KONTROLLUTVALGET
RAUMA

I

KOMMUNE
Åndalsnes,

Til medlemmene

30. august 2018

i kontrollutvalget
MØTEINNKALLING

MØTE

NR.:

4/18

Tll):

6.9.2018

STED:

Møterom

kl. 10:00
415, Rauma

rådhus.

SAKSLISTE:
UTv.

SAKSNR.

TITTEL

PS 20/18

GODKJENNING Av PROTOKOLL FRA MØ'I'E 24. MAI 2018

Ps 21/18

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 22/18

RÅDMANNEN SIN PLAN FOR OPPFØLGING Av
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEK'I‘ «lNNKJØP OG OFFENTLIGE
ANSKAFFELSER I RAUMA KOMMUNE»

Ps 23/18

RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT

PS 24/18

BUDSJETTFORSLAG FOR 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN

PS 25/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 26/18

EVENTUELT

I. TERI'IAL 20I8

Dersom det er saker kontrollutvalget
ønsker å kommentere,
stille spørsmål
dette møtet eller i senere møte. kan dette gjøres under Eventuelt.
Eventuelle
Telefon:

forfall

meldes

på e-post:

71 11 15 79 eller mobil:

Innkallingen

går som melding

ved eller ta opp i

ostmottakffifikontrollu[val31101113n

91 37 ll

12.

til varamedlemmer

som innkalles

Lars Ramstad

etter behov.

(s)

leder

Jane Anita Aspen (S)
daglig leder
Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal

Revisjon

IKS

RAU

MA

KOMMUNE

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Kontrollutvalget

2018—1539/04
033 & 17
.lane Anita Aspen
l2.7.2018

Saksframlegg

Utval

ssaksnr

—PS20/18

GODKJENNING
Sekretariatets
Protokollen

Utvalg

Møtedato

Kontrollutvalget

6.9.2018

AV PROTOKOLL

24. MAI

2018

innstilling
fra møte 24. mai 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen
l.
')

FRA MØTE

velges:

..............

Saksopplysninger
Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen
fremkommet merknader til protokollen.

er tidligere utsendt. Det er ikke

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i møte samtidig, som det velges to
medlemmer til å signere protokollen.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGET
RAUMA

I

KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Tid:

3/18
24.5.2018
Kl. 10.00
»k1.13.55

Møtested:

Møterom

Sak nr:

14/18 ——
19/18

Møteleder:

Lars Ramstad,

Møte nr:
Møtedato:

415, Rauma

rådhus

leder (H)

Torbjørn Ådne Bruaset (Sp)
Knut Dagfinn Samset (Krt)
Eirik Jenssen (Ap)
lIilde Mjelva (Uavh)
Ingen
Ingen

F 0 rfal l :
Ikke

møtt:

Møtende

Ingen

vara:

Jane Anita Aspen, daglig leder
Anne Oterhals, oppdragsansvarlig
revisor (under OS 04/18, OS 05/18. sak
16/18 og sak 17/18)
Toril Ilovdenak, rådmann (under OS 04/18. OS 05/18 og sak 17/18)
Mette Rye. økonomisjef (under sak 16/18 og sak17/18)
Olav Akselvoll. havnedirektør Molde og Romsdal Havn IKS (OS 05/18)
Dagrunn Karin Stakvik. økonomileder. Molde og Romsdal I'Iavn IKS
(OS 05/18)

Fra sekretariatet:

Pra revisjonen:
Av øvrige møtte:

Protokollen

blir formelt

Leder Lars Ramstad ønsket velkommen

godkjent

i neste møte

og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkallingen.
OS 05/18 var avglemt på saklisten. det
ble godkjent at denne ble ført opp.
Innkalling og sakliste ble godkjent med denne endringen.

TIL BEHANDLING:
UTV. SA KSNR.

TITTEL

PS 14/1 8

GODKJENNING

AV PROTOKOLL

PS 15/18

REFERAT

PS 16/18

REGNSKAPSREVISJON.

PSl7/18

RAUMA

PS 18/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 19/18

EVENTUELT

FRA MØTE 19. APRIL 20 l8

OG ORIENTERINGER

KOMMUNE.

PRESENTASJON
ÅRSREGNSKAP

ÅRSOPPGJØR

FOR

2017

2017

Side

I av 7

PS

14/18

GODKJENNING

Kontrollutvalgets
Protokollen

AV

PROTOKOLL

FRA

MØTE

19. APRIL

2018

j

vedtak

fra møte 19. april 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen
1. Knut Dagfinn Samset

velges:

2. Torbjørn Ådne Bruaset
Kontrollutvalgets
Det foreslås

behandling

at Knut Dagfinn

og 'l'orbjørn

Kontrollutvalget
fattet enstemmig
medlemmer (5 voterende)
Sekretariatets

Protokollen

Ådne Bruaset

vedtak i samsvar

velges til

med omforent

å underskrive

protokollen.

forslag fra utvalgets

innstilling:

fra møte 19. april 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive
l. ......................
2. ......................

PS 15/18

REFERAT

Kontrollutvalgets

vedtak

protokollen:

OG ORIENTERINGER
—k.

Referat— og orienteringssakene
Kontrollutvalgets

_ *

å?

.-

.

tas til orientering.

behandling

Referatsaker:

RS 18/18

Protokoll fra styremøte i NIR nr. 2/2018.
Sak 6/18 var unntatt off. og ble delt ut for giennomlesning
i møte.
Sekretær opplyser at etter utsending av saksdokumentene
til dagens møte er det
mottatt innkalling til Representantskapsnmte
iNIR nr. 2/2018, 15.6.2018. Vedlagt
innkallingen til representantskapsmøte
ligger saksutredningen
og vedtaket fra Rauma
kommunestyre
08.05.18, sak 35/18. Innkallingen til representantskapsmøte
blir
vedlagt som referatsak til neste kontrollutvalgsmøte.

RS 19/18

NIR —Årsberetning 2017.

RS 20/18

NIR —Årsregnskap 2017.

RS 19/18

Innkalling

til representantskapsmøte

RS 20/18

Protokoll

fra representantskapsmøte

RS 21/18

Innkalling

RS 22/18

Protokoll

Møre og Romsdal

Revisjon

IKS 20.4.2018.

