
god samhandling
Ytringsfrihet
kommuner.

har vedtatt

Stortinget

til å arbeide

endringer

og fylkes-

har uttrykt et behov for å styrke kommunalt
fylkes-

har oppfordret

i praksis. Kommunalministeren

og kommuner

kommuner

i kommuner

får stor oppmerksomhet

Sivilombudsmannen

ansattes ytringsfrihet

og

ledere og medarbeidere.

mellom

og varsling

er viktig for lokaldemoet godt arbeidsmiljø

kratiet. Det er også med på å sikre gode tjenester.

og

med å sikre ytringsfriheten

i arbeidsmiljølovens

bestemmelser

äitirter

om varsling.

Veilederen

ble første gang utgitt i 2007.

Dette er en revidert og utvidet ver-

sjon. KS håper den vil være nyttig i arbeidet med å utvikle åpne kommuner.

A

VÅÅM /M-;«-M»

TOTAme Ga"§S9

Lasse Hansen

Områdedirektør

Adm. direktør

‘I det følgende benyttes kommune eller kommunesektoren

_

som ensbetydende

Arbeidsliv

med både kommuner og fylkeskommuner,

34
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«Tilgang til en informert

offentlig

er viktig for et velfungerende
krati. Ansatte

vil kunne ha spesiell

kompetanse,

innsikt og erfaring

et tit arbeidsforholdet.
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REFLEKSJON:
Hva

opplev

De". ervzktg

kan påvirke

ytringsbetingelsene

opplevelsen

hos dere?

av

i egenskap

knytt-

Det vil ofte være
av å ha forste-

kjennskap

til ornractet,

at den

ansattes

ytringer

har betydning

i den
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debatten.»
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debatt
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EN ORGANISASJON

MED GOD YTRINGSKULTUR

KJENNETEGNES

VED AT:

— Ledere praiqisearer åpenhet
— Ledere moter kritikk og uenighet på en konstruktiv ihåte
<- Det legges

FORSKNING

VISER FØLGENDE

HOVEDFUNN:

— Varslere

— En av fire svarer at de risikerer å bli møtt med uvilje fra leder dersom
de kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben.
— Rundt halvparten av ledere og medarbeidere som svarte mener også
at det er uakseptabelt å benytte media til å kritisere kommunen de
jobber i.
— Rundt fire av ti mener at deres muligheter til å omtale alvorlige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen offentlig, begrenses av deres over—
ordnede.
— En ganske stor andel varslinger gjelder psykososiale arbeidsmiljøproblemer som ofte kjennetegnes av subjektivitet og ulike oppfatninger.
— En stor andel

varslinger

gjelder

ledelse

som er ødeleggende

for arbeidsmiljøet.
— Arbeidstakere

med

høyere

utdannelse

varsler

mindre

enn de med

lavere utdannelse, og kvinner varsler mer enn menn.

til rette

Kritikkverdige

'

utsettes

og diskusjoner

avdekkes

formelle

og uformelle

ikke for gjengjeldelse

Den alminnelige ytringsfriheten verner den enkelte borgers

offentlige rom strekker seg likevel langt. Det er viktig å belyse
grensene for ytringsfriheten,

uavhengig av innhold, tid, form og medium. En kronikk, SMS.

krevende. Det lar seg ikke gjøre å trekke opp en generell

tegning, eller til og med det å trykke «liker» på Facebook, vil

grense; det må vurderes konkret.

selv om dette i praksis kan vaere

normalt være en ytring. Den alminnelige ytringsfrihet er nedfelt
i Grunnloven § 100 og i den Europeiske menneskerettighets-

Arbeidsgiver bestemmer i kraft av styringsretten hvem som

konvensjonen (EMK). Vernet strekker seg langt og det skal

uttaler seg på vegne av kommunen og på hvilken måte det

mye

skal skje.

til tor at ytringsfriheten

Ytringsfrihetens

kjerne

begrenses.

er å verne

om ytringer

i det offentlige

skulle avvike fra det mange

andre mener er sosialt akseptabelt. Også politisk ekstreme
synspunkter er l utgangspunktet
trekkes
straffbare

iallfall

mot

hatefulle

handlinger.

ytringer

vernet

eller oppfordring

Begrensninger

Arbeidstaker kan normalt uttale seg på egne vegne, også om
forhold som angår arbeidsplassen
Det er i praksis

her de vanskelige

eller eget arbeidsområde.
vurderingene

av ytringsfriheten

til å utføre
kan

og lojalitetsplikten i arbeidsfor-

plikten i arbeidsforholdet.

En kommune vil for eksempel måtte tåle at en kommuneansatt
lærer uttaler seg kritisk om kommunens eldreomsorg eller at
en rektor kritiserer et vedtak om nedleggelse av skolen hun
arbeider ved. Arbeidsgiver ber normalt bruke rnotinnlegg og
korrigerende ytringer i stedet for arbeidsrettsllge tiltak i møte
med uenighet og kritikk. Kommunens

1.3 ANSATTES

beskyttes

av Grunnloven

Et ansettelsesforhold

ledelse må vurdere

om det er nødvendig å imøtegå kritikken dersom denne er

YTRINGSFHIHET

Ansattes ytringsfrihet er del av den alminnelige ytringsfrihet
som

oppstår.

Grensen for disse

holdet. Her fokuserer Vl på grensene som følger av lojatitets»

g-—j—.

arenaer

frihet til å bestemme hva han eller hun ønsker å ytre seg om,

også følge av taushetsplikten
Fafo 2017:4 Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

på både

og håndteres

1.2 YTHINGSFRIHET

ordskiftet, selv om synspunktene

— Rundt en av fem har vært vitne til kritikkverdige forhold som burde
vært stoppet, og fire av ti av disse varsler ikke, blant annet fordi de
tror ubehagelighetene ville blitt for store.

for dialog

forhold

§ 100.

reiser imidlertid spørsmål om ytrings-

uberettiget.

Dette

omdømme

eller tiliten

vil kunne

ha betydning

til kommunens

for kommunens

myndighetsutøvelse.

Varsling er en spesiell form for ytring om kritikkverdige forhold

frihet fordi arbeidsgiver har krav på lojalitet fra sine ansatte.

på arbeidsplassen.

For å overholde sin lojalitetsplikt, kan den ansatte være nødt

givers legitime interesser, er varsler vernet mot gjengjeldelse

til å avstå fra enkelte ytringer. Ansattes rett til å ytre seg i det

dersom varslingen er forsvarlig.

6

Selv om varslingen kan skade arbeids-

7
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2.3 FORSVARLIGFREMGANGSMÅTE
Fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig, se arbeidsmiljøloven

§ 2 A-1 andre

ledd.

Dette

er en lovfesting

sene for ytringsfrihet i varslingssituasjoner.
på fremgangsmåten
utgangspunkt

av gren-

ved å legge vekt

når det varsles har arbeidstaker som

i virksomheten, for eksempel ved gjentatte grunnløse påstand-

Jo større allmenn interesse de kritikkverdige forholdene har,

grunn av varslinger som, for eksempel, dårligere lønnsutvik-

er rettet mot kollegaer, vil intern varsling likevel kunne vaere

desto større vern har varsleren etter loven. Alvorlige lovbrudd

ling, omplassering,

uforsvarlig.

l kommunen, som mistanke om korrupsjon eller brudd på

eller avskjed. Utgangspunktet

anskaffelsesregelverket,

samme måte som om vedkommende

Dette

er en sikkerhetsventil

og vil være

aktuelt

kun

i spesielle tilfeller. Påstandene er sjelden grunnløse sett fra

oppsigelse

er at varsler skal behandles på
ikke hadde varslet.

varslers ståsted, mens leder kan ha en annen oppfatning

alltid rett til å varsle.

ved offentlig varsling er skadepotensialet

av situasjonen.

2.3.2 Varsling

REFLEKSJON:

til tilsynsmyndigheter

eller

andre

offentlige

Det er alltid forsvarlig å varsle til tilsynsmyndigheter,

på fremgangsmåter

Arbeidstilsynet

ved varsling som ikke er forsvarlige.

større, og adgangen

Ofte vil det være uenighet mellom arbeidsgiver og arbeids-

til å varsle snevrere, enn ved varsling internt, til tilsynsmyndig-

taker om det foreligger gjengjeldelse eller om det er en reak-

heter eller andre offentlige myndigheter. Det er derfor sentralt

sjon som skyldes andre forhold.

om varsler har tatt tilstrekkelig hensyn til arbeidsgivers legitime

myndigheter

Nevn noen eksempler

vil ofte ha stor allmenn interesse.

endring av arbeidsoppgaver,

som

eller saklige interesser og virksomheten

myndigheter. Tilsynsmyndighetene
myndigheter har taushetsplikt

med hensyn til måten

det varsles på. For eksempel kan det skade arbeidsgivers le-

og Fylkesmannen, eller andre offentlige

Arbeidsgiver bør følge opp varsleren etter noe tid for å påse at
det ikke har skjedd gjengjeldelse overfor varsler.

gitime interesser dersom allmennheten på grunn av feilaktige

og andre offentlige

opplysninger om et saksforhold mister tillit til at kommunen

2.4.2

identifiserende opplysninger. Dersom opplysninger om

har en forsvarlig saksbehandling.

Arbeidstaker

arbeidsplassen

kommunen må sikre ro rundt tjenestetilbudet. Hvis en arbeids-

strid med loven. Dette er en kompensasjon

lysningene taushetsbelagte.

giver skal vinne fram med en påstand om at fremgangsmåten

er begått overfor varsleren. Denne oppreisningen vil være uav-

ikke var forsvarlig,

hengig av arbeidsgivers skyld, det vil si at arbeidsgiver ikke

varsles på. Det vektlegges også om arbeidstaker eri aktsomt

2.3.3 Varsling

skadet eller skapt en ikke ubetydelig risiko for skade på ar-

god tro med hensyn til opplysningene

og om saken er forsøkt

l noen situasjoner er det plikt til å varsle. Det er alltid forsvarlig

tatt opp internt Også opplysningenes

skadepotensiale

å varsle i samsvar med varslingsplikt, enten til arbeidsgiver

Vurderingstemaet

er om arbeidstaker har saklig grunnlag for

kritikken og om det er tatt tilbørlige hensyn til arbeidsgivers og
virksomhetens

om varslers navn eller andre

avslører varslers identitet, er disse opp-

legitime interesser med hensyn til måten det

og om

de har allmenn interesse tillegges vekt. De samme moment-

i samsvar

med varslingsplikt

eller til tilsynsmyndigheter,

eventuelt andre offentlige myndig-

heter. Arbeidstaker skal for eksempel varsle arbeidsgiver eller

betydning for om varslingen var forsvarlig.

verneombud

2.3.1 Intern

se arbeidsmiljøloven

§ 2-8 andre

ledd

bokstav

d). Helseper-

Dersom en arbeidstaker kjenner til kritikkverdige forhold som

sonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene

bør undersøkes nærmere. eller som nødvendiggjør tiltak, bør

om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet,

det som hovedregel tas opp på egen arbeidsplass.

se helsepersonelloven

også varsles til nærmeste leder. Det kan varsles også til over-

at varslingen

har

beidsgivers legitime interesser.

De samme

momentene

som

under

kapittelet

ytringsfrihet (se pkt. 1.4) gjelder også her.

2.4.3 Bevisbyrde

2.3.5 Bevisbyrde

for at varsling

ikke

har bevisbyrden

har vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

lig. Det innebaerer

eller en leder som ikke gjør noe med forholdene, Dersom

2.3.4 Offentlig

Varsling kan skje offentlig for eksempel til media eller gjennom

varsler ikke onsker å ta opp forholdene med ledelsen, kan

sosiale medier. l hvilken grad det er forsvarlig å varsle offentlig

det varsles til tillitsvalgte eller verneombud.

beror på en konkret vurdering, særlig med utgangspunkt

varsling

i

forsøkt, om varsler har forsvarlig

at det er arbeidsgiver

som

ikke

er forsvar-

må bevise

at

arbeidstaker legger fram opplysninger som tyder på at
arbeidsgiver har gjengjeldt i strid med loven, må arbeidsgiver
sannsynliggjøre

at slik gjengjeldelse

ikke

har funnet

sted.

Det

MOT GJENGJELDELSE

eksempel vil det normalt være nok at arbeidstaker kan vise at

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med

varslingen har skjedd og at det har skjedd en ugunstig hand-

loven er forbudt, se arbeidsmiljøloven § 2 A-1. Forbud mot

ling overfor varsler som kom tett på varslingen i tid. Dette gjør

gjengjeldelse er viktig for å sikre trygge rammer for varsleren.

det lettere for arbeidstaker å nå fram med påstand om ulovlig
gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

2.4.1 Ulovlig

gjengjeldelse

Varsleren er beskyttet mot ugunstig behandling fra arbeids-

Dersom varslingen skjer på en utilbørlig måte som unødvendig

grunnlag for kritikken og om varsler er i god tro med hensyn

giver som har sammenheng

skader samarbeidsklimaet,

til det det varsles om.

forsvarlig måte. Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse på

eller enkeltpersoner

ved gjengjeldelse

skal ikke stilles for strenge beviskrav overfor arbeidstaker. For
2.4 VERN

varsleren vurderer varsling i linjen som utilstrekkelig, eller

med varslingen.

når varsler påstår at det har skjedd gjengjeldelse. Dersom

er forsvarlig

for at varslingen

varslingen har skjedd i strid med loven.

ordnet ledelse, særlig dersom varslingen gjelder egen leder

arbeidsmiljet

må være å laste for at ansvar skal inntre. Det er tilstrekkelig å

Det er delt bevisbyrde mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
Arbeidsgiver

informasjon

for den urett som

om ansattes

§ 17. Varsling i henhold til varslingsplikt

om intern varsling harvært

kan kreve oppreisning dersom det er gjengjeldt i

påvise at det har skjedd en ugunstig behandling fra arbeidsgi-

så snart arbeidstaker blir kjent med at det fore-

kommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen,

Det kan

er det et minstekrav

oppreisning

vers side som har sammenheng

ene som gjelder for ansattes ytringsfrihet vil også være av

varsling

Det kan også være at

med at det er varslet på en
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til å varsle

oppfordres

Alle medarbeidere

EKSEMPEL

PA SKJEIVIA FOR INTERN OPPF.{3‘vLGiNG

forhold.
RUTINE FOR INTERN VARSLING OG OPPFØLGING

GJENNOM

HMS-SYSTEMU

I

skal være forsvarlig.

Varslingen

skal ikke gjengjeldes.

varsling

Forsvarlig
Varsling

i tråd med rutinen

Varsling

i samsvar

KOMMUNE

er forsvarlig.
etter arbeidsmiljøloven

for eksempel

med varslingsplikt,

ledd, bokstav d) eller e), eller varsling til tilsynsmyndighet

§ 2-2 andre

eller annen offentlig myndig-

TRINN

OPPFØLGING

DATO

AV FORHOLDET

het, er alltid forsvarlig.
nærmeste

Dette varselet

bør leveres

Du kan også

levere varselet

(Her lister kommunen

leder eller tillitsvalgt/verneombud.

overordnede

opp hvilken/hvilke

innhente

ønsker at varselet skal underskrives

ytterligere

med forholdet.
opp et anonymt

opplysninger

ytterligere
lovbestemt
informasjon

2

UNDERSØKELSER

3

KONKLUSJON

4

TILBAKEMELDING

5

NØDVENDIG

GJENNOMFØRT

med navn. Da kan arbeidsgiver
om hva som gjøres

og gi tilbakemelding

mulighet til å følge

kan være begrenset.

varsel

få en bekreftelse

tråd med rutinen. Arbeidsgiver
ere informasjon

fra varsleren

Du kan likevel velge å varsle anonymt. Arbeidsgivers

Du vil innen XX dager

VARS E L M OTTATF AV

andre instanser man kan varsle til etter denne

rutinen.)