Møre

Revisjon

IKS 20.4.2018.

og Romsdal

til eiermøte

Møre og Romsdal

Revisjon

IKS 20.4.2018.

fra eiermøte

Møre og Romsdal

Revisjon

IKS 20.4.2018.
Side
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RS 23/18

Signerte dokument
fra Sluttmøte 27.4.2018 i Kominunerevisjonsdistrikt
Veslemøy E. Ellinggard til medlemskommunene.

RS 24/18

Protokoll

RS 25/18

Årsmelding

RS 26/18

Revisjon av Etiske retningslinjer
i Rauma kommune —saksprotokoll fra
kommunestyrets møte 8.5.2018 i K-sak 39/2018 samt Etiske retningslinjer.

RS 27/18

Tilsyn —Rauma kommune
4.5.2018.

fra styremøte

i Kontrollutvalgssekretariatet

2017 —Kontrollutvalgssekretariatet

2, fra

for Romsdal 25.4.2018.
for Romsdal.

Psykisk helsevern —(O pålegg), Arbeidstilsynet,

datert

Orienteringssaker:
OS 04/18

Norsk Tindesenter Eiendom AS
Utvalget hadde bedt om informasjon fra rådmannen om hva som gjøres fra
kommunens side for å følge opp at 'lxindesenteret oppfyller Pkt. 3 i avtalen mellom
Rauma kommune og Norsk Tindesenter Eiendom AS fra 14.juli 2014. Dette pkt.
gjelder samarbeid om offentlige toaletter i Åndalsnes sentrum.
Rådmann 'l'oril Hovdenak orienterte utvalget om at avtalens punkt om at Norsk
Tindesenter liiendom AS forpliktet seg til å tilrettelegge bygget for bruk som offentlig
toaletter i Åndalsnes med egen inngang som gir mulighet til døgnåpen løsning
uavhengig av senterets åpningstid, ikke lot seg gjennomføre. Det var en
korrespondanse om at dette ikke lot seg gjennomføre mellom daværende rådmann og
selskapet. Det var en forståelse og aksept på administrativt nivå om dette. 'l'oalettene
fungerer nå som offentlige toalett kun i Tindesenterets åpningstider. Rådmannen sier
at de ikke har fått noen tilbakemeldinger om at dette ikke fungerer.
Rådmannen opplyste at det også har vært og blir arbeidet med andre løsninger for
døgnåpne offentlige toalett i Åndalsnes sentrum. Det har blant annet vært prøvd å få til
en ordning med Molde og Romsdal Havn IKS., men det var ikke ønskelig fra
selskapets side.
Det skal nå etableres en bobilparkering og i den forbindelse skal det settes opp et
servicebygg. Her kan en kanskje vurdere om det er mulig å få til en ordning med
døgnåpent toalett, sier rådmannen.
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og konstaterer at avvik fra avtalen er
akseptert administrativt, men at det er ikke er rapportert tilbake til politisk nivå.

OS 05/18

Molde og Romsdal Havn IKS
Olav Akselvoll, havnedirektør og Dagrun K. Stakvik, økonomileder orienterte utvalget
om følgende:
- Generell informasjon om selskapets virksomhet
— Økonomien i selskapet
- Informasjon om forhold som er spesielt knyttet til Rauma kommune.
Innledningsvis gav havnedirektør Olav Akselvoll generell informasjon om selskapet
og informerte om forhold spesielt knyttet til Rauma kommune. Det er Havnerådet
som er selskapet sitt øverste organ. Her er det Øyvind Hovde som representerer
Rauma kommune. Kommunene som er deltagere i selskapet er: Aukra, Molde, Fræna,
Midsund. Nesset. Rauma og Vestnes. Rauma sin del i selskapet er 12 %.
Åkselvoll seier at når Havne—og tarvannsloven kom, så åpnet den for
forretningsvirksomhet
i tillegg til forvaltning, tidligere var det kun forvaltning.
Selskapet ble stiftet i 2005 og var fult operative fra 2007. Det er en selskapsavtale
mellom eierne. Selskapsavtalen gir selskapet rett til å disponere havne- og kaianlegg,
samt andre havnefasiliteter i eierkommunene. Molde og Romsdal llavn IKS er Rauma
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av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og
Kommunen trenger et disposisjonsfond
som nå er på 1,2 %
svikt i de frie inntektene. Det er en positiv utvikling på disposisjonsfondet
måltall på
fylkesmannens
under
godt
men det ligger fremdeles
av brutto driftsinntekter,
måltall
minimum 4 %. Kommunen har også en relativ høg gjeld, og godt over fylkesmannens
er på
for kommunekonsern
på 50 %. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
1 14,7 %.
Noen av ansvarsområdene
driftsenhetene

har i 2017 hatt utfordringer
på kr 6,8 mill.

et merforbruk

med å holde budsjett,

samlet fikk

kroner.

enn
at det i 2017 er brukt 27,5 mill. mindre til investeringer
Det fremgår av årsregnskapet
at det skal gjøres
er kravet i kommuneloven
budsjettert. Ved vesentlige budsjettavvik
budsjettvedtak.
avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god
Etter revisjonens mening er årsregnskapet
bokføringsskikk.
dersom kommunen skulle komme til
Utvalget er bekymret for de økonomiske konsekvensene
å tape rettssak med Veidekke AS. Rettskravet vil da måtte føres i driftsregnskapet.
av årsrapport 2017 inkludert regnskap, samt revisors beretning.
Etter utvalgets gjennomgang
for 2017 gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av
at årsregnskapet
mener kontrollutvalget
stilling pr. 31.12.2017.
Rauma kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske
anbefaler
Kontrollutvalget
for 2017 slik det er avlagt.
Kontrollutvalgets

at kommunestyret

godkjenner

årsregnskapet

for Rauma

kommune

behandling

Lars Ramstad
Utvalgsleder
nyttig informasjon.

roser rådmannen

innledningsvis

for en god årsrapport

med mye

organisasjon
Rådmann Toril Hovdenak informerer utvalget overordnet om samfunnsutvikling,
og økonom. Rådmannen forklarer nærmere de største avvikene i drifta som vi finner innen
områdene Utbygging og Helse og omsorg.
Mette Rye svarte på spørsmål fra utvalget
Rådmann Torill Hovdenak og økonomisjef
avvik i drift,
Det ble bl.a. stilt spørsmål til økonomiske
undervegs i orienteringen.
og internkontroll.
gjeldsbelastning
Kontrollutvalget
(5 voterende)

PS 18/18

Kontrollutvalgets

fattet enstemmig

med sekretariatets

innstilling

til uttalelse.