Arbeidsgiver

1

til kommunens

i saken.

informasjon
taushetsplikt

på at varselet

og vil bli fulgt opp i

er mottatt

vil ta nærmere kontakt dersom det er behov for ytterlig—

Arbeidsgiver

vurderer

konkret

om hva som skjer med saken
kan begrense

arbeidsgivers

om det er grunnlag
du har varslet
mulighet

for å gi deg

om. (Blant annet

for å gi deg ytterligere

GITT TIL VARSLER

om saken.)
INFORMASJON

GITT TIL DEN ELLER

DE DET ER VARSLET OM
JEG ØNSKER Å VARSLE OM FØLGENDE KRITIKKVERDIGE

VARSLET AV:

FORHOLD:

6

TI LTAK

7

VIDERE OPPFØLGING

8

VIDERE OPPFØLGING

9

DEN DET ER VARSLET OM ER FULGT OPP

OVERFOR VARSLEREN

DATO:

'-i

lNTER.‘4' VAHSLWNC

3.4.1 Varsling

l linjen

:'Ch'h:p

:; ll laika 437351.

wjrw
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3.-3.2 Varsling

til kommunens

alternative

langt:
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>.,
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es mer

:"T}’"U".

M.
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s

dettan

ling av varsleren,

trfaraeiet

Den som varsler bor får en tilbakemelding

og den det varsles töitä

Anonym varsling kan åpne for sladder og ubegrunnede

om at varselet

er mottatt og vil bli fulgt opp i tråd med rutinene. Videre at

påstander ettersom ingen må stå ansvarlig for innholdet

arbeidsgiver vil ta kontakt dersoni det er behov for ytterligere

i varselet,

informasjon. Det må likevel vurderes konkret om ytterligere
informasjon kan og bor gis varsleren. Et eksempel på dette er

l varslingsrutlnen

tilbakemelding

varsles anonymt. Det er imidlertid viktig at arbeidstakerne

om at varselet ikke anses å gjelde «kritikk-

bor det åpnes opp for at det også kan

gjøres kjent med dilemmaene knyttet til anonym varsling

verdige forhold.»

og at arbeidsgiver onsker at varsler står frem.
4.2 TAUSHETSPUKT OM VARSLERS lDENTiTEF
OG MULlGHET

TIL Å VARSLE

Tillitsvalgte kan også motta varslinger og anonymisere vars-

ANONYMT

Ved ekstern varsling til tilsynsmyndighetene
lige myndigheter har disse taushetsplikt
4.1. VARSLERENS

RETT

PÅ lNFORMASJON

4.1.2 Tilbakemelding

l mange tilfeller ønsker varsleren informasjon om saken og

til den som

varsler

Terskelen for å varsle om kritikkverdige forhold kan være høy.

eller andre olfent«

og andre identifiserende ltjennelegn, for eksempel arbeids

Det fins også løsninger der arbeidsgiver kan kommunisere

sted og stilling, se arbeidsmiljoloven

med

at tilsynsmyndigheten

§ 2 A—4.Det innebærer

ikke har adgang til å opplyse om navnet

hvordan denne eventuelt er håndtert av arbeidsgiver. Normalt

For den som varsler og ikke vet hvordan varselet blir fulgt

på den som varsler, som for eksempel tjenestested,

vil ikke varsleren ha større rett til å få innsyn I saken enn andre

opp, og heller ikke kan se at det skjer noen endringeri

varsler med dette blir identifisert.

t

nnet

spørsmål

er om og eventuelt

hvilken

tilbakemelding

å varsle. Vedkommende

vil bli undersøkt/håndtert,

Dette kan få betydning for om

dersom

forhold det ble varslet om, kan det synes som det ikke nytter

varsleren skal få fra arbeidsgiver om at saken er mottatt og
varsleren eventuelt velger å gå videre med saken.

de

vil ofte heller ikke vite om de kritikk-

Varslerens

er normalt

rett til innsyn

vedkommende

ikke

i sakens

dokumenter

beror

systemet

uten

at varsler

av‘

lignet til å opplyse saken nærmere selv om varsler er anonym.

4.2.2 Når varslere

identitet

er kjent/taushetsplikt

om

resenlanter og går dermed foran reglene om partsinnsyn

Varslingsrutinen bor ikke inneholde loffe om fortrolighet eller

varsle videre. Varsleren unnlater kanskje også å varsle om nye

i forvaltningsloven

anonymitet for varsler. Både den det varsles om og allmenn»

§ 18,

om taushetsplikt

gjelder ikke ved intern vars-

ling i kommunen.

gjelder», se forvaltnlngsloven

være

til hinder

for tilbakemelding

til varsler,

kan også

for eksempel

fordi

identitet, så sant det ikke varsles til tilsynsmyndlghetene
taushetsplikten

Hensynet til den det varsles om setter begrensninger for hva
som bor og kan gis av informasjon. Taushetsplikten

identitet

heten kan ha rett til å få kunnskap om varselet og varslers
Bestemmelsen

en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte

5 2 forste ledd, bokstav e).

gjennom

verdige forholdene opphører eller om det vil være forsvarlig å

på om

er «part» i saken. En part er en «person som

varslere

varslers

noe informasjon.

part

anonyme

slører sin identitet for arbeidsgiver. Da vil arbeidsgiver ha mu»

Taushetsplikten gjelder overfor sakens parter og deres rep»

kritikkverdige forhold. Det kan tilsi at den som varsler bar gis
4.1.1 Varsleren

lers identitet for varselet formidles til arbeidsgiver.

om varslers identitet

være part. og i utgangspunktet
4.2.1 Anonym

med sakens dokumenter,

varsling

Det er lov å varsle

anonymt

også

ved intern

varsling.

Mulig-

rettslige

prinsipper

hvor

gjelder. Den det varsles om vil l mange tilfeller
ha rett til å gjore seg kjent

enten etter ulovfestede forvaltnings—

eller fordi

det er innsyn

etter

fon/eltnings»

Dersom det varsles om kritikkverdige forhold begått av andre

oppfølgingen gjelder personlige forhold om den det er varslet

heten for å varsle anonymt kan i noen tilfeller være avgjøren-

loven §§ 18 og 19. Disse åpner for at det kan gjores unntak

kan den det varsles om være part. Varsleren er i så fall ikke

om. Dersom det fremgår av varsiingsrutinen at varsleren vil få

de for at det i det hele tatt varsles,

fra partsinnsyn for enkelte opplysninger. Praktisk i var lings—

parti saken.

en tilbakemelding

gjengjeldelse.

i de tilfellene undersøkelser viser at det ikke

for eksempel

av frykt

for

saker er det § 19 andre ledd, bokstav b) som gir anledning til

foreligger kritikkverdige forhold, vil manglende tilbakemelding

å unnta fra partsinnsyn opplysninger «som av særlige grunner

Om en ansatt varsler om at lederen trakasserer kolleger, vil

gi signal om at det foreligger kritikkverdige forhold. Dette kan

Anonyme varslinger skal behandles og undergis passen»

ikke bor meddeles videre», forutsatt at det ikke er av «vesent—

lederen være part dersom det er aktuelt å gi en reaksjon,

—avhengig av hva varselet går ut på - komme i strid med

de undersøkelse. l enkelte tilfeller vil det vaere slik at det er

lig betydning» for parten å gjore seg kjent med opplysningene.

for eksempel

taushetsplikten.

vanskelig for arbeidsgiver å folge opp disse varslingene fordi

Partene rett til å bli kjent med opplysningene i saken og imøte—

det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon. Om det derimot

gå disse er viktig. identiteten til varsler kan i noen tilfeller unn-

oppsigelse,

overfor

denne

lederen.

l utgangs-

punktet vil ikke de som blir trakassert vaere parter fordi de
kun har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø fritt for trakassering.

Arbeidsgiver skal heller ikke gi varsler flere opplysninger,

er en varsling hvor det vises til konkrete faktiske forhold som

tasi de tilfeller hvor parten vii kunne imøtegå opplysningene

Dette gjelder også dersom varsler er blant dem som er utsatt

for eksempel om personaloppfolging

arbeidsgiver har mulighet til å undersøke, spiller det mindre

uten at varslers identitet gjores kjent.

for trakassering.

utover det som er naturlig å gi til øvrige ansatte.

24

overfor enkeltansatte.

rolle at arbeidsgiver

ikke kjenner

varslers

identitet.

O:

. at

öå/CHHAEFHÅ O21 DEN

‘V

DET ‘«’.-'\i’.SLCS GT.”!

C: 4."':W‘..!

my-a"ose*.'.~:!‘:e:,1~.r~.
m.[omaixs,}\

F

OM>Fi)!,C1iNG»kvVAfli,;H.ET

g::1r1srctm]!‘u'<="

r./nrela ulownstede krav h! f‘:"»forsvawzg sai<st3eha":!'vg;

,\rt7exr1sq‘\.er må

'3s:o*;;w"-"

ut fr” var

‘.130 }<s,om uaimeflgxg

nv Om vedxcm.

é,‘flC1E",€T;J'1H ,

x/ars1e:0m mr «av Du ei forsvarhr‘. arkjexcisrwp
1. "msyn

't *:” e' os"

a; det «v W§"\‘."."d g
varsles

Om F .'a"1‘are

Iovhmd

SOT“ l<Krz[u,>eHbar1

ude.

er qrurmioso,

'DCTOJ]'PQ
av van

46

n» J

m'0rr'.‘.a5pn

Um nv

"N"? eie?”

(dam nmmdsigwov

r

mmém
.:m_mmD

Cu

GJEMNES
KOMMUNE

2017-1557/05
f;:§3?aPPe=
m

Kontrollutvalget

Saksbehandler:

Jane Anita Aspen

Dato:

31.10.2017

Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 3 0/17

GJEMNES

Utvalg
Kontrollutvalget

KOMMUNE.

Sekretariatets

Møtedato
15.11.2017

ØKONOMISK

RAPPORT

2. TERTIAL

2017

innstilling

Kontrollutvalget
tar økonomisk rapport
muntlige informasjon,
til orientering.

2. tertial 2017, sammen

med administrasjonens

Saksopplysninger
Med hjemmel i kommuneloven
årsbudsjett
for kommuner.

§ 46 nr. 8, har Kominunaldeparteinentet

gitt Forskrift

om

l § 10 i forskrifta går det fram at administrasjonssjefen
gjennom budsjettåret skal legge fram
rapporter for kommunestyret
som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatt
årsbudsjett.
Dersom administrasjonssjefen
finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå
nevneverdige
avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til
kommunestyret
foreslås nødvendige tiltak. Rapporteringen
skal minimum skje to ganger pr.
år jf. merknad til paragraf 10.
1 § 11 går det fram at det skal foretas endringer i årsbudsjettet
kommunestyret
selv som skal foreta de nødvendige endringer

når dette anses påkrevd.
i årsbudsjettet.

1 § 12 går det fram at de oversiktene skal inneholde inntekter, utgifter, avsetninger
avsetninger og bygge på samme forutsetninger
som det vedtatte årsbudsjett
Vedlagt
o

Det er

og bruk av

følger:
Saksframlegg

til formannskap/kommunestyre

61.10.2017,

k—sak 44/17)

VURDERING
Økonomiske
rapport pr. 1. kvartal viste en prognose
med et merforbruk på kr 451 000.—. Kommunestyret
bl.a. gjennom reduserte driftstiltak.

for regnskapsmessig
resultat for 2017
vedtok da at merforbruket
skulle dekkes

En måned senere viste økonomisk rapport pr. 30.04 prognose for regnskapsmessig
resultat for
2017 med et merforbruk på kr. 2 247 000,—. Denne rapporten ble lagt frem for koninrunestyret
i juni, og kommunestyret
vedtok i sak 29/17 at merforbruket
i hovedsak skulle dekkes inn
med reduserte driftstiltak (1 217 000,—), Videre kommunens reservepost (l00 00O,-), reduserte
tinanskostnader
(680 0O0,—)og inntektsutjevning
(250 000,—).

49

l Økonomisk

rapport 2. tertial (pr. 3 1.8) kommer

for 2017 er 3,452

det fram at prognose

for netto merforbruk

mill. kroner.

Rådmannen skriver i sitt saksfremlegg
at det største avviket ligger innenfor
for helse og omsorg, og areal og drift. Rådmannen foreslår ikke ny tilførsel
å avhjelpe situasjonen eller finansiere nye og nødvendige tiltak.
Kommunen opplever fortsatt en betydelig skattesvikt i budsjettet. Rådmannen
inntektsutjevniiigen
også i år kan slå positivt ut for Gjemnes kommune.

ansvarsområdet
av driftsmidler

håper at

Rådmannen foreslår at merforbruket
dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.
Rådmannen
fortsatt arbeide med at driftsnivået på ansvarsområdene
reduseres resten av året.
Tertialrappoiten
inneholder også en rapportering på sykefravær.
Sykefraværet ligger på ca. l % over målet som er satt.

Sykefraværet

for

vil

er på veg ned.

Jane Anita Aspen
daglig leder
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Gjemnes

kommune

Arkiv:

1 53

Arkivsaksnr:

2017/174167-1

Saksbehandler:

Per Olav

Eide

Saksframlegg

Utval

Utvalvssak

Møtedato

Forniannskapet

78/17

17.10.2017

Kommunestyret

Budsjett

2017— Økonomisk

rapport

2. tertial

2017

Vedlegg:
1. Økonomisk hovedoversikt
—rapport pr. 30.09.17
2. VirksoinlietsrapportVesentlige avvik pr. ansvarsraiiiine

pr. 31.08.17

Saksopplysninger
Den framlagte økonomiske rapporten pr. 31.08. er bl.a. tatt utgangspunkt
i skriftlige rapporter
fra avdelingslederne/
budsjettansvarlige.
Denne rapporten omtaler status av den økonomiske
situasjonen på dette tidspunkt. Ut i fra den kunnskap vi vet i dag om den økonomiske
situasjonen, er det forsøkt å lage en prognose ut året 2017 med all den tisikkerhet som ligger der.
Ukjente forhold, nye tiltak mv. kan ha økonomiske
økonomiske resultat ved årets slutt.
Siden regnskapstall
for september
basert på regnskapstall
pr. 30.09.

i all hovedsak

Fra budsjettåret

2017 er budsjettet

periodisert.

måneder,

fordelt

enten

etter

12 måneder,

konsekvenser,

og vil påvirke

det endelige

nå er klare, vil en del tabeller nedenfor

Dette betyr at budsjettet

kvartalsvis,

fordelt

være

er delt opp etter

på bare en måned,

eller andre

hensiktsmessige
fordelinger. Dette krever stor nøyaktighet og forutsigbarhet
når inntekter og
utgifter vil påløpe gjennom året, samtidig at de skal treffe på riktig budsjettert måned. l mange
tilfeller er slike utgifter og inntekter umulig å vite eksakt når de kommer. Derfor vil tall i
kolonnen for budsjett nedenfor ofte vaere basert på skjønn] estimat, og derfor avvike mot
regnskapstabellen
for perioden.
«Avvikene» kan i enkelte tilfeller franikonirne til dels betydelige, uten at det av den grunn
nødvendigvis
trenger å være reelle avvik. Lederne skal derfor påse at det periodiserte budsjettet
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i

størst mulig grad skal sternme mot de reelle utgifter og inntekter. Dette krever en enda bedre
forståelse av sin virksomhet, og hvordan kostnadsbildet
skjer og utvikler seg.
Økonomirapport
1. kvartal 2017
Nedenfor tas det først med litt historikk fra framlagt Økonomirapport
og prognose for 2017 etter
1. kvartal (pr. 31 .03.). Kommunestyret
gjorde slikt enstemmig vedtak i k—sak 22/17 i møte
30.05.:
<<
1. Kommunestyret
tar den økonomiske rapporten til etterretning.
Den økonomiske rapporten for 1. kvartal 2017 viser et regnskapsmessig
resultat på
årsbasis med et merforbruk på kr. 481 000. Merforbruket
dekkes bl.a. inn gjennom
reduserte driftstiltak på de enkelte ansvarsområder.
2.

Kornmunestyret
godkjenner at lånerammen
for investeringsoppgaveifor 2017 på kr.
20 890 000 reduseres med kr. 5 815 000.
Kominunestyret
godkjenner
at det blir tatt opp lån på kr. 15 075 000 til finansiering
av
investeringsoppgavei"
for 2017.

Avdragstid

på lån stipuleres til ca. 30 år. Rådmannen

får fullmakt til å godkjenne

lånevilkåra

>>
Prognose 2017 etter 1. hå.
Kommunestyret
gjorde slikt enstemmig

vedtak i k-sak 29/17 i møte 20.06.:

<<
1. Kommunestyret

tar den økonomiske

Den økonomiske rapporten
årsbasis med et merforbruk

2.

Komrnunens

reservepost

o

Reduserte

driftstiltak

o

Reduserte

frnanskostriader

o

lnntektsutjevniiig

Kommunestyret
Batnfjord

til etterretning.

pr. 30.04.17 viser et regnskapsmessig
prognostisert resultat på
på kr. 2 247 000. Merforbruket
dekkes inn på følgende måte:

o

o

rapporten

godkjenner

kr.

-samlet

100 000

kr. 1 217 000
kr.

680 000

kr.

250 000

at disse ansvarsraimnene

får tilført til sammen

skule- ressurs (egen sak til k-styret)

o

Barnehagefaglig

o

Kulturkontoret-

kompetanse— tilskudd
ekstrakostnad

201 7

private barnehager

kr. 780 000:

kr. 220 000
kr. 500 000
kr.

60 000

»
Prognose

2017 pr. 31.08.

Avdelingslederne/
ikke nevneverdig
september.

budsjettansvarlige
rapporterer sine tall pr. august måned. De avviker likevel
med de tallstørrelser som kommer fram i regnskapet pr. ansvarsområde
for

I kolonnen for «Endret prognose» nedenfor viser et samlet netto avvik/ merforbruk i.f.t. budsjett
pr. ansvarsområde
på totalt kr. 3 452 000 pr. 31.08. Dette er en forverring i prognose på ca. 1,2
mill. kr. siden framlagt Økonomirapport
i junimøtet.
Tabellen

tiainko1niner

slik:

Agn
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1000 FFolkevalgte

1 858 943

1 700 800

158 143

2568000

2 763 000

1100 VRådmannen

5 354 752

5 300 844

53 908

4 963 000

4 963 000

3 966 851

4 145 415

—178564

5 460 000

5 520 000

1 942 528

1 924 105

18 424

2 927 852

2 949 852

1 604 261

1 219 916

384 345

1 857 000

1 857 000

4 315 790

4 831 984

-516 194

7 281 000

7 281 000

1200 åiökonomisjef

11300 VAssisterende

rådmann» personal

p

1400"NAV
2000 rSkolefaglig

kompetanse

2050 VBarnehagefaglig
2100 yRektorAngvil<

kompetanse
skole

4 788 123

4 613 721

174 402

7 229 000

7 229 000

4 063 411

4 193 654

—130243

6 487 000

6 487 000
23 798 000

2200FRektor
Batnfjordskule

13 281 382

15 185 217

—1903 834

23 798 000

2500 yStvrer Angvik barnehage

1 689 389

1 823 281

—133893

2 875 148

2 875 148

2600 WStyrer Solsida barnehage

3 927 697

3 981 755

-54 057

6 329 000

6 345 000

2800 gtyrer

Bergsøy

1 200 901

1 165 614

35 287

1 848 000

1 848 000

1 115 053

1 421 771

—306718

2 252 000

2 252 000

44 722 414

43 459 194

1 263 220

67 222 000

9 712 161

8 746 966

965 195

13 236 000

1 904 192

1 264 342

639 850

1 913 000

1 208 830

1 322 106

-113 276

1 115 000

barnehage

2900 PStyre r Astaddalen

frilufts-

og musa

3000 avdelingsleder

helse- og omsorg

4000 wAvdelingsleder

areal

og drift

5000 yKulturkontoret
5100 VRektor kultur-

og musikkskolen

3 540000
569000
0

70 862 000
13 805 000
1 913 000
1 115 000

6010 yVAR—området

vann

—586804

—183087

—403717

51 862

51 862

6020 FVAR- området

avløp

-510 468

-107 630

—402838

—308862

—308862

6030 VVAR- området

slam

665 448

218 373

447 075

1 000

1 000

6040 ØVAR- området

renovasjon

-102 398

493 560

—595958

1 000

1 000

6050VVARområdetfeiing

-96 909

—12685

—84224

6 000

0

—3033 333

3 033 333

750 000

—750000

0

27 654

0

27 654

0

0

0

—111000 563 —115079 333

4 078 770

—170219 000

0

—170219 000

5 759 662

5 931 068

—171406

10 357 000

—300000

10 057 000

2 893

0

2 893

0

0

815 192

-5 472 385

6 287 577

0

3 452 000

7000 Vkommunestyrets

rese rve post

7900 Tr-Pensjon-premieavvik— tellesansvz
8000 Vskatter,

rammeoverf.

9000 rFinansutgifter,

resultat

9999 änvesteringsoppgaver-

m.v.

m.v.
prosjekter

TOTALT

6 000

Os!

0

Regnskapsmessig prognose for 2017 for ansvarsramme 1000-5100, og basert på rapportene fra
avdelingslederne og budsj ettansvarlige, viser et avvik/ merforbruk mellom tildelt ramme og
vedtatt tjenesteprodtiksjon/ driftsnivå i størrelsesorden kr. 4 502 000.
Størstedelen av avviket ligger innenfor ansvarsområde 3000 helse og omsorg. Korrigert for
manglende periodisering av utgifter og inntekter, er det reelle inerforbruket 2,8 mill. kr. l
O
O
hovedsak ligger merforbruket her innen lønn på noe over 2 mill. kr.
Areal og drift rapporterer om et avvik på kr. 569 000, som skyldes akutte tiltak innen
vedlikehold.

Til fradrag i merforbruket på 4,5 mill. kr., går l,050 mill. kr. i rentegevinst og lavere
lønnsoppgjør enn forutsatt. Netto merforbruk blir dermed 3,452 mill. kr.
Sykefraværet
l henhold til lokal lA-avtale,

har Gjemnes kommune et inål om et sykefravær på 5,5% totalt.

Enkelte avdelinger har til dels fortsatt høyt sykefravær.
Utviklino

av s kefraværet

Air

l. kvartal

de siste 3 årene:

2015

2016

2017

1,7

1,5
3,0
4,9
9,4

1,2
2,1
5,5
8,8

Pr.31,03.

E enmeldin
S fkemeldin
Svkemeldin
Totalt

—korttid
—lan tids

2,2
2,7
6,6

53
AQA

O

O

O

O

Utviklin

av s 'kefraværet

30.04.

År

de siste 3 årene:

2015

2016

2017

1,5
2,1

1,3
2,6

1,2
2,1

2,7

4,6

5,5

6,3

8,5

8,8

Pr. 30.04.
E enmeldinø
S keineldin

—korttid

Svkeineldiiio-

lan tids

Totalt
Utviklin

av s kefraværet

31.08.

År

de siste 3 årene:

2015

2016

2017

1,1

0,9

0,8

Pr. 31.08.
E enmeldin
S fkemeldin

-korttid

1,6

2,1

1,6

S "kemeldin

—lanotids

3,2
5,9

3,5
6,5

4,1
6,5

Totalt

Totalt
sykefravær
målsetningen
målsettingen.
egenmelding)
HMS
Kommunen

ligger pr. 31.08. på 6,5% inkl. egenmelding.
Vi ligger 1,0 % over
om 5 ,5% sykefravær for 2017. Det jobbes aktivt for å få ned sykefraværet
Fra april til august er det 2,3 % reduksjon. Kortids- og langtidssykefraværet
ligger på 5,7%.

fokuser

kontinuerlig

for å nå
(ex.

på dette arbeidet.

Kvalitetssystemet
Det meldes inn kontinuerlig inn avvik gjennom kvalitetssystemet
fra avdelingene opp til leder.
I kvalitetssystemet
ligger også de fleste av rutinedokumenter
som er vedtatt enten politisk og
administrativt.

Drifts- og kapitalbudsjettet
2017
Brutto driftsresultat i regnskapet skal være så stort at det dekker renter og avdrag på kommunen
sine innlån. Budsjetterte renter og avdrag (finanskostnader)
utgjør 11,246 mill. kr. Det er
medgått 6,337 mill. kr, i finansutgifter pr. 30.09.
I tabellen nedenfor
viser regnskapstall

er det medtatt lønnsutgifter pr. september
måned. Vedlagte
pr. 30.09, og kan sainmenfattes
slik i hele 1000 kr.:

Tekst

R 30.09.2017

Årsbuds".

17

% Forbruk

hovedoversikt

R. 30.09.16

% Forbruk

Sum driftsinntekter

174 885

216 807

80,7

l7l

Sum driftsut

ifter

152 569

205 547

74,2

146 592

74,8

driftsresultat

22 316

11 260

198,2

24 918

160,6

—10 382

59,6

Brutto

—6 184

Resultat eksterne
finanstransaks"oner
Netto

-

driftsresultat

16 132

878

-2 491

- 878

— 3 484

Recnska

13 641

0

15 391

resultat

81,1

6 043

Netto finanstransaksioner
smessio

1 837,2

511

18 875

61,0
336,8

Overnevnte
tabell viser re nska sførte tall r. d.d. for se tember måned, og er derfor
in en ro nose for 2017. Det kan påregnes noe etterslep for tall pr. 30.09.17
Hovedtall

Brutto

fra oversikten

r. 30.09.

30.04.

30.09.
22,3 mill. kr.

o

I%
12,7

31.03.,

00 i

rosent

30.04.
6,5 mill. kr.

av brutto

I %
8,2

driftsinntekter:

31.03.
9,9 mill. kr.

I %
15,1
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driftsresultat
Netto

driftsresultat

16,1 mill. kr

Regnskapsmessig

5,1 mill. kr.

9,2

13,6 mill. kr.

8,9 mill.kr. i 13,0

6,4

8,2 mill. kr.

3,7 mill. kr.

resultat

Det er et budsjettert mål å ha et netto driftsresultat for 2017 på l,5%. Brutto- og netto
driftsresultat
svinger mye fra måned til måned året gjennom. Etter revidert budsjett er utgjør
netto driftsresultat nå kr. 878 000. Dette tilsvarer 0,4% netto driftsresultat,
godt under det mål
som

er satt.

Prognose
Samlet

lønnsutgifter
utgjør

2017

regnskapsåret

lønnsutgiftene

pr. september

86,686 mil kr., som tilsvarer

75,2 % av budsjetterte

lønnsutgifter.
Det er kommet inn kr. 627 000 mer i sj ukepenger
Revidert budsjett utgjør 3,227 mill. kr.

enn revidert

budsjettert

etter 9 niåneder.

Prognosen for lønn, sosiale utgifter og sjukepenger for hele året framkommer
høyre: «Prognose 2017 Avvik i kr» (i hele 1000 kr.):
Lønnsforbruk

Januarse

Lønnsut
S'uke

Årsbudsjett

86 686

er

3 854

Netto

Avviki
1l9,4

83 910

kr

115 281

75,2

4 252

-

3 227

74,9

til

PROGNOSE2017

tember

ifter
en

%forbruk

i kolonnen

1 426

112 054

2 826

lønnsforbrtik

Sosiale Litoifter
Netto

avvik

24 71 1

lønn

108 621

66,9

36 945

1 063

72,9

148 999

3 889

Lønnsforbruket
skal ligge på ca. 72 %. Faktisk lønnsforbrtik pr. september ligger 3,2 % over
prognosen. Prognosen for hele året viser et avvik på ca. kr. 3,9 mill. kr. i inerforbruk i lønn inkl.
sykepenger og sos. utg. Dette er en betydelig forverring av tidligere rapport.
Nedenfor

forklares

merforbruket

i lønnskostnader

pr. ansvarsområde.

Merknader
til driftsbudsjettetlønnsutgifter.
Lønnsutgiftene
og sosiale utgifter er den største utgiftsposten
i kommunens budsjett og utgjør
over 70 % av budsjettet. Derfor er det viktig med en nærmere analyse av lønnsforbruket
så langt
i år.
Nedenfor vises oversikt
ansvarsområder.

over lømisforbruket

etter 9 inåneder

i.f.t budsjett

på de enkelte

Det gjøres oppmerksom
på at vurderingen / analysen i tabellform nedenfor baseres seg
utelukkende på lønn, sykepenger og sosiale utgifter. Øvrige kommentarer
fra avdelingslederne/
budsj ettansvarlige
ligger ved som eget vedlegg til saken. Komineiitareiie
fra avdelingslederne
basert på regnskapstall
pr. 31.08.
Ansvar

1000: Folkevalgte

For de Folkevalgte

er lønnsforbruket
Sum lønn

Folkevalote
Lønnsforbruket

pr. september

Forbruk

678
holder seg innenfor

%

følgende

S ke en er

65,9

0

budsjett
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så langt.

i hele 1000 kr:
Nto lønnsforbr.

65,9

er

Ansvar 1010-1400: Sentraladministrasjonen
og NAV.
For sentraladministrasjonen
og NAV er lønnsforbruket
pr. september måned følgende
1000 kr:
Sum lønn
Forbruk %
S ke en er Nto lønnsforbr.
Sentraladmiiiistrasjonen,
7 818
70,8
38
70,4

i hele

Nav

Lønnsforbruket
ligger lavere enn budsj ettert pr. d.d. Sentraladministrasjonen
er involvert i flere
investeringsprosj
ekter, og som medfører en avregning av lønn mot prosjekt i
investeringsregnskapet.
Refusjonskrav
mot bl.a. andre kommuner og interne føringer skjer
senere.
Ansvar 2000: Skolefaglig kompetansefellesutgifter
skole
Ansvarsområdet
for skolefaglig konipetanse- fellesutgifter skole viser et lønnsforbruk
september måned i hele 1000 kr:
Sum lønn
Forbruk % S ke enger Nto lønnsforbr.
Skole

1 413

Lønnsforbruket

74,8

0

pr.

74,8

viser 2,8 % i merforbruk.

Ansvar 2050: Barnehagefaglig
kompetansefellesutgifter
barnehage
Ansvarsområdet
for barnehagefaglig
kompetanse- fellesutgifter skole viser et lønnsforbruk
september inåned i hele 1000 kr:
Sum lønn
Forbruk % S ke en er Nto lønnsforbr.
Barnehaoe

804

Ut i fra dette ligger lønnsprognosen

82,5

4

pr.

82,1

ca. 10,5 % over budsjettet.

Ansvar 2100-2200 Rektor Angvik skole og Batnfjord
skule
For skolene er lønnsforbruket
pr. september måned følgende i hele 1000 kr:
Sum lønn
Forbruk %
S ke en er Nto lønnsforbr.
An vik skole
3 679
77,4
21
77,8
Batnfjord skule
12 410
73,7
492
72,9
SUM skoler
16 089
74,5
513
74,0
Samlet inerforbrtik på lønn for skolene ligger ca. 2,0 % over budsjett så langt.
Ansvar 2500-2900 Styrere barnehager
For barnehagene er lønnsforbruket
pr. september måned følgende i hele 1000 kr:
Sum lønn
Forbruk %
S ke en er Nto lønnsforbr.
Alle barneha

Lønnsforbruket

er

8 576

73,5

592

ligger ca. 1,2 % over budsjett

så langt.