J

OPPFØLGINGSLISTE

vedtak

Det gjøres ingen endringer
Kontrollutvalgets

vedtak i samsvar

i oppfølgingslisten

i dagens møte

behandling

I dagens møte er det ikke gitt orienteringer

knyttet til saker på oppfølgingslisten.

Det ble ikke forslått endringer
sakene på oppfølgingslisten.
gjennomgikk
Kontrollutvalget
i dagens møte. det ble heller ikke forslått oppføring av nye saker.
knyttet til oppfølgingslisten
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2.

K om m une
Overskotet på 6 064 529,47
regulert i tråd med dette.

blir sett av til ubunde disposisjonstond

og budsjettet blir

Votering:

Innstilling

vedtas enstemmig.

05.06.2018
Fellesråd for eldre, funksjonshemmede
FR —ä/2018 VEDTAK:
Saken tas til orientering.

og likestillingssaker

Saken tas enstemmig til orientering.

04.06.2018 Arbeidsmiljøutvalget
AMU -10/2018
VEDTAK:

l.
2.

Kommunestyret godkjenner årsrapport 2017 med rekneskap 2017 [for Rauma
Kommune
Overskotet på 6 064 529,47 blir sett av til ubunde disposisjonsfond og budsjettet blir
regulert i tråd med dette.

Votering:
Enstemmig vedtatt

Rådmannens

l.
2.

innstillinoz

Kommunestyret godkjenner årsrapport 20 l 7 med rekneskap 20 l 7 for Rauma
Kommune
Overskotet på 6 064 529,47 blir sett av til ubunde disposisjonsfond og budsjettet blir
regulert i tråd med dette.

Aspen,

Anita

Jane

Hilde Harstad <hilde@nir.mr.no>
18. mai 2018 10:53
Guro Helen Mørkedal; berit.frey; Ellbjørg Reiten
(ellbjorg.h.reiten@outlook.com);
Iver Nordseth

Fra:

Sendt
Til:

(iver.nordseth@neasonlineno);

Jan Harald

Rolland

(janhrolland@gmail.com); Kirsti Welander
irsti.welander@oppdal.kommuneno);
Per Vidar Kjølmoen; Ragnhild
Kontmllutvalgssekretariatet
Kommunenr. ig

fl 3

35‘

for Romsdal

13 MAI 201B

Saks US ***-'”

j;

lav Vatn (torolav@tradbo.no);

_

M—

iL-nperirlzq

be}

Arkivkode:

'

I

Gradering:

0:2 C.»___

Roald Røsand (roaldrosandQrosand.no);

einar Betten (steinarbetteaDgmailcom);
Ståle Refstie; Bjørg Marit
S teren; Bjørg Width (biwidth@online.no); Gudbjørg Iversen
udbjiversetotmailcom);
Halvard Hagen
( aIvard.hagen@sunndals.net); Ida Drøpping Myren
(i a.m.myren@gmail.com); Jan Steinar Engeli Johansen; Janne Søvik; Tor

(0

Da")?

ødahl (rodahlr65@gmail.com);

_

('k.lervik@gmai!.com);

Tove Karin Halse Lervik

Trude Marsteen

(trude.marsteen@helse—midt.no);

I grid Rangønes (Ingrid.rangonesGDaveroykommune.no);
ell Neergaard

Ingunn Golmen;

(kjellneergaardQkristiansund.kommune.no);

Olav; Milly Bente Nørsett

Hustad,

Lars

(millybentenorsettCQDtingvollkommuneno);

Ola

Rognskog; Roger Osen; Anita Oterholm
(anita.oterholm@halsa.kommune.no);
Arne Ingebrigtsen ; Dagfinn
Skjølsvold; Håvard Sagli; Kirsten Skaget; Knut Mostad
(Knutmostad(Qaveroykommuneno);
olaughaugenQtingvollkommuneho;
Smøla

Kommune;

Hovdenak,

Randi

Dyrnes

(randi.dyrnes(<äsunndalkommuneno);

Toril; Bjarne Bekken; Søvik, Dag Håvard; Eilif Lervik; Eivind

Raanes; Erlend Lund Tveekrem;

Karl Kjetil Skuseth

(Kai'l.SkusettDkristiansundkommuneno);

Kåre Grønbech;

Margrete

Magerøy; Odd Eirik Hyldbakk; Talberg, Ole Kjell; Rainer Deggert
(rainerdeggertöaveroykommune.no);
Thorleif Jakobsen; Kontrollutvalg
Nordmøre

2 (haraldsvendsen(Økristiansundkommuneno);

Kontrollutvalg

Oppdal; Postmottak —Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Orientering om innkalling til møte i representantskapet i NIR 15.juni
Innkalling rep.skapsmøte 2 —2018.pdf; Utredning NIR RIR.pdf;
Kommunestyret Rauma 08—05—18.pdf;Etiske retningslinjer for NIR av
10.04.18pdf; Forslag til intensjonsavtale NIR og HAMOS av 23_O4_18.pdf;
Årsregnskap for 2017 datert 20—04—18.pdf;Årsberetning for 2017 datert
20—04—18.pdf,'Revisjonsberetning NIR 2017.pdf; Forslag til revisjon av
selskapsavtalen 2018 -overgang Raumapdf; Forslag til revisjon av
selskapsavtale 2018.pd1c

Emne:

Vedlegg:

Hei!

T il orientering
Varamedlemmer

tinner dere innkalling

til representantskapsmøte

i NIR 15. juni med vedlegg.

møter bare etter nærmere avtale.

Vi minner om at ordførere har møte—og talerett i NIRS styrende organer. Av praktiske årsaker ber vi om å få
tilbakemelding om noen ordførere ønsker å møte.