Ansvar 3000: Avdelingsleder
helse- og omsorg
For helse- og omsorgsavdelinga
er lønnsforbruket
Sum lønn
Forbruk %

Helse oc omsoro
Lønnsforbruket

39 864

pr. september måned i.f.t. budsjett
S ke en er Nto lønnsforbr.

78,4

ligger 6,4 % over budsjett

73,2

2 300

i 1000 kr:

77,5

så langt.

Ansvar 4000: Avdelingsleder
areal og drift
For areal- og driftsavdelinga
er lønnsforbruket

pr. september

måned i f.t. budsjett

i 1000 kr:
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Sum lønn

Arealo

8 426

drift

Lønnsforbruket

Forbruk

72,3

ligger likt med budsjett

Ansvar 5000: Kulturkontoret
For kulturkontoret
er lønnsforbruket

Sum lønn

Kulturskolen
Lønnsforbruket

Forbruk%

måned
S ke

i.f.t. budsjett

en

70,7

ligger lønnsutgiftene

Ansvar 5100: Kulturskolen
For kulturskolen er lønnsforbruket

72,0

så langt.

574

Ut i fra overnevnte

Nto lønnsforbr.

299 I

,

pr. september

Sum lønn

Kulturkontoret

S ke en er

%

i 1000 kr:

er

Nto lønnsforbr.

2

70,7

ea. 1,3 % under budsjett.

pr, september
FOrbrukO/o

1 378

måned i.f.t. budsjett

S ke enoer

69,4

holder seg godt innenfor

budsjett

24

i 1000 kr:

Nto lønnsforbr.

63,-2

så langt.

Ansvar 6010-6050: VARSF- området
Ansvar 60l0- 6050 VARSF- områdene (vann, avløp, renovasjon, slam og feiing) belastes
driftsregnskapet
direkte avhengig av om sjølkostregnskapet
viser over- eller underskudd.
VARSF- områdene er budsjettert med en netto merinntekt på kr. 249 000. Med unntak av feiing
er tidligere års underskudd på VAR- området nå nedbetalt. Det er for tidlig å si noe om hvordan
selvkostregnskapet
vil komme ut.
I budsjettet er det forutsatt et tilskudd
subsidiert beløp for vanngebyret.

fra lcoinmunestyret

på kr. 300 000, som må ses på som et

Ansvar 7000: Kommunestyrets
reservepost
Kommunestyreposten
er tenkt brukt for å dekke opp uforutsette utgifter/ brutte forutsetninger
i
driftsregnskapet
gjennom året. Den skal også vsere en «buffer» mot underskudd i regnskapsåret.
Kominuiiestyrets
reservepost utgjorde ved årets start 3,850 mill. kr., fordelt med 100 000 kr.
som kommunestyrets
reservepost, og 3,75 O til årets lønnsoppgjør.
Resterende reservepost nå utgjør 750 000 kr., som er overskytende
fra årets lønnsoppgjør.
Dette beløpet vil gå med i salderingen av merforbruket
i årets budsjett.
Renter og avdrag
Det er ingen endringer mht. rentesituasjorien
for våre innlån. Det er m.a.o. en fortsatt stabil lav
rente i markedet. Norges bank har justert rentebanen noe opp på sikt.
Nettovirkningen
i redusert låneopptak vedtatt tidligere i år utgjør 5,815 mill. kr. Dette utløser en
kortsiktig rentegevinst,
men finansutgiftene
for 2018 vil øke tilsvarende gjennom høyere
låneopptak, deriblant ved Batnfjord skule.
Som nevnt innledningsvis
er det medgått 6,337 inill. kr. i finansutgifter,
fordelt hhv. på l,493
mill. kr. i renter og 4,84?» mill. kr. i avdrag pr. 30.09.17. Det kan forvente en ytterligere
rentegevinst ut året ved stabil rente.
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Skatteinntekter/
rammeoverføiringer/
eiendomsskatt.
Samlet er det komnret inn 38,298 mill. kr. i skatt pr. september måned. dette tilsvarer 59,8% av
årets budsjett. Prognosen for skatteinngang ligger 2,155 mill. kr. lavere enn budsjettert
skatteanslag for året. Budsjettert skatteanslag er basert på regjeringens framlagte statsbudsjett
for 2017. Som tidligere økonomirapporter har sagt, er det stor sannsynlighet for at budsj ettmålet
på denne posten ikke nås.
Skatteinngangen i september er tilnærmet lik Skatteinngangen i samme måned i 2016. Det korn
inn 10,897 mill. kr. i skatti september. Skatteinngangen så langt i år viser en økning på 3,14 % i
forhold til samme tidspunkt i 2016. Landsgjennomsnittet for kommunene ved utgangen av
august er en økning på 3,9 %. Veksten i skatteinntektene for Gjemnes kommune er litt svakere
enn landsgjennomsnittet, noe som sannsynlig vis skyldes nedgang i aktiviteti samfunnet i vår
region av landet.
Prognosen for inntektsutjevrringeii for i år ligger 2,2 mill. kr. bedre an enn budsjett. Netto
virkning skatt, rammer, inntektsutjevning til sammen ligger omtrent som budsjett. Beregning av
inntektsutjeviiiiigen
avgjør hvor store inntektene blir for vår del til slutt. Det er derfor for tidlig å
si hvordan den endelige prognosen for inntektsutjexliiiirg vil bli for 2017 på nåværende
tidspunkt. Rådmannen forutsetter likevel at imitektstitj evningen vil fange opp den foreløpige
lave skatteveksten.
Inntektene fra eiendomsskatt ligger i rute i.f.t. budsjett.
Investeringsregnskapet
Så langt (pr. 30.09. er det ført 6,597 mill. kr. i investeringsregnskapet.
kr. 900 000 i utlån (videreformidling
av Startlån).
Det er utgiftsført kr. 696 321 i egenkapitalinnskudd
egenkapital/ disposisjonsfond.
Status på prosjektene i investeringsbudsjettet
9106 KP sykehus
Arkeologisk utgraving tomtealternativ

l tillegg er det utgiftsført

KLP for 2017. Dette finansieres av

kommenteres nedenfor:

Høgset.

9105 KP generell
Reguleringsplan i Solsida 3 og 4. Kominuiieplan

(arealdel og samfunnsdel) pågår.

9200 Batnfjord skule
Det er forsinkelse i prosjektet da arbeid for arkitekt/ konsulent har tatt lengre tid enn forutsatt.
Byggestart av skolen skjer først i november/ mot slutten av året. Estimert kostnad for 2017
utgjør 1,5 mill. kr. Hovedtyngden av kostnadene og låneopptak overføres 2018. Nettstasjon
flyttes i år og ligger i årets kostnader. Arkitekttjeiiester vil påløpe i år.
Det legges nå fram egen sak om dette prosjektet til kommunestyret.
9205 Angvik skole
Ferdigstilt. Det er påløpt netto kr. 655 000 i 2017.
9209 Angvik skole uteområde
Prosjektet er ferdig. Det er påløpt noe kostnader samt kreditnota i 2017.
Pros ektets kostnad:

e

Regnskap 2016

kr. 353 246
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Regnskap

e

Netto kostnad

Kommunest
°

2017

—kr.

5 040

kr. 348 206

:

rets vedtatt finansierin

Disposisjonsfondet

kr. 200 000

9

Gaver

kr.

e

Mva. kompensasjon
Netto finansiering

kr. 70 649
kr. 318 649

48 000

Ufinansiert beløp for prosjektet for årene 2016/2017 Litgjør kr. 29 557. Ut i fra vedtatt
finansieringsplaii
skulle kominuiieii få tildelt tippemidler som skulle tilbakeføres
disposisj onsfondet. Søknaden ble avslått etter endring i lovverket. Kommunen klaget, men fikk
avslag fra Kulturdeparteinentet
i brev av 16.08.17. Kommunen får likevel kr. 28 000 i
tippemidler,
som betyr at ufinansiert beløp utgjør kr. 1 557.
Kommunestyret
utgår.

bør endre sitt opprinnelige

9216 Astadalen
BHG/2 etg
Prisforespørsel
ligger på Doffin9302 Helsehus
Skisseplan av romprogram
9303
Pågår

Helse-

9501

Ørstua

Arbeid

pågår,

vedtak om finansiering

av tippemidler

åpning i oktober.

ferdig —godkjent.

og omsorgssenter-

der tilførsel

Avventer

reg.plan.

Arkeologregistrering

utført

rehabilitering

-rehabilitering
som sluttføres

i oktober

9602 Opparbeiding
bolig og næringsområde
Må få godkjent reguleringsplan
før opparbeiding
til 2018
9603 Vassforsyning
Øre vassverk
Prosjektet gjennomføres
i høst. l<OHSul€H1vurderer
9607 Solsida boligfelt
igangsatt, skredutredning

3 og 4
og ny reguleringsplan.

9610 Øra Vest
Avløp og overvannssystein

bygd.

9612 Hjorten
Ferdigstilt
9615 Rehabilitering
Ferdigstilt.
9616

Sletnesvegen

Arbeid

startet,

fullføres

flata 7A

til høsten.

9617 Gjemneshallen
—ny port
Port bestilt. Utføres i oktober
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av Solsida 4, Nåstad

løsning.

Prosjektet

og Torvikbukt.

sluttføres

Utsettes

i 2018

samfunnshusBatnfjord
9618
Bestilt. Utføres i oktober.
Kjøp av vaktmester
9621
Utført.

ventilasjonsaillegg

bil

Skilting gater/ veier
9624
Oppstart medio oktober
Nåstad boligfelt
9637
Grunnkjøp -advokat jobber med saken. Reguleringseiidriiig
Skredvurdering
sentrum
Torvikbukt
9638
lgangsatt, arkeologisk registrering

-avtale med konsulent inngått.

og konsttlenttj enester

Astad
Renseanlegg
9645
Konsulent var ferdig med konkurransegrunnlag1.07.

oppstart

Towik vest
Renseanlegg
9646
i 2017, også ift. merkostnader
Avsluttet. Sluttfinansieres

oktober,

ferdigstilles

i 2018

i 2016

9650 Øre vassverk— driftsoverviiking
Ferdig

ombygging
brannstasjonBatnfjord
9652
Romprograni pågår. Nye porter i oktober. Sluttføring

i 2018.

brannvern
Kjøp av redningsbil
9653
Type bil er valgt, kontrakt forberedes.
Høgset vassverk
9654
Utredning jaågår.
Avløp Haltbakken
9655
ferdig
Anleggsarbeidet
Kirke/

gravsteder
kirke— rehabilitering

9504 Gjemnes
Arbeid pågår

Konklusjon

investeringsbudsjett

Det er budsjettert

med et lånebehov

for investeringsoppgaver

for 2017 på 15,075 mill. kr.

av akutte investeringsDet ble lagt fram egen sak for tilleggsfinaiisieriiig
2017, k-sak 18/17. Opprinnelig lånebehov i budsjettet 2017 ble korrigert
De aller fleste investeringsoppgavene
ift. kostandene til prosjektene.

går som planlagt.

AC3‘?

og driftsoppgaver
ned.

Det er ikke meldt om vesentlige

for

avvik

Konklusjon
Den økonomiske rapporten
kommunestyret
i junimøtet.

pr. 31.08. har forverret seg noe siden rapporten framlagt til
Prognosen på merforbruk ut året utgjør nærmere 3,5 mill. kr.

Det største avviket ligger innenfor ansvarsområdet
for helse og omsorg, og areal og drift.
Merforbruket
innen lønn og vedlikehold er til dels betydelig. Flere tiltak innen omsorgstjenester
er det ikke budsjettdekning
for. Det samme gjelder akuttiltak innen vedlikehold.
Rådmannen har hele tiden i utgangspunktet
påpekt som forutsetning at nierforbrtiket
innenfor de
enkelte ansvarsområdene
skal dekkes inn/ finansieres av driftstiltak innen avdelingen.
Kommunen har pr. d.d. ikke penger til å utdele nye midler til inerforbrtiket.
Derfor tilføres det
ikke ny tilførsel av driftsmidler for å avhjelpe situasjonen eller å finansiere nye og nødvendige
tiltak.
Kommunestyret
Barnehagefaglig

Kommunen opplever fortsatt en betydelig
satt altfor høyt i regjeringens
statsbudsjett.
positivt ut for Gj emnes kommune.
Rådmannen
økonomiske
merforbruk

kr. 780 000 til 3 ansvarsområder;

tildelte ved hovedrevisjoneii
kompetanse og kultur.

Batnfjord

skule,

skattesvikt i budsjettet. Skatteanslaget
ble for 2017
Vi håper at inntektsutj evningen også i år kan slå

ber om at kornmuiiestyret
tar den økonomiske rapporten til etterretning. Den
rapporten for 2. tertial viser et regnskapsmessig
resultat på årsbasis med et
på kr. 3,452 mill. kr. Merforbruket
dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

Dette er et svekket netto driftsresultat og vil påføre kommunen mindre egenkapital til planlagte
investeringer.
Samtidig vil et merforbruk i 2017 bety at dette dras videre inn i budsjettet for
2017.
Rådmannen

vil fortsatt arbeide med at driftsnivået

på ansvarsområdene

reduseres

resten av året.

Sykefraværet
er på vei ned. Selv om vi ligger ea. l % over målet vi har satt, er det gledelig
pilene peker rett vei.

Rådmannens

innstilling

1
Kommunestyret

tar den økonomiske

rapporten

til etterretning.

Den økonomiske rapporten pr. 30.08.17 viser et regnskapsmessig
prognostisert
resultat på
årsbasis med et merforbruk på kr. 3 452 000. Merforbruket
dekkes inn ved bruk av
disposisjonsfondet.
2
Uteområdet ved Angvik skole sluttfmansieres
ved at bruk av disposisjonsfondet
utgjør kr.
201 557. Avslag på kommunens klage på tippemidler overfor Kulttirdeparteirientet
tas til
etterretning.

Rådmannen

10. oktober

i Gjemnes
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Lmn

Vesentlige
1000

avvik

på tjenesteområder

pr. 31.08.17

(2. tertial)

Folkevalgte

Gjemnes

kominune

Rornsdal.
Gjemnes

er tilsluttet

Oppreisniiigsutvalget

Oppreisiiingstitvalget
kommune

for tidligere

har vedtatt å tilstå et tidligere

kr 400.000

i oppreisning.

Det vil er utbetalt

fra Gjemnes

Fylkeskommunen.

Samlet beløp på kr. 141 000 er ikke budsjettert.
i.f.t. kontingenter

I tillegg er det utbetalt

Nordmøre

i Møre og

som var bosatt i

kr 112.500 i

oppreisningsbeløp

I tillegg er det inerutgift

kommune.

barnevernsbarn

barnevernsbarn

Næringsråd

28 800 kr. til

og KS på til sammen

kr. 39

000 i.f.t. budsjett.
Det er merutgift
1100

for kontroll

og revisjon

pr. august 2017:

Sykmeldinger-

langtids

<> Egenmeldiiiger

26,8%

0,4%

lntroduksj onstilskudd

som kommer

totalt i 2017, for flyktninger

kr 3 094 000. Det er ventet 1 enslig flyktning
(vil gi tilskudd

usikkerhet

om hvor mange flyktninger

mht. mottak av flyktninger
Slik status

(vil gi tilskudd

bosatt i 2015 og 2016 er på

på kr 235 000) og en familie på 3

på kr 555 000).

Ut over dette skal det etter vedtak bosettes

1200

på kr. 15 000.

Rådmannen

Sykefravær
°

på tjenesten

reelt som kommer

og tildeling

er nå så vil driftsrainmen

minst 5 flyktninger

til. Det knytter seg likevel

ut i fra den utvikling

som nå skjer

i Norge.

holde.

Økonomisjef

Utgiftene

mot interkoininunale

budsjett på enkelte områder

løsninger

og samarbeid

har økt, og som ligger noe over

med ca. 60 000 i alt.

Ingen sykefravær.
Utover dette er det ingen vesentlige
1300

Assisterende

Assrådinann

rådmann-

fedrekvote

Større utgifter til kontingent

til november.

Kommunen

får refusjon

fra

opp til 6G.

IKA på kr. 22 000 enn budsjettert

pr. august 2017:

6

Korttidssykefravær

°

Egenmeldiiiger:

1400

siden forrige rapport.

personal

i 10 uker fra september

NAV på lønn for denne perioden

Sykefravær

konimentarer

0,3%
9,1%

NAV

Det kan se ut som at det blir et vesentlig
større utbetalinger
flyktningebudsjettet
budsjettet.

merforbruk

på ytelser for livsopphold.

Grunnen

er

generelt og at vi har tatt imot flyktninger, Samtidig vil refusj onene fra
og refusjonen vedr. "salg av leder” til NAV Nesset øke "inntektene" i

Dette gjør at budsjettet

totalt sett kan balansere,

siste 3 mnd. hvilken vei ytelser til livsopphold

men det blir spennende

å se de

går.

66
am

2000

Skolefaglig

Reduserte
plasser

utgifter

til opplæring

ved Tøndergård

Budsj ettrainina
2050

kompetanse
i andre kommuner,

vil holde samlet innenfor

Barnehagefaglig

Avvik i forhold

mens overføring

ansvarsområdet.

kompetanse

til tilskudd

til private barnehager,

kr. 790 000,— i nierforbruk.

gjort noe med dette, da en er nødt til å følge forskrift
barnehager.

Usikker

tildelingen

Angvik

gjennom

gjennom

Administrativ

å få

til private

en klage hos Fylkesmannen

mht.

lønn er generelt høyere

til økt lærertetthet

øker. Dette skyldes

fører til behov for Supplering

Dette hentes inn

l.—4.årstrinn.
Antydet

i september

Rektor

Batnfjord

sykepenger,

Sykefraværet

Svært ofte kommer

for politisk behandling

i siste periode.

skule 20l 7.Vi har noe overforbruk

tilskudd

på lønn, men tar det inn igjen

og andre inntekter.

ligger nå på 4,49, mot 8,19 i samme periode

på politiske

i 2016. Egenmeldt

fravær samme periode

med tilretteleggingstilskudd,

Vi har ingen restanser

med nye

skule

0,69% siste l2 mnd., mens legemeldt
sykefraværsarbeid

dette i konflikt

er 3,69%. 2,77% av dette utgjør langtidssykemelding.

Batnfjord

Ansvarsområdet

i første rekke et årskull med l3 elever som årlig

for hele klassen.

lngen saker fra skolen er fremmet

gjennom

på alle tjenestene.

dekkes opp ved regnskapsavslutning.

av lærebøker.

som fører til utskifting

Sykefravær

enn budsjettert

til dette er 20% stilling.

til læremidler

utgivelser

og 5,43 % i løpet av det siste året.

ressurs til Voksenopplæringa

stillingsressurs

2200

Vanskelig

av tilskudd

skole

ekstra statstilskudd

Utgifter

holder. Det foreligger

er lavt, 4,88 % hittil i 2017,

Rektor

Utgifter

på om prognosen

om tildeling

av driftstilskudd.

Sykefraværet

2100

til PPT og bruk av

skole, øker.

fravær var på

var på 6%. Vi jobber

oppfølgingsplaner

aktivt med

og dialogmøteix.

saker.

Vi holder ramma vår.
2500

Styrer

Angvik

barnehage

-det er ingen store avvik. Det vil være noen endringer

Konklusjon

vi har en vikar som leverte timeliste
dobbel lønn i oktober.
Sykefraværet

for september

Vi holder budsjett

hittil i år er på l,l7%,

i vikarutgifter

og får fastutbetaling

i oktober.

i oktober

da

Noe som gir

slik det er iiå.

de siste l2 mnd. på l,8l%

og vi har ingen lengre

sykemeldinger.
2600

Styrer

Solsida

lngen endringer
Sykefraværet
forebygge
Sykefraværet

barnehage

av vesentlig

betydning

for Solsida barnehage
sykefravær.

på nåværende

har vært høyt det siste året, det arbeides

Hittil i 2017 er sykefraværet

er i hovedsak

tidspunkt.

langtidsfravær.

på 11,73 %, l2,2l%

Tiltak vurderes

67
amo

kontinuerlig

siste året.

hele tiden i samarbeid

med

for å

2800

barnehage

Bergsøy

Styrer

største posten på budsjettet

Lønn faste ansatte

vil være å redusere

vikarforbruket,

drift.
noe og gå i balanse ved årets slutt.

at man kan ompostere

og museumsbhg

frilufts-

Astaddalen

Styrer

Tiltakene

til ansvarsområdet.

men likevel holde en forsvarlig

2900

som er den

på kr 35 287. Det er lønnsutgifter

F or ansvar 2800 er det et avvik med merforbruk

Man kan også forvente

på vikar,

gir merutgifter

Stort sykefravær
enesten og Nav arbeidslivssenter.
men også merimitekter på refusjon av sykepenger.

Bedriftshelsetj

-Viser et overforbrulc på 303 000 kr. Det er oppdaga en feilføring

i personal gruppa. Vi

skyldes omrokkeringer

på ca. 70 000 kr og det resterende

underskuddet

holder fortsatt på med ansettelser

og vil derfor ha en riktigere

av lønn

ved neste

prognose

rapportering.

-viser et overforbruk

Lønn sjukevikarer
3000

helse- og omsorg

Avdelingsleder

avvik på 3 360 000 kroner.

for helse og omsorg pr. august måned viser et negativt

Prognosen

on fra NAV

som vil bli dekt opp av sykeløiiiisreftisj

840 00 av disse gjelder inntekter

Det reelle overforbruket

som ikke er periodisert.

og utgifter

er om lag 2 800 000. Da er også forventede utgifter ut året tatt med. 950 000 kroner er knyttet
samarbeid innenfor
diverse kjøp av tjenester fra private, andre kOlnmtlnef, interkoinmunalt
helse og tjenesten

psykisk

viser også et overforbruk

Prognosen

i lønn på om lag 2 050 000. Årsaken

brukere som fått økt behov i perioder.

eksisterende

det ikke vært mulig å finne ressurser

til overforbruket

Slik beinanningssituasjonen

eksisterende

innenfor

rammer.

på

samt

som har krevd ekstra tett oppfølging,

knyttet til nye brukere

lønn er i all hovedsak

og legevakt.

for utviklingshemmede

har vært, har

Det viser seg også at ikke

har greid å dekke opp så mye for fravær som vi hadde antatt. F ysioterapitjenesten
vil få en merinntekt i forbindelse med lovendring for egenandeler, på om lag -l50 000

vikarpoolen

l og med at ressursene

onisorg.

å se åpenbare

vanskelig

er inarginale

tjenestene

endrer seg brått innenfor

er usikker på grunn av at behovene

Prognosen

og nøye tilpasset

behovet

for tjenestene,

er det

budsjettåret

som kan gi noe effekt innenfor

reduksj onstiltak

i helse og

pr. august er samlet på 7,6 % mot 8,9 % pr. mai måned. Egenmeldt fravær
utgjør 1,0 % og legemeldt utgjør 6,6. Fraværet har gått betraktelig ned fra tidligere i år. Det
som har seg ut med et høyt fravær, og der ble det satt i gang
er spesielt to tjenesteområder
tiltak for å redusere fraværet.
Sykefraværet

4000

Avdelingsleder

Prognose
Grunnet

og drift

areal

viser at vi med samme driftsnivå
vil ikke driftsnivået

akuttiltak

Endret prognose

Begrunnelse

være det samme gjennom

på kr. 569 000 viser underskuddet

komme ut med ved årsslutt.
områdene

som til nå i år får et underskudd

Dette er i hovedsak

hvor vi ser det er overskridelser

hele året.

vi mener avdelinga

akuttiltak

på 344 000.

vil ligge an til å

på vedlikehold.

Lenger ned er

opplistet.

for behov for økt budsjett:

Det er, som tidligere
bygga avdelinga

rapportert,

ikke tatt tilstrekkelig

har ansvar for i budsj ettprosessen

høyde for normalt

vedlikehold

for de

og endelig rainme.

68
arm

på både veg og bygninger som Viser at vi har et langt større behov
på
emi det rammene tilsier. Når vi ikke får planlagt vedlikeholdet

Det er laga tilstandsrapport
for midler til vedlikehold
bygningene

på

når de oppstår.

Slike saker må gjennomføres/titbedres

bygningskonstruksjoner.

og råteskader

som taklekkasjer

får vi flere akuttsaker

slik som ønsket,

-finansiert”

er forslag til vedtak at avdelinga
skal dekke inn akutte driftsoppgavei" på kr. 165 000. Dette er
iimenfor sin ansvarsraimne
på Stand boliger, akutt vedlikehold på Øre kirke samt akuttiltak på
vannlekkasje
måtte utføres for å
Tiltakene på ventilasj onsanleggene
ventilasj onsanlegg i barnehagene.
på Strand boliger

Vannlekkasje

barnehagedrift.

forsvarlig

opprettholde

bygg og anlegg

oppgaver

I sak "Uforutsette

er utbedret.

På Øre

kirke er det svikt i gulvet, noe som har vært over flere år. Dette må vi vurdere om er
innenfor årets budsjett. Sum på disse akuttiltakene utgjør hovedtyngden
gjennomførbart
vil bli ved årsslutt.

det vi ser at merforbruket

Vi føler fortsatt at vi er inne i en ond sirkel når det gjelder vedlikehold
og anlegg, og sliter med å komme ut av denne med de midlene vi har.
Kort oppsummert

er årets overskridelser

1300 Administrasj

onslokaler

2220 Skolelokaler

av kommunens

bygg

slik fordelt på tjenestene:

-vikar renhold, strømutgifter

og vedlikehold

—KLP, forsikring

1902 Felles maskinpark

filter ventilasjon)

mindre leieinntekter

varinlekkasje),

(akuttsak

2651 Strand boliger —strøm, vedlikehold

Angvik,

(sanitæranlegg

vedlikehold

—vikar renhold,

Solsida og Angvik)

ventilasjon

(akuttsak

—vedlikehold

2210 Førskolelokaler

av

renovering

grunnet
2652 Gjemnes

torg 2 —sviktende

2653 Øratunet

—strømutgifter,
eldrebolig

2655 Angvik

leieinntekter

—avløpsgebyr,

sviktende

leieinntekter
(ny sykehjem

gebyrinntekter

—sviktende

3020 Byggesak/seksjonering

av leilighet

vedlikehold/oppussing

—sviktende

omsorgsbolig

2656 Nåstad

av leilighet

vedlikehold/oppussing

leieinntekter,

og redusert

gebyr pga.

saksbehandlingstid)
—svikt i leieinntekter

3252 Hjorten

3257 Driftsbygget

— strømutgifter

3320 Kommunale

veger —vedlikehold

—vedlikehold

og ulykkesvern

3390 Branninntekter

(mangler

rivningsobj

for byggesak

Gebyrinntektene

plan- og bygningslovens
med ekstraordinært

(spesielt

brannbil),

ifbm arrangement),

ligger lavere enn budsjettert.

svarfrist

er titgått må redusere

gebyr for byggesaksbehandling

demie saken har tatt lenger tid emi planlagt
for kart og oppmåling

Gebyrinntekter

(rnotorskade

strømutgifter,

sviktende

ekt for nedbrenning)

—renhold

3860 Batnfjord sainfuniishtis
(toalett— og tørkepapir).

isgrusing)

stikkrenner,

(havari

annet forbruksmateriell

Dette skyldes at vi i saker hvor

gebyret.

l tillegg var det budsjettert

av den nye sjukeheimen,

vil nok ikke dette gebyret komme

ligger langt over budsjettert,

men ettersom
i år.

noe som er ekstraordinært

for i år.
Tiltak imisparing:

-Avdelinga
etterslep

ekt i 2017. Dette er for å redusere
fikk tilført kr. 500 000 til vedlikeholdsprosj
på komniunens bygninger. Prioritert vedlikehold av vegg på

på vedlikehold

sainfunnshuset
om at avdelinga

må utsettes

som følge av nye akutte vedlikeholdsbehov

skal dekke dette selv, Besparelse
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RNA:

ea. kr. 70 000.

og forslag til vedtak

2654 Flyktningeboligen

—økte leieinntekter

3030 Kart og oppmåling

—høye uforutsette

3202 Gjemnes

skole

inntekter

— strøm frakoblet
— økt refusjon fra Kristiansund

3290 Landbrtiksforvaltning
3864 Heggem

allaktivitetshus

—Det er besluttet

—redusert

renovasj onsabonnenient

å ikke ta ned brøytestikker

på noen utvalgte komniunale

veger. Besparelse

ca. kr. 20 000.

-Kantslått

langs kommunale

sterkt redusert

veger

har i svært

i forhold til foregående

I tillegg har vi hatt medarbeidere

liten grad blitt utført

Sykefravær

som har vaert sykmeldt

over lengre perioder

hittil i år, samlet for hele avdelinga

Egenmeldiiiger

°

Sykmeldinger

Restanser
°

er

hvor det ikke

på andre medarbeidere.

vil det komme flere akutte vedlikeholdsbehov

o

av strøsand

ca. kr. 30 000.

år. Besparelse

har vært innleid vikar. Dette igjen gir økt arbeidsbelastning
Erfaringsmessig

og kosting

i løpet av året.

(ansvar 4000 og VAR-områdene)

1,3 %
7,2 %, herav 4,4 % langtids

politiske

saker:

l6/ 1419 Viltnemnda.

Retningslinjer

for utbetaling

av driftstilskudd

til valdene

-ikke

ferdig
6
5000

Salg av F lemma grendahus

og Heggem

-forberedelser

allaktivitetshus

pågår

Kulturkontoret

3700: Bibliotek:

Justert opp litt p.g.a. kjøp av bøker

3250: Tilrettelegging

for næringslivet

blir finansiert

3800: Justert ned tilskot til idrettsanlegg.
3850: Fondsmidlar

til kulturniinneplaii

3860: Nedgang i billettinntekter
i for er prøvd retta opp.

Forventar

med RDA midlar
ikkje fleire i år.

blir overført til driftsbudsjettet.

i svømmehallen

+ kreditnota

på utleige av Samfunnshuset

frå

5100 Rektor kultur— og musikkskolen
Regnskapet er i balanse
6010

VAR- området

Tjenestene

6020

for vannforsyning

VAR- området

Merinntekter
budsjetterte
6030

vann
vil gå med et underskudd

avløp

ca. kr. 125 000 grunnet nyby
årsgebyr.

VAR- området

Overskudd

ging, etterslep

6040

må kontrolleres

kostnad

kr. 7 000.

mot RIR sitt register.

uendret”

VAR— området

Driftstilskudd

fra 2016 og lavt

slam

Vårt abonneinentsregister
beholdes

tilknytningsgebyr

avsettes til fond ved årsslutt.

Deltatt på kurs i spredt avløp som ikke var budsjettert,

Budsjett

på 126 000,—"

renovasjon

til RlR er redusert.

RlRs endrede

oppbygging

abonnenientene

større frihet til å velge abonnement

lavere inntekter

enn budsjettert.

av gebyrmodell

og størrelse

gir

på enheter noe som fører til

Totalt betyr dette 100 000 niindre i inntekt enn budsjettert.

en:;
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6050
VAR— området feiing
Økte driftsutgifter,
kr. 15 000, som følge av fordeling
gebyr. Ny lokal feieforskrift
7000

Kommunestyrets

for

Totalt vil denne posten bli ca. 50 000,-

gir også økte kostnader.
reservepost

er tenkt brukt for å dekke opp uforutsette

Kominunestyreposten
i driftsregnskapet

av utgifter med beregningsprograin

gjennom

utgifter/

året. Den skal også være en «buffer»

brutte forutsetninger

mot underskudd

i

regnskapsåret.
Det var satt av kr. 100 000 til kommunestyrets
salderingen
Videre

av budsjettet

Pensjon-

premieavvik-

vedrørende

og kommunens

Skatter,

rammeoverf.