God langhelg!
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M Vh

Hilde Ødegaard Hzn'siad
Daglig lcdcr
458 49 960

JLHddfanirinlxng

Nonjmfre
Memom m Lmale Renowsjemssa
V” -. n—e'i * " "9 Kristiansund”
.nirmrna

'\J

.a
Nordmøre

Interkommunale

Renovasjonsselskap

K.
*

*
Representantskapet
Innkalling til møte nr. 2 —2018
15. juni 2018

IKS

Innkalling til møte i representantskapet nr. 2-2018
Innkalling sendes:
Faste medlemmer i representantskapet
Ordførere/rådmenn i NlR—kommunene
Til orientering sendes innkallingen:
Tekniske sjefer eller tilsvarende i NlR—kommunene

Styrets leder
Vararepresentanter
Kontrollutvalg
Tidspunkt:

Fredag 15. juni 2018 kl. 11.30 (til ca. kl. 15).
Sted:

NlR, Vågeveien 7, 3, etg., Kristiansund

Saker til orientering:

Ny omlastestasjoni Kristiansund
9

Ny henteordning for glass- og metallemballasje i Smøla fra høsten
Rauma kommune vurderer eierskapet
Renovasjonsløsning for nye Heim kommune

SESAlVl
lnformasjonsarbeid

Saker til behandling:

08/18

Etiske retningslinjer for NIR

09/18
10/18

Skisse til samarbeid med HAMOS og Envina
Årsregnskap for 2017

11/18 Årsberetning
for 2017
12/18

Revisors beretning for 2017

13/18
14/18

Revidert budsjett for 2018
Budsjett for 2019

15/18

Revidert møteplan for 2018

16/18
17/18

Forhandlingsutvalg for forhandlinger
Ny selskapsavtale for NlR

med Rauma og Halsa

Det blir lunsj sammen med styret kl. 11.30, og møtestart deretter.
For å spare miljøet oppfordrer vi til samkjøring til møtet.

Arne Hoem
representantskaps/eder

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til
vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

VALG AV REPRESENTANTERTIL Å UNDERSKRIVEPROTOKOLL

Forslag til
vedtak:
Følgende personer ble, i tillegg til representantskapets leder, foreslått og valgt for underskrift av protokoll:

.......................

og

SAKER TIL ORIENTERING
Det vil bli gitt en muntlig redegjørelse om orienteringssakene.

Forslag til
vedtak:

Sakene tas til orientering.
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SAKER TIL BEHANDLING

08/18

ETISKE RETNINGSLINJERFOR NIR

Saksbehandler:

Pål Harstad

Tidligere behandling:

Styresak 04/18

Vedlegg:

Forslag til etiske retningslinjer for NlR av 10.04.18

NIR har frem til nå ikke hatt egne nedskrevneetiske retningslinjer,men har fått forespørsel om dette fra
bl.a. revisor og medlemskommuner.
Med dette som bakteppe, i tillegg til "metoo"-kampanjen, mener vi det er på sin plass at også NIR har
sine egne etiske retningslinjer.

i utgangspunktet var tanken at retningslinjeneskulle gjelde de ansatte i selskapet (administrasjonen),
men underveis i arbeidet kom vi fram til at de også bør gjelde alle som representerer selskapet i en eller

annen sammenheng. Retningslinjene er derfor utformet slik at de er gjeldene for både styrets og
representantskapets medlemmer i situasjoner der de representerer NlR.

Saken ble behandleti styret 20. april i sak 04/18.

Styret legger saken fram for representantskapet med følgende forslag til
vedtak:

Etiske retningslinjerfor NIR datert 10.04.18 vedtas.

09/18

SKISSE TIL SAMARBEID MED HAMOS OG ENVINA

Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

Tidligere behand/ing."

Styresak 15/17og 05/18

Vedlegg:

Forslag til intensjonsavtaledatert 23.04.18.

Eiermøtet i NlR i september 2017 ble oppsummert med at både RlR og HAMOS skulle kontaktes med
tanke på mulig samarbeid. Bakgrunnen for dette var stadig større krav til sortering av avfallet samtidig
som kundene forventer høy service til en lav pris.

Styret nedsatte en arbeidsgruppe med det formål å se nærmere på mulig samarbeid med begge
selskapene langs hele aksen fra sak—til-sak-samarbeidtil sammenslåing. Arbeidsgruppen har hatt møter

med både RlR og HAIVIOS.

3

Konklusjonen etter møtene med RIR er at her foreliggerdet kun grunnlag forå samarbeide fra sak til sak
der det er naturlig.
HAlVlOS hadde allerede vært i dialog med Envina (Melhus) om mulig sammenslåing. De så det som

naturlig at også Envina deltok i våre samtaler. De tre selskapene har hatt ett møte hvor det ble enighet
om at det var grunnlag for å gå videre med en prosess der sammenslåingkunne bli det endelige resultatet,
Prosesser om samarbeid og mulig sammenslåing er ressurskrevende og det forventes en grad av
forpliktelse før et slikt arbeid starter opp. Det har derfor blitt utarbeidet en intensjonsavtale som legger de
overordnede rammene for en mulig fusjon. Representantskapene i de tre selskapene skal behandle
denne før arbeidet starter opp.
Styret behandlet saken 20. april i sak 05/18, og vedtok den enstemmig med noen mindre endringer.
Etter behandlingen i styret har både HAIVlOSog Envina behandlet saken i sine representantskap. Envina

ønsket ikke å ta stilling til intensjonsavtalenfør de har fått avklart alle forhold rundt at Klæbu går ut av
selskapet (kommunesammenslåing med Trondheim). HAlVlOS har vedtatt avtalen med NlR—styrets
endringer. De har også lagt til en formulering om at Envina er velkommen inn i samarbeidet på et senere
tidspunkt.
Vedlagt finner dere revidert forslag til intensjonsavtale der Envina er tatt ut og erstattet med en formulering

til slutt. Ellers er avtalen slik styreti NIR vedtok den i april. Styret vil bli orientert om denne endringen i
møtet 15. juni. Dette er avtalen slik representantskapet i HAMOS har godkjent den.

Forslag til
vedtak:

Forslag til intensjonsavtalemellom HAIVIOSog NIR datert 23.04.18 godkjennes.
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10/18 ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Saksbehandler:

Else Marr"Strand

Tidligere behand/ing:

Styresak 01/18 og 07/18

Ved/egg:

Årsregnskap for 2017 datert 20.04.18

Det vises til vedlagte årsregnskapfor 2017.
Styret behandlet saken 20. april i sak 07/18.

Styret legger saken fram for representantskapetmed følgende forslag til
vedtak:
Årsregnskapfor 2017 datert 20.04.18 godkjennes.
Årets regnskapsmessigemindreforbrukpå kr 605 774 overføres til disposisjonsfond.Budsjettetfor 2018
endres tilsvarende.
Mindreforbruketi 2017 tilføres driftsbudsjettenefor 2018 og 2019.

11/18

ÅRSBERETNING FOR 2017

Saksbehandler:

Hilde Ødegaard Harstad

Tidligere behand/ing:

Styresak 08/18

Vedlegg:

Årsberetning
for 2017 datert20.04.18

Det vises til vedlagte årsberetningfor 2017.
Styret behandlet saken 20. april i sak 08/18.

Styret legger saken fram for representantskapet med følgende forslag til
vedtak:

Årsberetningfor 2017 datert 20.04.18 godkjennes.
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12/18 REVISORSBERETNING FOR 2017
Saksbehandler:

Else Man"Strand

Tidligere behandling:

Styresak 11/18

Ved/egg:

Revisors beretning for 2017

Det vises til vedlagte revisjonsberetningfor 2017.
Styret behandler saken i møtet den 15. juni (styret har møte før representantskapet)i sak 11/18.

Styret legger saken fram for representantskapetmed følgende forslag til
vedtak:

Revisors beretning for 2017 tas til etterretning.
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REVIDERTBUDSJETT FOR 2018

Saksbehandler:
Tidligere behand/ing:

Else Mari Strand
Styresak 09/18

Vedlegg:

Ingen

Flere forhold gjør at årets budsjett må justeres. Under er endringene beskrevet før de er oppsummert i

revidert budsjett til slutt i saken.
érsoppgjørsdisposisjoner
Årsregnskapet for 2017 fører til endringer i avsetninger til fond som det ikke var budsjettert for. Det vises
til vedtak i sak 07/18.
1.

Regnskapsmessig resultat i 2017 (jf. note 15 i årsregnskapet) på 605 774 kr overføres til

disposisjonsfond.

Øvrige endringer i budsjettet for 2018
Styret vedtok i sak 15/17 å delta i samarbeidetSeSammenfra og med 2018. For inneværendeår vil dette
gi en kostnad på 100 000, som må inn i årets budsjett.
2.

Budsjettposten "Årsavgifter og medlemskap" økes med 100 000 kr.
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Det er budsjettert med godtgjørelse fra prosjektet Hold Midt—NorgeRent for 2018. God deltakelse l 2017

gjør at både inntekts—
og kostnadspostenøkes til 120 000 kr. Kostnader tilknyttet dette prosjektet er lagt
til posten "Prosjekter/Aktiviteter/lnnovasjon”. Det var opprinnelig budsjettert med 50 000 kr i kostnader,

men ingen inntekter. Økningen på kostnadssidenbestår derfor i 70 000 kr.
Relatert til de pågående prosjektene SeSammen, Sesam og Samarbeid med Hamos og Envina, vil det
også kunne bli snakk om ytterligere utredninger og underprosjekter som vi på det nåværende tidspunkt

ikke har oversikt over. For å ta høyde for dette økes posten "Prosjekter/aktiviteter/innovasjon”med
50 000 kr.
3. Budsjettposten ”StrandryddeaksjonenHold Midt—Norge
Rent” føres opp med en inntekt på
120 000 kr. På kostnadssiden økes posten ”Prosjekter/Aktiviteter/lnnovasjon”
sammen

med til

120 000 kr, slik at den totale summen blir 820 000 kr.

Med referanse til styresak 06/18 om behov for økt bemanning i NIR, økes budsjettposten for lønn og

feriepenger med 50 000 kr.
Deltakelse i SeSammen og utredningsarbeid relatert til Sesam, samt mulig samarbeid med Hamos og

Envina (sak 05/2018) medfører økt møte—og reiseaktivitet. Det vil også bli behov for et tredje
representantskapsmøte og et eiermøte når det skal gjøres vedtak i de nevnte sakene høsten 2018, noe
som vil påvirke posten ”Styre—og repskapshonorar”. Som følge av endringer i lønnspostene vil også
posten arbeidsgiveravgift (aga) bli økt.

4. Budsjettposten”Lønns- og personalkostnader"økes med 130 000 fordelt slik:
"Lønn og feriepenger” med 50 000 kr
"Styre—og repskapshonorar" med 65 000 kr
”Aga” med 15 000 kr
Budsjettposten for møter og reiser, m.m. økes med 65 000 kr.

Endringene i budsjettpostene ovenfor medfører en merkostnad på 295 000 kr. For å dekke inn dette
forslås det å bruke 295 000 kr av overskuddetfra 2017.
5.

295 000 kr overføres fra disposisjonsfond til driftsregnskapet for 2018.

Summert blir revidert driftsbudsjett

2018 som følger:
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REVIDERT DRIFTSBUDSJETT FOR 2018
Regnskap

Øk.plan

Budsjett

Rev.budsj

Punkti

2017

2018

2018

2018

saken

6 186 376

6 697 015

6 575 000

6 575 000

342 311

235 000

465 000

465 000

79162

O

0

0

6 607 849

6 932 015

7 040 000

7 040 000

18 985 984

18 385 000

19 365 000

19 365 000

1 279 016
86 853

1 200 000

2 300 000

2 300 000
120 000

Drittsinntekter
Inntektertil drift av NIR
Årsavgift NIR—kommunene
SekretariatAvfallsforum
Møre og Romsdal
Andre inntekter

Sum inntekter til drift av NIR
Avfallsbehandling

Salg og viderefakturering
av avfall
Diverse innkjøpog tjenesterviderfakt.NlR—kommunene
Strandryddeaksjonen
Hold Midt—Norge
Rent
Sum avfallsbehandling

til fordeling

kommuner

Sum driftsinntekter

20 351 853

19 585 000

21 665 000

21 785 000

26 959 702

26 517 01

28 705 000

28 825 000

4 165 000

4 295 000

3

Driftskostnader
Kostnaderrelatert til drift av NIR
Lønns—
og pe nsjonskostnader

4 158 602

4 467 015

31 500

55 000

Kontorkostnader, husleie, lisenser, m.m.

730 312

675 000

645 000

645 000

Fag—,styre—og repskapsmøter, konferanser, reiser m.m.