Samlet er det kommet
av årets budsjett.

kostet

av budsjettet”

fellesansvar

så langt. Aktuarberegning

pensjon

er brukt til

Årets lønnsoppgjør

3 mill. kr. Til rest står kr. 750 000 som går inn i salderingen

Ingen kommentarer

8000

Dette beløpet

i junimøtet.

var det satt av kr. 3 750 000 til årets lønnsoppgjør.

kommunen
7900

reservepost.

kommer

regnskapsmessige

ved årsslutt

som vil påvirke resultatet

for 2017

resultat

m.v.

inn 67.679 mill. kr. i rainmeoverføriiiger

Skatteinntekter

pr. august måned eller 7l,2%

pr. august måned for kommunen

utgjør 38,298 mill. kr., som

utgjør 59,8% av årets budsjett.
inn ca. 1,452 mill. kr. MINDRE

Det er kommet
inntektsutj

evningen

Utskriving
Mottatt

avgjør hvor store inntektene

av eiendomsskatt

tilskudd

enn skatteanslaget

er i sainsvar

for 2017. Beregning

blir for vår del til slutt.

med budsjett

så langt i år, dvs. 4,9l3

mill. kr.

utgjør l,782 mill. kr. pr. august måned av et budsjett

til flyktninger

av

på 2,4

mill. kr.
9000 Finansutgifter,
Det er ingen endringer
innlån er i samsvar
budsjettet

resultat m.v.
mht. rentesituasjonen

med prognose.

i år. Det er bokført

kommunens

denne situasjonen

52,5 % av årets finanskostnader”

bør det bli en rentegevinst

i f.t.

(renter og avdrag på

imilån) pr. august måned.

Årets låneopptak
Lånevilkårene

i KLP-Kommunekreditt

på l5,075 mill. kr. ble gjennomført

er fast rente i 3 år og til en nominell

l august ble det også refinansiert
rentebindingstid
Avkastning

for våre imilån. Betalte avdrag og renter på våre

Fortsetter

to tidligere

i Pareto Kapitalforvaltiiiiig

rente på l,67% p.a.

fastrentelån

på 2 år og til 1,59% nominell

15.08.

til nytt fastrentelån

med

rente p.a.

viser en positiv utvikling

597 000 kr. Pr. mai måned er total markedsverdi
400 000 i avkastning.
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KRF;

med en vekst på 4,13 % eller

på l5,045 mill. kr. Det er budsjettert

med kr.

si
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Kontrollutvalget

Saksbehandler:

Jane Anita Aspen

Dato:

8.1 1.2017

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

PS 31/17

PROSJEKTPLAN
«HELSESTASJ
Sekretariatets

Utvalg

Møtedato

Kontrollutvalget

15.11.2017

FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
ON OG SKOLEHELSETJENESTEN
I GJEMNES

KOMMUNE»

innstilling

Kontrollutvalget
godkjenner framlagt prosjektplan for forvaltningsrevisj
onsprosjekt
”Helsestasj on og skolehelsetj enesten i Gjemnes kommune” med de merknader og tillegg som
måtte fremkomme i møtet. Prosj ektplanen danner grunnlag for gjennomføring
av prosjektet.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget
forvaltningsrevisj
Prosjektet

i Gjemnes vedtok i sitt inøte 20.9.2017, sak 23/17, å bestille en
on av <<Helsestasj on og skolehelsetj enesten i Gjemnes kommune.»

kommer

inn under

tema Barn og unge, herunder

skolehelsetj eneste) i Plan for forvaltningsrevisjon
kommunestyre
25.10.2016, K-sak 55/16.
Kontrollutvalget

sine oppgaver

grunnskole

(kvalitet,

2016 —2019. Vedtatt av Gjemnes

ved forvaltningsrevisjon

følger av kommuneloven

§ 77, nr. 4

«Kontrollzttval get skal påse at kommunens eller jjølkeskoiiiiizttiiens regnskaper
blir revidert på en
betryggende
måte. Kontrollutvalget
skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske
forvaltning foregår i samsvar med gjeldende besteinnielser
og vedtak, og at det blir gjennomført
systematiske vurderinger
av ølconoiiii, produktivitet,
inåloppnåelse
og virkninger utfra kommzmeslyrels
eller fylkestingets
vedtak og forutsetninger
Oforval/ningsrextisjon)»

Forskrift om kontrollutvalg,
forvaltningsrevisj
on.

kap. 5, utdyper

Ved bestilling

la kontrollutvalget

av prosjektet

kontrollutvalget

sine oppgaver

ved

vekt på følgende:

Tilbyr Gjemnes kommune helsestasjonstjenester
og skolehelsetj enester i samsvar med
Helsedirektoratet
sine nasjonale faglige retningslinjer:
— blir undersøkelsespro
grammet fulgt?
- bemanning og kompetanse
— får brukerne informasjon på et språk de forstår?
- samarbeid med andre instanser
— hvilken rolle har helsestasjonen
og skolehelsetj enesten i forhold til forebygging
Av diskusjonen
Dette fremkom

73

som var i møte, var det tydelig at stikkordet
også i protokoll fra møte.

knyttet til forebygging

var viktig.

Prosjektet er bestilt gjennomført av Møre og Romsdal Revisjon IKS. Etter RSK 00l Standard
for forvaltningsrevisjon,
skal det i starten av et forvaltningsrevisj
onsprosj ekt utarbeides en
prosjektplan som skal danne grunnlag for gjennomføring
av prosjektet.
Vedlagt
o

følger:
Revisjonen sitt utkast til prosjektplan for «Helsestasjon
Gjemnes kommune», datert 8.1 1.2017.

og skolehelsetj

enesten i

VURDERING
Kontrollutvalget
har ansvar for at kommunen sin virksomhet blir gjenstand for
forvaltningsrevisj
on. Gj emiom forvaltningsrevisj
on skal kontrollutvalget
undersøke om
kommunen følger regelverk, om de når fastsatte mål, om ressursene blir forvaltet på en
effektiv måte, og virkning av vedtak. Revisor utfører forvaltningsrevisjon
på vegne av
kontrollutvalget
og er ansvarlig for gjennomføringen.
Kontrollutvalget
sitt påse—ansvar for forvaltningsrevisj
on innebærer ma, at utvalget skal holde
seg orientert om forvaltningsrevisjonsprosjektet
undervegs i prosessen. Dette skjer gjennom
prosjektplanen.
Prosjektplanen

bør omtale følgende

punkt:

o

Bakgrunn

for prosjektet

o
o

Målsetting og problemstillinger
Revisjonskriterier
eller grunnlaget

o

Metodisk

o

Organisering

for disse

tilnærming
og ansvar, ressursbehov

og tidsplan

l den vedlagte prosjektplanen
har revisor, utarbeidet tre problemstillinger
som blir lagt til
grunn for prosjektet. Det er kontrollutvalgets
oppgave å vurdere om problemstillingene
belyser det utvalget hadde ønske om å få belyst ved valg og bestilling av prosjekt. Det er
viktig å være oppmerksom
på at hvor mange problernstillinger
en skal undersøke, vil ha
innvirkning på hvor omfattende revisor kan belyse de ulike problernstillingene.
l kontrollutvalgets
møte der prosjektet ble det bestilt, så kom det frem at problemstillingen
knyttet til helsestasj onens og skolehelsetj enestens rolle i forhold til forebygging var viktig å få
belyst. l det første utkastet til prosjektplan som sekretariatet mottok 3.1 l . 17, så var
forebyggende
arbeid satt opp som en egen problemstilling,
men det var lagt opp til at dette
ville bare ville bli et beskrivende kapittel. Sekretariatet mener at siden dette er et viktig tema
for utvalget, så bør problemstillingen
vurderes mot revisjonskriterier
når disse finnes. Det er
viktig at det undersøkes om målsettinger også nås når det gjelder forebygging.
Når det skal utføres et forvaltningsrevisj
onsprosj ekt så må revisor med utgangpunkt i
problemstillingene
etablere noen revisjonskriterier.
Dette er krav, nonner og eller standarder
som problemstillingen
skal vurderes opp i mot.
Revisjonen har utarbeidet en prosjektplan der det er bemerket
vil revisjonen belyse gjennom problemstilling
2, Helsestasjon
revisjonskriteriene
3,4 og 5.

at temaet forebyggende
arbeid
og skolehelsetilbudet,
jf.

Det finnes omfattende nasjonale faglige retningslinjer
for det helsefremmende
og
forebyggende
arbeidet i helsestasjon. For å belyse forebyggende
arbeid har revisjonen valgt ut
noen revisj onskriterier i disse retningslinjene;
Opplysningsvirksomhet
og veiledning i
grupper, Hj emmebesøk og oppsøkende virksomhet og Bistand og undervisning
i gruppe,
klasse,

foreldremøte.
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må vurdere om dette er tilstrekkelig
Kontrollutvalget
arbeidet til helsestasjon og skolehelsetj
forebyggende

eller om det er andre deler av det
enestten utvalget ønsker belyst.

viser at revisor har valgt å avgrense prosjektet
Prosjektplanen
sin situasjon og i mindre grad svangerskapsomsorgeii.

til å ha fokus på barn og unge

Dersom revisor ser behov for å gjøre vesentlige endringer i problemstilling(er)
undervegs i prosjektet, så skal dette avklares med kontrollutvalget.
Sekretariatet vurderer
plan bør inneholde.

Jane Anita Aspen
daglig leder
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at prosjektplanen

revisjonen

har utarbeidd

inneholder

eller annet

de punkt en slik

Aspen,

Jane

Anita

Fra:
Sendt:
Til:
l(opi:
Emne:
Vedlegg:

Lillian Reder Kristoffersen <LillianKristoffersen(Ømrrevisjonno>
8. november 2017 14:02
Postmottak - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Aspen, Jane Anita
Redigert prosjektplan Gjemnes
Prosjektplan Gjemnes, redigert utgavedocx

Hei
Viser til e—posttidligere i dag.
Kontrollutvalget
ønsker at prosjektet skal vurdere hvilken rolle helsestasjonen og skolehelsetj enesten har i
forhold til forebyggende arbeid.
Revisjonen har sett nærmere på dette og tatt inn forebyggende arbeid i prosjektplanen.
Vi inkluderer dette når helsestasjon og skolehelsetj enestetilbudet gjennomgås under tema 2, jf.
revisj onskriteriene 3, 4 og 5 under dette temaet.
Vi mener at forebyggende arbeid nå er ivaretatt i forhold til kontrollutvalgets
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Utarbeidet:

Forvaltningsrevisjon

53.11.2017 av Lillian

Reder

Kristoffersen

Enhet:

Gjemnes

kommune

Prosjekt:

Helsestasjon

Generell

hjemmel

Aktivitet
Kommunens

og skolelzelsetjelzestelz

kommune

for forvaltningsrevisjon

revisor skal utføre forvaltningsrevisj

on.

F orvaltningsrevisj
on innebærer å gjennomføre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
rnåloppriåelse
og virkninger ut fra kommunestyrets
vedtak og forutsetninger.

Bakgrunnen

i Gjemnes

for dette

Plan f0rf0rvaltm'n.Osrevis

H‘emmel
Kommuneloven
§ 78 nr. 2 og
forskrift om revisjon §§ 6-8
Kommuneloven
§ 77 nr. 4

revisjonsprosjektet
"on 2016 til 2019

Utvalg

Saksnummer

Dato

Kontrollutvalget

23/16

14.09.2016

Kommunestyret

55/16

25.10.2016

l Plan for forvaltningsrevisj
on 2016-2019 er helsestasjon
aktuelt tema for forvaltningsrevisj
on i perioden.
Bestillino
Utvalg

av

Kontroll-

rosjekt
Saksnummer
23/2017

Dato

Vedtak

20.09.2017

Kontrollutvalgets

utvalget

1.

Kontrollutvalget

og skolehelsetjenester

nevnt som et

vedtak
bestiller

følgende

forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Helsestasjons
og
skolehelsetj enesten i Gjemnes kommune
2. Undersøkelsen
skal ta utgangspunkt
i
problemstillinger
som kommer frem i
møteprotokollen.
3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal
Revisjon IKS.
4. Prosjektplan utarbeides og legges fram for
kontrollutvalget.
Kontrollutvalget
bestilte forvaltningsrevisj
on av Helsestasj ons— og skolehelsetj enesten i
Gjemnes kommune i møte 20.09.2017 (sak 23/2017). I protokoll fra møte opplyses det
følgende om prosjektet under overskriften Konrrollutvalgets
behandling:
Kontrollutvalget

ønsker at revisjonen

tar utgangspunkt

i følgende:

1

79

°

Tilbyr Gjemnes
Helsedirektoratet

kommune helsestasj onstjenester og skolehelsetj
sine nasjonale faglige retningslinjer:

-Blir undersøkelsesprogrammet

fulgt?

—Bemanning og kompetanse
—Får brukerne informasjon på et språk de forstår?
-Samarbeid med andre instanser
-Hvilken rolle har lielsestasjonen og skolehelsetjenesteii

Problemstillinger

i forhold til forebygging

og revisjonskriterier

Med utgangspunkt
stillingene

enester, i samsvar med

i bestillingen

og mener

fra kontrollutvalget

at disse er tilstrekkelig

har revisjonen

konkretisert

Revisj onen legger til grunn at det kan gjøres ytterligere
problemstillingene
underveis i prosjektet.

operasj onalisert

og avgrenset

justering

til å kunne

problem-

besvares.

og konkretisering

av

Problemstillinger:
1) Har helsestasjonen
og skolehelsetjenesten
tilstrekkelig bemanning og kompetanse?
2) Tilbyr Gjemnes kommune helsestasj on—og skolehelsetj enester som barn og ungdom
fra 0 til 20 år har krav på?

3) Har helsestasjonen
andre iiistanser?

og skolehelsetj

enesten et liensiktsinessig

system for samarbeid

Revisjonskriterier:
Med utgangspunkt
i problemstillingene
skal det etableres revisj onskriterier.
kriterier er de krav, normer og/ eller standarder som forvaltningsrevisjonsobj
revideres/
autoritative

vurderes
kilder

i forhold
innenfor

til. Revisj onskriteriene
det reviderte

konkrete og i samsvar med de kravene
den aktuelle tidsperioden.

området.

skal være begrunnet
Revisj onskriteriene

Revisj onsektet skal

i, og utledet

Tema 1: Helsestasjon
Problemstilling:
o

ønsker vurdert har revisjonen

og skolehelsetjeneste

Har helsestasjonen

—organisering,

og skolehelsetjenesteii

fra,

skal være relevante,

som gjelder for forvaltningsrevisj

onsobj ektet innenfor

Revisjonen vil innhente aktuelle styringsdokumentei”
fra Gjemnes kommune.
være kilder til ytterligere konkretisering
av problemstillinger
og kriterier.
Basert på temaene som kontrollutvalget
aktuelle tema og problemstillinger:

med

Disse vil kunne

utledet følgende

bemanning

og kompetanse

tilstrekkelig

bemanning

og kompetanse?

personell

i helsestasjon

Revisjonskriterier:
0

Kommunen
skolehelsetj

skal sikre tilgang på nødvendig
enesten.

og

2
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Forskrift om helsestasjonog skolehelsetj
ansvar, og bemanning og kompetanse.

eneste § 2-1 gir bestemmelser

om konimunerts

Det er gitt merknad til de enkelte bestemmelsene
i forskriften. l merknad til § 2-1 er krav til
organisering,
bemanning og kompetanse utdypet. l tillegg omtales dette i de Nasjonale faglige
retningslinjene
for det helsefremmende
og forebyggende
arbeidet i helsestasjon.