391 670

380 000

400 000

465 000

Informasjonsarbeid
på vegne av kommunene
Årsavgitier/medlemskap
ProsjekterIaktiviteter/innovasjon

916 049
244 199
109 940

1 200 000
260 000
100 000

1 300 000
300 000
200 000

1 300 000
400 000
320 000

6 582 272

7 137 015

7 070 000

7 485 000

18 974 841

18 385000

19 365 000

19365 000

1 332 088

1 200 000

2 300 000

2 300 000

Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner

20 306 929

19 585 000

21 665 000

21 665 000

Sum driftskostnader

26 889 201

26 722 015

28 735 000

29 150 000

70 501

-205 000

-30 000

-325 000

Renteinntekter
o ulb tte

43 242

105 000

60 000

60 000

Ordinærtdriftsresultat

113 743

-100 000

30 000

-265 000

Bruk
Brukav tidlårs mindreforbruk
(reduksjonårsavgift)

349 423

Revisjon, juridisk bistand, konsulenthonorar

Sum kostnaderrelaterttil drift av NIR

60 000 "70

4

000
4

Avfallsbehandling

Transportog behandlingav avfall
Div. innkjøp for videresalg.

Bruttodriftsresultat
Finansinntekter og kostnader

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

160 830

Mindreforbruk
2016/2017

518 468

Sum bruk

1 028 721

100 000

100000

-

295 000

5

605 774

1

900 774

Avsetninger
Overførsel fra drift til investen'ng. KLP—innskudd

-18 222

-30 000

-30 000

Mindreforbruk
overførttil dis osis'onsfond

—518
468

Sum avsetninger

-536 690

0

-30 000

-635 774

60577

0

0

0

Regnskapsmessig
resultat
*Økonomiplan for 2018 vedtatt av representantskapeti 2016.

Styretbehandletsaken 20. aprili sak 09/18.
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—605
774

1

1

Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til
vedtak:

Budsjettet for 2018 justeres i henhold til punktene 1-5 i saken.
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BUDSJETT FOR 2019

Saksbehandler:

Else Man"Strand

Tidligere behand/ing:

Styresak 10/18

Vedlegg:

Ingen

Forslag til budsjett for 2019 har noen endringer i forhold til økonomiplan for 2019, som ble vedtatt i
representantskapsmøteti juni 2017, men bygger videre på revidert budsjettfor 2018.
Årsaken til endringene er alle relatert til de store prosessene som ble påbegynt i 2017 og som videreføres

i 2018 og 2019. Det gjelder deltakelse i prosjektet om bygging av ettersorteringsanleggetSESAM i
Trondheim,Midt-Norge—samarbeidet
SeSammenog utredning/intensjonsavtaleom samarbeidellerfusjon
mellom NlR, HAMOS og Envina.
Alle disse prosjektene handler også om effektivisering av drift, om å få til de beste og mest miljøriktige

løsningene for en best mulig pris, samt å være godt rustet til å nå de nasjonale målene om 65 %
materialgjenvinning innen 2035.
Følgende budsjettposter er endret i forhold til økonomiplanen:

Kostnader og inntekter på avfallsbehandlingog diverse innkjøp for viderefakturering er justert
etter regnskap for 2017, ertaringstall og forventet noe økt innkjøp av dunker som følge av nye
avfallsordning.

lposten for lønns—og pensjonsutgifter er det tatt høyde for bemanningsøkning (styresak 06/18)
og økte honorarer på grunn av ett ekstra representantskapsmøte og ett eiermøte.

Prosessene relatert til SESAM-anlegget,SeSammen-samarbeidetog arbeidet med å se på et
samarbeid mellom NlR, HAMOS og Envina, vil gi en noe større møte- og reiseaktivitet. Posten
for møter, kurs osv. er derforjustert opp.
Prosessene

som

er

nevnt

ovenfor,

samt

utfordringene

med

å

nå

de

nasjonale

gjenvinningsmålene,gjør at det vil være behov for utredninger,deltakelse på relevante seminar
o.l. Potten for prosjekt og innovasjonøkes derfor.

lposten for Årsavgifter og medlemskap er det tatt med årsavgift til SeSammen.
Det budsjetteres med bruk av 487 000 kr fra fond. Av disse kommer 310 000 kr fra
mindreforbruketi 2017.
Årsavgiften til kommunene er beholdt uendret i forhold til økonomiplanen.
Detaljene i budsjettet ser slik ut:
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DRIFTSBUDSJETT FOR 2019
Regnskap

Rev. budsjett Økonomiplan

Budsjett

2017

2018

2019

2019

6 186 376

6 575 000

6 745 000

6 745 000

342 311

465 000

480 000

480 000

Driftsinntekter
Inntekter til drift av NIR
Årsavgift NIR—kommunene
SekretariatAvfallsforum Møre og Romsdal
Andre

inntekter

79162

Sum inntekter til drift av NIR

0

6 607 849

7 040 000

7 225 000

7 225 000

18 985 984

19 365 000

19 535 000

19 715 000

1 279 016

2 300 000

2 300 000

4 600 000

86 853

120 000

0

130 000

20 351 853

21 785 000

21 835 000

24 445 000

26 959 702

28 825 000

29 060 000

31 670 000

4 158 602

4 295 000

4 280 000

4 467 000

31 500

60 000

60 000

65 000

Avfallsbehandling
Salg og viderefakturering av avfall
Diverse innkjøp og tjenester viderfakt. NIR—kommunene
Strandryddeaksjon Hold Midt—NorgeRent
Sum avfallsbehandlin

til fordelin

kommuner

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Kostnader relatert til drift av NIR
Lønns- og pensjonskostnader
Revisjon, juridisk bistand, konsulenthonorar

730 312

645 000

675000

Fag—,styre—og repskapsmøter, konferanser, reiser m.m.

Kontorkostnader,

husleie, lisenser, m.m.