Tema

2: Helsestasjon

og skolehelsetjenestetilbudet

Problemstilling:
o Tilbyr Gjemnes

kommune

helsestasjon-

og skolehelsetjenester

som barn og ungdom

fra 0 til 20 år har krav på?
Revisjonskriterier:
o

Helseundersøkelser

o

Informasjon

o

Opplysningsvirksoinliet
og veiledning i grupper gis
o Foreldre får tilbud om å delta i gruppekonsultasjoner

o
o

o

og rådgivning

ytes med oppfølging/

om og tilbud om Barnevaksinasjonsprograminet

henvisning

ved behov

gis
(helsestasjon)

Hj emmebesøk og oppsøkende virksomhet gjennomføres
o Hj einmebesølcet gjennomføres
av helsesøster 7-10 dager etter fødselen
Bistand og undervisning
i gruppe, klasse, foreldremøte
o bidrar i undervisning
om seksuell helse (skolehelsetjerresteii)
o bidrar i undervisning for å forebygge bruk av tobakk, alkohol og andre
rusmidler (skolehelsetjenesten)
Kommunen

sikrer at informasjon

gis på et språk brukerne

forstår

Forskrift om helsestasjonog skolehelsetjeneste
§ 2-3 bestemmer at helsestasjon
skolehelsetj enesten skal ha tilbud til barn og ungdom O-20 år. Paragrafen lyder:

og

Helsestasj onens tilbud til gravide skal omfatte:
helseundersøkelser
og rådgivning med oppfølging/henvisning
ved behov
opplysningsvirksomhet,
samlivs- og foreldreveiledning.
Helsestasjonsog skolehelsetjenestens
tilbud til barn og ungdom 0 - 20 år skal omfatte:
— helseundersøkelser
og rådgivning med oppfølging/henvisiiiiig
ved behov
forebyggende
psykososialt arbeid
opplysningsvirksomhet
og veiledning individuelt og i grupper
hj emmebesøk/oppsøkende
virksomhet
— samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og
arbeidsmiljø for elever
bistand og undervisning
i gruppe/lclasse/foreldreniøter
i den utstrekning skolen ønsker
det samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder
kronisk syke og funksj onsheiniiiede
informasjon om og tilbud om Barnevaksinasjonsprograrrnnet,
jf. forskrift 2. oktober
2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram.
Det er gitt nierkiiad til de enkelte besteininelseiie
i forskriften. l merknad til § 2-3 er krav til
tjenestene utdypet. l tillegg omtales dette i de Nasjonale faglige retningslinjene
for det
helsefremmende
og forebyggende
arbeidet i helsestasjon, skolehelsetj enesten og helsestasjon
for ungdom.

3
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Kontrollutvalget
ønsker at prosjektet skal
Vurdere hvilken rolle helsestasjonen
og
skolehelsetj enesten har i forhold til forebyggende arbeid. Revisjonen vil vurdere dette iiår
helsestasjon og skolehelsetj enestetilbudet gjennomgås under tema 2, jf. revisjonskriteriene
3,
4 og 5.
Pasient og brukerettighetsloven
blant annet være tilpasset

3-5 har bestemmelser

språkbakgrunn.

Helsestasjon,

om informasjon.
skolehelsetjeneste

Informasjonen

skal

og helsestasjon

for

ungdom skal være et likeverdig tilbud til hele befolkningen. Tilbudet til barn, ungdom og
deres foreldre bør tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov, for å sikre et likeverdig
tilbud. Dette innebaerer blant annet å ta hensyn til språklige

Tema 3: Samarbeid
Problemstilling:
o Har helsestasjonen
andre

og skolehelsetjenesten

og kulturelle

et hensiktsmessig

forskjeller.

system for samarbeid

med

instanser?

Revisjonskriterier:
°

Helsestasjonsog skolehelsetj enesten skal ha rutiner for samarbeid med fastlegene,
andre kommunale tjenester, tannhelsetj eneste, fylkeskommunen
og
spesialisthelsetjenesten.

Krav om samarbeid og samhandling er gitt i forskrift om helsestasjonsog skolehelsetj eneste
§ 2-1. Det er gitt merknad til de enkelte bestenimelsene
i forskriften. l merknad til § 2-1 er
krav til samarbeid utdypet. l tillegg omtales dette i de Nasjonale faglige retningslinjene
for det
helsefremmende
og forebyggende
arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten
og helsestasjon
for ungdom.

Avgrensning
Forvaltningsrevisj
onsprosj ektet vil ha fokus på barn og unges situasjon
svangerskapsornsorgen.

og i mindre grad

Forskrift om iiiternkontroll i helse og onnsorgstj enesten ble erstattet av ny forskrift om ledelse
og kvalitetsforbedring
i helse- og omsorgstjenesten
fra 1.1.2017. Nye Nasjonale faglige
retningslinjer
for det lielsefreiiiineiide
og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom ble publisert i september 2017. l prosjektet blir det tatt
hensyn til at det er en overgangsfase
der nye retningslinjer skal impleinenteres.
Ved valg av
revisj onskriterier er krav som er sentrale både i gammel og ny forskrift/ retningslinj e/
veiledere vektlagt.
Videre avgrensinger

Metode

vil bli vurdert når revisjonen

starter arbeid med prosjektet.

og gjennomføring

Undersøkelsen
skal baseres på Norges kommunerevisorforbund
forvaltningsrevisj
on (RSK 00 l ).

(NKRF)

sin standard

Det er her aktuelt å intervjue sentrale personer i helsestasjon og skolehelsetjenesten
kommunen. Vi vil vurdere å gjennomføre en enkel spørreundersølcelse.
Revisjonen

for

i
vil benytte
4
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nasjonale fagrapporter og eventuelle
vil vurdere om det skal gjennomføres

Ress

dokument utarbeidet av Gjemnes kommune. Revisjonen
intervju med et utvalg av brukere av tjenestene.

u rs e r

Kom

etanse

Oppdragsansvanig
forvaltningsrevisor
Utførende forvaltningsrevisor
Regnskapsrevisor

Navn

Ressurser

Einar Andersen
Lillian Reder Kristoffersen
June Beøy Fostervold

20 timer
125 timer
10 timer

Tidsplan
Oppstartbrev
sendes til rådmann når prosjektplan
er vedtatt i kontrollutvalget.
Revisjonen
beregner at levering av prosj ektrapport kan skje til kontrollutvalget
siste møte våren 2018.
Aktivitet
Kontrollutvalget
bestilte prosjektet
Oppstart planlegging
Prosjektplan
sendes til kontrollutvalget
Prosjektplan
behandles i kontrollutvalget
Utsendelse oppstartbrev til administrasj onssj ef
Oppstartmøte
med administrasjonssj
ef
Arbeid med rapport
Utkast til rapport på høring
Høringsmøte
med adrninistrasj onssjef
Frist for høringsuttalelse
Rapport oversendes til kontrollutvalg
Kontrollutvalg
behandler rapporten
Komrnunestyret
behandler rapporten

Planla

t utført

Merknader

20.09.2017
27.10.2017
0 1 . 1 1 .2017
15.11.2017
Desember 2017
Desember 2017
J anuar-april 2018
15.04.2018
30.04.2018
07.05.2018
15.05.2018
Mai 2018
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OPPDRAGSAV
Sekretariatets

Utvalg
Kontrollutvalget

TALE MED MØRE

Møtedato
15.11.2017

OG ROMSDAL

REVISJON

IKS

innstilling

1. Kontrollutvalget
godkjenner vedlagte oppdragsavtale.
2. Sekretariatet får fullmakt til å innhente uttalelse fra rådmannen når det gjelder
oppdragsavtalens
innhold. Basert på denne uttalelsen, får sekretariatet i samråd med
kontrollutvalgets
leder, fullmakt til å gjøre presiseringer
og/eller mindre justeringer i
avtalen som ikke er av prinsipiell betydning. Det skal gis melding til kontrollutvalget
om hvilke endringer som eventuelt er gjort.
3. Kontrollutvalgets
leder signerer avtalen.
Saks opplysninger
Kontrollutvalget
skal på vegne av kommunestyret
føre det løpende tilsyn med den
kommunale
og fylkeskommunale
forvaltning, jf. kommuneloven
å 77.
1 henhold til Forskrift om revisjon kap. 2, å 4, er revisor pålagt å arbeide planmessig og
effektivt. Kontrollutvalget
skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale
forvaltningen,
herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisj onsordning, jf. Forskrift
kontrollutvalg,
kap. 3, å 4 og kommunelovens
å 78 nr. 1.

om

Kommunestyret
i Gjemnes, i møte 19.5.2015 k-sak 29/15, valgte å inngå som deltager i Møre
og Romsdal Revisjon og valgte selskapet som revisor for kommunen.
I vedtaket fikk
kontrollutvalget
mandat til å inngå og godkjenne engasjementsavtale
med Møre og Romsdal
Revisjon IKS.
Av ulike årsaker kom Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) ikke i drift før fra Lfebruar
2017. Skifte av daglig leder i MRR, har også medført at arbeidet med oppdragsavtalen
har tatt
noe tid. Våren 2017 ble det avholdt felles arbeidsmøter mellom sekretariatene
på Nordmøre,
Romsdal og fylkeskommunen
og konstituert daglig leder i MMR. Det ble i disse møtene
avtalt å dele inn avtalestrukturen
slik:
- Engasjementsbrev
- Oppdragsavtale
Daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal har i tillegg har hatt egne møter med
daglig leder i MMR, Veslemøy Ellinggard, etter at hun startet opp 1. mai 2017. l disse møtene
det har vært jobbet med avtaleutkastet.
Basert på dette følger vedlagt utkast:
- Vedlegg 1. Engasjementsbrev
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(uoff.

Off.loven

å 13, jf. fvl. ål3

1. ledd nr. 2)

— Vedlegg

2. Oppdragsavtale

(uoff.

Off.loven

§ 13, jf. fvl. §13 1. ledd nr. 2)

VURDERING
En asementsbrev
Dette har revisor plikt til å utarbeide, jf revisj onsstandard ISA 210 —Inngåelse av avtale om
vilkårene for revisjonsoppdraget.
Hensikten med engasjementsbrevet
er ha revisor sin side å
informere ledelsen (kommunestyret)
om deres ansvar for intern kontroll og
økonomiforvaltning,
herunder å klargjøre hvilke forutsetninger
og forventninger
som ligger til
grunn fra revisor sin side for å gjemiomføre revisjonsarbeidet.
Som det går frem av ISA 210
skal eiigasjementsbrevet
sendes til ledelsen eller den som har ansvaret for styring og kontroll
av virksomheten.
Revisjonen har valgt å følge Norges Kommunerevisorforbund
(NKRF) sin
tolkning av at dette brevet skal sendes kontrollutvalget
på vegne av kommunestyret.
Kommunestyret
har det øverste tilsynsansvaret
med den kommunale forvaltning og skal påse
at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte, jfr. kommuneloven
§ 76.
Kontrollutvalget
er kommunestyrets
utøvende organ, og skal på vegne av komrnuiiestyret
forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale
forvaltning, jfr.
kommuneloven
§ "77. Sekretariatet har ikke drøftet imiholdet i engasjementsbrevet
med
revisjonen, da dette oppfattes som revisjonens brev til kunden.
Opp dragsavtale
Kontrollutvalgets
reglement sier ikke noe om hva engasjementsavtalen/oppdragsavtalen
inneholde, men sekretariatet har tatt utgangspunkt i kontrollutval gets engasj ementsavtale
Kommunerevisjonsdistrikt
2 fra 2011, i forhandlingene
med revisjonen og de andre
sekretariatene.
En har selvsagt også hatt med seg erfaringer fra samspillet mellom
kontrollutvalg/kommune
og revisjon.

skal
med

Oppdragsavtalen
skal regulere forhold som kontrollutvalget
er opptatt av som kunde,
herunder krav og forventninger
til leveranseomfaiig,
innhold og kommunikasjon
med
kontrollutvalget.
Dette for at leveransen skal sikres og slik at utvalget skal settes i stand til å
ivareta sitt tilsynsansvar
overfor revisjonen.
l overgangen mellom Kommunerevisj
onsdistrikt 2 og Møre og Romsdal Revisjon IKS, så har
kommunen uttrykt bekymring for om de har fått tilstrekkelig revisjonstj enester.
Hovedutfordringen
har vært mangel på dialog mellom revisjon og administrasjon.
Sekretariatet har i denne avtalen lagt vekt på å sikre at det er gode rutiner for dialog mellom
revisjon, kontrollutvalg
og sekretariat, samt mellom revisjon og administrasjon.
Det har fra revisjonen sin side også vært viktig å sikre at en har en ensretting
kommunene i revisj onsdistriktet.

i avtalene

med

Oppdragsavtalen
har tatt utgangspunkt
i at kommunene skal ha tjenester i det omfanget de
tidligere har hatt. Kommunene
som tidligere fikk tjenester fra Kommunerevisj
onsdistrikt 2
har fått levert 2-3 forvaltningsrevisj
oner i året. Kommunen knyttet til distriktsrevisjon
Nordmøre har, i følge revisjonen, fått noe færre. Det legges her opp til at de to største
kommunene (Molde og Kristiansund)
får levert l forvaltningsrevisj
onsrapport i året, mens de
andre kommunene får levert 2 forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller
i
valgperioden.
Det er dette revisjonsselskapet
vurderer at de har kapasitet til ut fra
forutsetningene
i budsjett og økonomiplan.
Etter forskrift om kontrollutvalg
forvaltningsrevisj
on.

§ 9 skal kontrollutvalget

årlig se til at det blir gj ennomført
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Departementet
har i rundskriv H—O2/06 sagt at de mener at forvaltningsrevisj
on bør
gjennomføres
hvert år. De skriver videre «Forskriften er likevel etter sin ordlyd ikke til hinder
for at kommunestyret
vedtar at det ikke skal gjennomføresjorvaltningsrevisjon
ett bestemt år,
dersom dette finnes nødvendig ut fra hensynet til økonomiske ressurser og behovet for å
prioritere
andre formål. »
Kontrollutvalget
bør årlig vurdere om det er behov for gjennomføring
av forvaltningsrevisjon,
jf. forskrift om forvaltningsrevisjon.
Dersom det er behov for gjennomføring
av
forvaltningsrevisjonsprosjekt
utover to i valgperioden,
så må kontrollutvalget
be
kommunestyret
om midler til disse prosjektene.
Sekretariatet mener avtaleutkastet
er et godt grunnlag for å utvikle et konstruktivt samarbeid
med MRR. Vi tror at avtalen kan bidra til å utvikle både revisjonen og kommunen.
Forhåpentligvis
vil en kumie styrke kontroll- og tilsynsaktivitetene
på en god og effektiv
måte.
Rådmannen
skal ha mulighet til å uttale seg om oppdragsavtalen
før godkjenning.
En slik
trttale er ikke innhentet på nåværende tidspunkt, men vil bli gjort når kontrollutvalget
har
akseptert avtalen.

Jane Anita Aspen
daglig leder
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TILTAKSPLAN
Sekretariatets

Møtedato
15.11.2017

I GJEMNES

KOMMUNE

innstilling

Kontrollutvalget
godkjenner
Tiltaksplanen
vil fortløpende

Tiltaksplan for 2018, med de endringer som fremkom
bli oppdatert av kontrollutvalget
i hvert møte.

i møte.

Saksopplysninger
I kontrollutvalgets
møte 20.9.2017, sak 25/17 vedtok utvalget Plan for kontrollutvalgets
virksomhet 2017-2019. Dette er en overordnet plan som må konkretiseres
i en årlig tiltaksplan
Sekretariatet har laget et forslag til tiltaksplan for 2018 som diskuteres/vurderes
i
kontrollutvalget
i hvert møte. En oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge på
www.kontrollutvaloromsdalno
VURDERING
Når det gjelder møtehyppighet,
er det lagt opp til 5 møter, tre møter på våren og to møter på
høsten. I kontrollutvalgets
første møte i 2018, vil møteplanen legges for hele året.
Tiltaksplanen
er bygget opp etter samme mal som Plan for kontrollutvalgets
2019, som utvalget vedtok i forrige møte.

Jane Anita Aspen
daglig leder
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virksomhet

2017-

Rådmannen skal
ha mulighet til å uttale seg om oppdragsavtalen
før godkjenning. En slik
uttale er ikke innhentet på nåværende tidspunkt, men vil bli gjort når kontrollutvalget
har
akseptert avtalen.

Jane Anita Aspen
daglig leder
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TILTAKSPLAN
201 8
KONTROLLUTVALGET
GJEMNES

Oppdatert

KOMMUNE

XX.X.17

I

Tilsyn

med forvaltningen

ii

Møte
Fortløpende

O

rapportering
o

Aktuell
iiiforinasjon/orienteringer

XX.2.

l 8

XX.3.l 8

aver kn ttet til tils n med forvaltnin

Kontrollutvalgsmedlemmene

skal ha tilgang til dokumenter

Erik Aspen Bakke er kontrollutvalgets

o

Rapporter

o

Oppfølging

fra andre tilsynsorganer

representant

og kommunens

av kommunestyrevedtak

en
fra alle politiske

utvalg.

i kommunestyret.
svar/oppfølging

(i kvartalsrapporteringen)

o
Sykefravær (i kvaitalsrapporteringen)
o
Anmeldelser
og varslinger
l den grad temaer/områder
ikke blir undersøkt gjennom bestilling av
forvaltningsrevisjon,
kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger
fra
administrasjonen
på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for
forvaltningsrevisjoii.
Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.
Saker til oppfølging vil også fremgå av kontrollutval gets oppfølgingsliste
o

xxx

o

få skatteoppkreverens

årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten til

orientering

XX.5.18

o

Virksomhetsbesøk/orientering

o

Økonoinira

oit l. tertial

XX.9.18

o

Økonoinira

ort 2. kvartal

XX.l1.18

o

Økonomirapport 3. kvartal

o

Tiltaksplan

Kontrollutvalgets

oppgaver

2019 —Kontrollutvalget

i forbindelse
O

aver kn ttet til re nska

Utgangspunktet
for oppgavene
forskrift om kontrollutvalg..

XX.9.l 8
XX.11.18

Kontrollutvalgets

er i all hovedsak

o

Årsavslutningsbrev

o

Avstemming

o
o

Orientering om revis j onsstrategien for revisjonsåret 2018.
lnterimrappoit regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018 (ev. i det første møte i 2019).

o

Orientering

oppgaver

for revisjonsåret

av risikovurdering

om oppfølging

i forbindelse

av årsavslutningsbrev

Gaver kn ttet til forvaltnin

srevis'on

er plan for forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjonsprosjekt

«Helsestasjon

og bestemmelsene

og skolehelsetjenester

og behandles

i kontrollutvalget

i kap.

i Gjemnes
og oversendes

o

XX.5.18

o

Bestilling

av forvaltningsrevisj

XX-9. l 8

o

Prosjektplan

forvaltningsrevisj

xx. l l .l8

o

2018

for 2017

med forvaltningsrevisjon.
O

o

2017.

og vesentlighet.

kommune». Rapporten fremlegges
kommunestyret
for endelig vedtak

Tiltaksplan

i kap. 4 i

Interimrappoit regnskapsrevisj on, regnskapsår 2017.
Oppsummering fi'a årsoppgjørsrevisjonen
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017, Gjemnes kommune

Utgangspunktet
for oppgavene
5 i forskrift om kontrollutvalø.

xx.3. l 8

srevis'on

relatert til bestemmelsene

o
o
o

Møte

XX.2.l8

i Gjemnes

med regnskapsrevisjon.

Møte

Xx.2.18
XX.3.18
XX.5.l8

fra enhetsleder

on i tråd med plan for perioden
onsprosj

2016-2019.

ekt «xx».

2
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Kontroilutvalgets

oppgaveri

med sjelskapfskonjtroll.

O
aver kn ttet til selska
skontroll
Utgangspunktet
for oppgavene er plan for selskapskontroll
og bestemmelsene
forskrift om kontrollutvalg

Møte

xx.2.l8

o

xx.3.l8

o

xx.5.l8

o

xx.9.18

o

xx.ll.l8

Tilsyn

forbindelse

i kap. 6 i

o

medrevisjonen
Møte

O

aver kn ttet til tils n med revis'0nen

xx.2. l 8

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov.
Revisjonens plan for Gjemnes kommune og er til enhver tid tilgjengelig for
kontrollutvalget.
Utoan s unktet for o Gavene er bl.a. relatert til bestenunelsene
i koml. § 77 nr. 4.
o

xx.3. 18

o

XX.5.l8

o

Vedlegg

xx.9.l8

o

Oppdragsansvarlig
regskapsrevisors
revisjonsåret
2018.

o

Egenevaluering

o

Vurdering

XX.11.18

til o

dragsavtalen

«Honorar

for deldende

år» (20l8)

habilitetserklæring

gjennom

for Gjemnes

ås.

kommune

for

fra revisjonen

av kontrollutvalgets

tilsynsansvar

for regnskapsrevisjon

og

jf. NKRFs veiledere.

forvaltningsrevisjon,

Budsj ettbehandlingen
O

Møte

xx.2.18

Utgangspunktet
kontrollutvalg
o

xx.3. 18

o

xx.5. 18

o

XX.9.18

o

aver kn ttet til buds'ettbehandlin

for oppgavene
§ 18.

er bl.a. relatert

til bestemmelsen

en
i forskrift

om

Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles
kontrollutvaloet.

XX.l 1.18

Kontrollutvalgets

o

rapportering

Møte

xx.2.18

Oppgaver
kontrollutvaloets

xx.3.18

o

XX.5.18

o

93

2018

knyttet til
ra
orterin

Utgangspunktet
for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen
i koml. § 77 nr. 6.
o
Kontrollutvalgets
årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter
kommunestyret
til behandling.
o

Tiltaksplan

Kontrollutvalget
følger opp at utvalgets forslag følger med til kommunestyrets
behandling av budsjettet (jf. forskrift om kontrollutvalg
§ 18)

Oppfølging av anbefalinger
gå fram av kontrollutvalgets

i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller
årsrapport.

skal

3

Møte

Oppgaver
kontrollutval

knyttet
ets ra

til
orterino

xx.9.18
xx.11.18

Tiltaksplan

2018

4
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OPPFØLGINGSLISTE
Sekretariatets

innstilling

Det gjøres følgende

endringeri

oppfølgingslisten:

Saksopplysninger
Kontrollutvalget
vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte
sak:
' Nytt punkt
'
Endringer i punkt (grunnet orienteringer
gitt eller saken behandlet som egen ordinær
sak i møte)
'
Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets
side)
Vedlagt

følger:
o

Ajourført

oppfølgingsliste

I dette møtet er det lagt opp til følgende
o

Refusjon

pr. 20.9.2017

orienteringer

fra administrasjonen:

sykepenger

VURDERING
Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere,
stille spørsmål ved eller ta opp i dette
møtet eller i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten.

Jane Anita Aspen
daglig leder
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Saksbehandler:

Jane Anita Aspen

Dato:

xx.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr
PS 35/17

Møtedato
15.11.2017

Utvalg
Kontrollutvalget

EVENTUELT
første møte i 2018
av dato for kontrollutvalgets
Fastsetting
møteplan for et helt år fastsettes normalt av utvalget i det første møte i nytt
Kontrollutvalgets
vente til alle kommunene som sekretariatet betjener, har fastsatt sin
må
en
fordi
Dette
år.
møteplan.
første møte i nytt år blir avtalt i det
at dato for kontrollutvalgets
Det kan være forinålstjenlig
siste møtet i inneværende år.
Gjemnes kommunes møteplan for politiske møter i 2018 er klar. I Gjemnes
normalt avholdt på tirsdager. Sekretariatet
formannskap og kommunestyret
22. februar som dato for utvalgets første møte i 2018.

blir møter i
vil foreslå onsdag

og ordfører
rådmann
mellom kontrollutvalg,
Dialogmøte
Det blir satt av tid til dialog med rådmann og ordfører om roller og forventninger.
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KONTROLLUTVALGET
GJEMN ES KOMMUNE

I

SAKS OPPF ØL GIN G
(ajourført
Saker som er tatt o
Tilsynsrapport
«Kommunal
beredskapsplikt»

Dato:

Ansvar:

Merknad:

05.11.15

Sekr./ adm

Rapporten ble lagt hem i
kontrollutvalgets
møte
05.11.2015 sak OS 11/15. A.
Høgset orienterte utvalget.
Fylkesmannen
har godkj ent

i

pr 20.9.2017)

Status:
14.09.16:Rådmann

har

avvikene. I planen går det
frem at avvikene skal være
lukket innen 01.06.1 6.
Kontrollutvalget
ønsker
derfor en ny orientering fra
administrasjonen
i første møte

orientert på e-post om at
når det gjelder avvik nr. 1
Helhetlig ROS analyse, så
er den ferdig og klar til
politisk behandling.
Fylkesmannen
har
innvilget kommunen utsatt
frist til 1.1 1.16 for å lukke
de øvrige avvikene.
Orienteringen
utsettes
derfor til neste møte.

høsten

05.12.16: Alf Høgset

en plan for lukking av de 4

2016.

orienterte jf. OS 16/16.
Utvalget ønsker å følge
opp saken til
kommunestyret
har fattet
endelig vedtak om
beredskapsplanverket.
22.05.17: Kommunestyret
har i møte 28.03.17 fattet
endelig vedtak om
beredskapsplanverket,
jfr.
saksprotokoller
(RS 08/17
og RS 09/17 til dagens
møte). Kontrollutvalget
avslutter oppfølging av
denne saken.
Refusjon

sykepenger

10.02.16

Adm./rev.
/sekr

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
ønsker
informasjon fra
administrasjonen
om
eventuelle tap, samt
orientering om rutiner for
refusjon sykepenger og
hvilket arbeid som blir gjort
for å undersøke uavklarte
fordringer.

i

i
i

10.05.16: Økonomisjef og
rådmann orienterte
utvalgetjf.
OS 12/16.
Kontrollutvalget
ønsker en
ny orientering om 1 år.
22.05.17:
Administrasjonen
hadde
fått litt kort varsel på seg
l
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,

a. sykdom hos adm.
Side 1 av 2
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l

Eldreomsorg

i Gjemnes

konnnune

09.05.16

Adm./sekr

Ikommunebarometeret

skårer

Gjemnes jevnt bra, men når
det gjelder eldreomsorg
kommer Gjemnes kommune
på 403 plass. Dette er dårligst
i regionen, ned 47 plasser fra
året før. Administrasjonen
ble
i KU-møte

09.05.16,

sak

l4/l6 Eventuelt, spurt om
orientering/vurdering
om
deres syn på tallene.
Rådmannen vil analysere
tallene

nærmere,

men sier at

det kan se ut som at det at
pasientene på sykehjemmet
ikke har eget bad slår dårlig
ut. Utvalget vil få tilsendt
informasjon om metoden som
er brukt

for å komme

frem

til

15.06.16: Utvalget
diskuterte nøkkeltallene
og vektingen som ble
brukt i
kommunebarometeret
for
eldreomsorg og ønsker en
orientering fi‘a rådmannen
i neste
kontrollutvalgsinøte
om
administrasjonens
analyse
av tallene. Utvalget ønsker
også oversikt over
kommunens plassering i
forhold til de ulike
nøkkeltallene,

dersom

administrasjonen
har fått
en slik oversikt.
14.09.16: Rådmannen fikk
utsettelse på orienteringen

skår i Kominuiiebaronieteret.

som var etterspurt.

Etter at utvalget har fått sett
på bakgrunnen for tallene, vil
de vurdere om dette er noe de
ønsker å følge opp iiærinere.

05.12.16: Utvalget fikk
ikke orientering i dagens
mete, da administrasjonen
ikke har kunnet prioritere
analysearbeidet.
16.02.17: Avdleder-

Helse, Ragnhild Kleive og
rådmann Birgit Eliassen
orienterte utvalget jf. OS
05/17. KU ønsker tilsendt
rapport

etter

at

brukerundersøkelsen
"ennomført.

er

Side 2 av 2
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Utvalg
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KONTROLLUTVALGSKONFERANSE

Sekretariatets

Møtedato
15.11.2017
2018

innstilling

deltar på NKRF‘s

kontroIlutvalgskonferanse

på Gardermoen

7. og 8. februar 2018.

Saksopplysninger
Norges kommunerevisorforbund
(N KRF) arrangerer årlig fagkonferanser
ledere/medlemmer
av kontrollutvalg,
kontrollutvalgsselqetærer,
revisorer
interesserte i tilsyn og kontroll i kommunesektoren.

for
og andre

VURDERING
NKRF arrangerer årlig en konferanse spesielt rettet mot landets kontrollutvalg.
Tidligere
konferanser har fått gode tilbakemeldinger,
deltakerne har gitt utrykk for at det har vært
sentrale tema og gode forelesere.

års

Kontrollutvalgskonferansen
er en viktig møteplass for kontrollutvalgene
i Norge. Hensikten
med konferansen er bl.a. at utvalgene skal kunne ha en fast møteplass hvor felles tema og
problemstillinger
kan diskuteres, samt at deltakelse på konferanser utgjør en vesentlig del av
nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer.
Konferansen
avvikles på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 7. og 8. februar 2018 med
påmeldingsfrist
19. desember 2017. Deltakeravgiften
for denne konferansen er ikke fastsatt
enda, men i 2017 var den kr 6 500.— pr. person, som inkl. overnatting med full pensjon.
l kontrollutvalgets
forslag til budsjett for kontroll og tilsyn er det budsjettert med 18 000,— til
opplæring og kursavgifter,
slik at to medlemmer fra kontrollutvalget
i Gjemnes kan delta på
denne konferansen.
Det er ønskelig at kontrollutvalgets
representant(er)
på konferansen
referat fra konferansen til resten av utvalget i plenum.

i etterkant

gir et kortfattet

Av hensyn til valg av deltakere og påmelding til konferansen
er det viktig at kontrollutvalgsmedlemmene
i forkant av møtet avklarer sin mulighet til å kunne delta på konferansen 7. og 8.
februar 2018.

Jane Anita Aspen
daglig leder
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Saksbehandler:

Jane Anita Aspen

Dato:

8.11.2017

I‘ 'IV.'

JJ

Saksframlegg

Utvalossaksnr
PS 36/17

Utvalg
Kontrollutvalget

Møtedato
15.11.2017

EVENTUELT
Fastsetting
av dato for kontrollutvalgets
første møte i 2018
Kontrollutvalgets
møteplan for et helt år fastsettes normalt av utvalget i det første møte i nytt
år. Dette fordi en må vente til alle kommunene
som sekretariatet betjener, har fastsatt sin
møteplan.
Det kan være forinålstjenlig
at dato for kontrollutvalgets
første møte i nytt år blir avtalt i det
siste møtet i inneværende år.
Gjemnes kommunes møteplan for politiske møter i 2018 er ikke klar. l Gjemnes blir møter i
formannskap
og kommunestyret
normalt avholdt på tirsdager. Sekretariatet vil foreslå onsdag
14. februar
som dato for utvalgets første møte i 2018.

Dialogmøte

mellom

kontrollutvalg,

Det blir satt av tid til dialog med rådmann
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rådmann
og ordfører

og ordfører
om roller og forventninger.