391 670

465 000

410 000

525 000

informasjonsarbeid på vegne av kommunene

916 049

1 300 000

1 325 000

1 325 000

Årsavgifter/medlemskap

244 199

400 000

305 000

400 000

Prosjekter/aktiviteter/innovasjon

109 940

320 000

200 000

400 000

6 582 272

7 485 000

7 255 000

7 872 000

18 974 841

19 365 000

19 535 000

19 715 000

1 332 088

2 300 000

2 300 000

4 600 000

20 306 929

21 665 000

21 835 000

24 315 000

26 889 201

29 150 000

29 090 000

32 187 000

70 501

-325 000

-30 000

43 242

60 000

60 000

60 000

113 743

-265 000

30 000

-457 000

Sum kostnader relatert til drift av NIR

690 000

Avfallsbehandling
Transport og behandling av avfall
Div. innkjøp for videresalg.
Sum avfallsbehandlin

til fordelin

kommuner

Sum driftskostnader
Brutto driftsresultat

-517 0

Finansinntekter - og kostnader
Renteinntekter og utbytte
Ordinært resultat
Bruk
Bruk av tidl.års mindreforbruk (Reduksjon årsavgift)

349 423

Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk

160 830

Mindreforbruk 2016
Sum bruk

295 000

487 000

518 468

605 774

1 028 721

900 774

-

487 000

—30000

-30 000

-30 000

-30 000

Avsetninger
Overførsel fra drift til investering. KLP-innskudd

—18222

—30000

Mindreforbruk overført til disposisjonsfond

-518 468

—605774

Sum avsetnin er

-536 690

-635 774

605 774

'-

RegnskapsmesSig mindre/merforbruk

'

-

* Økonomiplan for 2019 vedtatt av representantskapeti 2017.

GENERELLE MERKNADER
Styret gis myndighettil å regulere budsjettposteneinnenfortotalrammen. l dette budsjettet er det ikke tatt
høyde for effekten av prosjekter det ikke er tatt avgjørelser i og der man har for lite fakta på plass. Det vil

si SESAlVl-utbygging,samarbeid eller fusjon med Hamos og Envina og lignende.
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INNTEKTER
Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal (AMR)
Avfallsforum Møre og Romsdal er lagt inn med 50% stilling i henhold til ny avtale. Avtalen er uten
tidsbegrensning og har ett års gjensidig oppsigelsesfrist.

Arsavgift:
Arsavgiften for 2019 blir 6.745.000 kr, eller 108,50 kr/innbygger. Dette er en økning fra 105,44
kr/innbyggeri 2018 (+ 2,9 %).
Salg og viderefakturering

av avfall

Avfallsmengdene er justert etter erfaringstall og prognoser for 2019. Prisene beregnet etter gjeldende
avtaler og med en forventet indeksregulering. Posten innkjøp til viderefakturering er økt på grunn av
innføring av avfallsdunker for papir, restavfall og matavfall i Oppdal kommune.

Renteinntekter og utbytte
Vi forventer renteinntekter fra bankinnskudd på 45.000 kr, utbytte fra Gjensidige på 5.000 kr og utbytte

fra Rekom på 10.000 kr.

KOSTNADER
Lønns og pensjonskostnader
Posten består av lønn og feriepenger, møtegodtgjørelser til styret og representantskapet,
pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Årets pensjonspremie dekkes i sin helhet av premiefondet i

KLP. Det budsjetteres i 2019 med 4,9 stillinger i NlR, ref. styresak 06/2018. Det budsjetteres med 5
styremøter, 3 representantskapsmøter og 1 eiermøte.
Kontorkostnader, husleie, lisenser, m.v.
Posten dekker kostnader til husleie, renhold, lisenser/programvare, datautstyr, inventar, lT—kostnaderog
andre driftsutgifter.
Kurs-, møte- og konferanseutgifter

Deltakelse på kurs, konferanserog generalforsamlingerfor ansatte, styrets leder og styret. Kostnader til
styre- og representantskapsmøter, eiermøter og fagmøter og reisekostnader. Det er tatt høyde for økt
møte- og reiseaktivitet relaterttil SeSammen, Sesam og prosjektet om samarbeid med Hamos og Envina.
lnformasjonsarbeid på vegne av kommunene
lnformasjonsarbeid blir enda viktigere med tanke på de kommende endringer i avfallsløsningene og målet
om økt gjenvinningsgrad. Vi fortsetter med iRetur inkludert tømmekalender, informative nettsider og

facebook. Produksjon av små filmer har hatt god effekt. Deltakelse i lokale og nasjonale
informasjonskampanjer viser seg både effektivt og kostnadsbesparende.
Årsavgifter/medlemskap
Medlemskontingent Avfall Norge, Avfallsforum Møre og Romsdal og SeSammen utgjør den største

andelen av beløpet. l tillegg kommer kontingent i Avfallsforum Midt—Norge,Nordmøre Næringsråd,
Miljøfyrtårn,Bedriftshelsetjeneste,Sortereno (oppslag om hvordan kildesortereriktig), Loop (materiell til
skoler og barnehager),m.fl.
Prosjekter, aktiviteter og innovasjon
Prosjektene rundt SESAll/l—anlegget,
SeSammen—samarbeidet
og en eventuell fusjon med Hamos og
Envina vil kunne gi behov for utredninger, betaringer og deltakelse på relevante seminarer osv. I disse
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store prosessene er det viktig å ha økonomisk rom til å sikre et godt beslutningsgrunnlag,for igjen å
kunne ta de rette avgjørelsene og °velge de riktige løsningene. ldenne posten er det også satt av 22.000

kri støtte til avfallsfag ved NTNU Ålesund og 130.000 kr til StrandryddeaksjonenHMNR.

BRUK
Det budsjetteres med bruk av 487 000 kr fra disposisjonsfondet. Av disse kommer 310 000 kr fra
mindreforbruket

i 2017.

INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2019
Budsjett

2019
KLP-innskudd

30 000
-

Dekning av tidligere års udekket

Budsjett

Regnskap

2018

2017

30 000

-

18 222
17 352

Sum fmansieringstransaksjoner

30 000

30 000

35 574

Sum finansieringsbehov

30 000

30 000

35 574

Overført fra driftsregnskapet

30 000

30 000

18 222

0

0

17 352

30 000

30 000

35 574

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond

Sum finansiering
Udekket/udisponert

NlR har pr. dato ingen avklaring om hvilke investeringer, eller størrelsen på disse, som må på plass i

2019, med unntak av at det årlige EK-innskuddet i KLP må dekkes. Dette gjøres ved en overførsel fra
drift på 30.000 kr.
Styret behandlet saken 20. april i sak 10/18.

Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til
vedtak:

Forslag til budsjett for 2019 vedtas.
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15/18 REVIDERTMØTEPLAN FOR 2018
Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

Tidligere behandling:

Repskapssak 06/18

Vedlegg:

Ingen

Som en følge av beslutningersom skal gjøres i forbindelse med investering i SESAlVl-anlegget,vil det bli
ett ekstra representantskapsmøte denne høsten.

Endelig beslutning om realisering av SESAlVl—anlegget
tas etter planen av styret i SESAM Ressurs den
5. desember. Før denne datoen må representantskapet l NlR ha gjort vedtak om å sluttet seg til planene

eller ikke. Det foreslås derfor å legge møtet til fredag 30. november.

Forslag til
vedtak:
Neste møte i representantskapet i N lR blir fredag 30. november.

16/18 FORHANDLINGSUTVALGFOR FORHANDLINGERMED RAUMA OG HALSA
Saksbehandler."
Tidligere behandling:

Hilde ØdegaardHarstad
Ingen

Vedlegg:

ingen

Rauma kommune har fattet følgende vedtak:
"Rauma kommune inngår forhandlinger med RIR om inntreden iselskapet og med NIR om
konsekvensen av oppsigelse av deltakerforholdet. Det oppnevnes eget forhandlingsutvalg:
Fra administrasjonen:

Rådmann Toril Hovdenakog avdelingslederDag Søvik.
Fra politikerne:
Lars Olav Hustad
Ellinor Torsgård Solheim

Forhandlingsutvalgethar fullmakt til å framforhandleforslag til innskuddsbeløpinntil 4 mil/,
utløsningssum, overgangsordninger mv.
Resultat av forhandlingene forelegges kommunestyret for vedtak i september. "
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Halsa kommune går inn i nye Heim kommune fra 01.01.20. Det er forventet at NIR må gjennom en
tilsvarende prosess med Halsa.

31. mai vil leder og nestleder i representantskapetog styret, sammen med daglig leder, ha innledende
diskusjoner med forhandlingsutvalget nedsatt av Rauma kommune.
Siden leder og nestleder i representantskapet representerer Rauma og Halsa kommune, bør de
økonomiske betingelsene ved en uttreden forhandles av andre fra representantskapet. Det foreslås derfor
at det opprettes et forhandlingsutvalg for dette.

Forslag til
v e d ta k :

Det opprettes et forhandlingsutvalg bestående av ............................
Utvalget har som mandat å
forhandle fram eventuell utløsningssum og overgangsordning med Rauma kommune og med Halsa
kommune om det blir aktuelt.

,

17/18

Wt'ääa

NY SELSKAPSAVTALE FOR NIR

Saksbehandler:

Hilde Ødegaard Harstad

Tidligere behand/ing:

Styresak 12/18

Ved/egg:

Forslag til ny selskapsavtale for NIR datert 09.05.18

Representantskapetvedtok i sak 07/18 at NIR skal gå inn på eiersiden i SESAIVI-anleggeti Trondheim.
Som en følge av dette ble eierne bedt om å finansiere prosjektet innenfor en totalramme på 9 mill. kr. Det

ble også bedt om at NIR skulle tildeles enerett for håndtering av husholdningsavfallet.
Etter møtet i representantskapet har administrasjonen vært i dialog med revisor og flere av
eierkommunene om hvordan disse to vedtakene kan realiseres.

Investeringen
Alternativ 1: Kommunene yter et tilskudd til NIR for å investere i SESAIVI.

Konsekvens: Kommunenemå bokføre tilskuddet i driftsregnskapet(NB ikke i selvkostregnskapet).
Alternativ 2: NIR endrer selskapsavtalen og tilfører kapital i form av et egenkapitalinnskudd fra
eierkommunene på 9 mill. kr.
Konsekvens: Kommunene må bokføre egenkapitalinnskuddet i investeringsregnskapet noe som betyr at

finansieringen enten kan skje ved bruk av frie investeringsmidlereller ved overføring fra dritt.
Enerett

De fleste interkommunale selskaper har tildeling av enerett som en del av selskapsavtalen. Hvis avtalen

likevel må revideres er det naturlig også å ta inn dette.
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Konklusjon
Etter en vurdering ser det ut til at en endring av selskapsavtalen er den beste løsningen. Dette gir

eierkommunenestørre fleksibilitet i forhold til å finansiere SESAlVl.
Forslag til revidert avtale er lagt ved innkallingen. Alle endringer er merket med rødt. I denne revisjonen

er det kun tatt med endringer som må gjøres i forbindelse med SESAlVl.

Raumas mulige uttreden
Siden Rauma kommune vurderer å gå ut av NIR legges det fram to forslag til ny selskapsavtale; En der
Rauma er med videre i NIR og en der Rauma går ut og følgelig ikke betaler inn sin andel av egenkapitalen.
Den siste versjonen inneholder også alle andre konsekvenser med en eventuell uttreden.

Det er uheldig om vedtak i SESAlVlblir utsatt som en følge av at behandlingenav vår selskapsavtaletar
tid. Det forslås derfor at representantskapetvedtar begge avtalene, med betingelse om at vedtak i Rauma
kommunestyre avgjør hvilken versjon som garvidere til de øvrige kommunestyrene.

Styret behandler saken i møtet den 15. juni (styret har møte før representantskapet)i sak 12/18.

Styret legger saken fram for representantskapet med følgende forslag til
v e ett a k :
De to forslagene til selskapsavtale for NlR, med og uten Rauma, anbefales. Den avtale som Rauma
kommunestyre vedtar 11. september, sendes videre for behandling i de øvrige kommunene.
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Utredning

av Konsekvenser

henholdsvis

for tilknytning

til

NIR eller RIR.

innledning
Kommunestyret

har bestilt følgende

utredning

13.02.2018 Kommunestyret
KS —09/2018 VEDTAK:
Formannskapet gir Rådmmmen fullmakt
legges frem en ny sak til kommunestyret
til RIR og NIR.

En ny avfallsstrategi
mange tiltak forå

—sirkulærøkonomien
nå klimamålene

materialgjenvinning

til å jobbe mot en overgang fra NIR til RIR. Det
i mote 08.05.18 med konsekvenser, for tilkynttning

—er under behandling

i Parisavtalen.

av kommunalt
være

Nordmøre

renovasjonsseiskap

høsten 2017 og hari etterkant
planlagt

iverksatt

Samarbeid

er et av

i 2020 skal

50%.

(NIR) informerte

kommunene

gjennom

lagt en strategi for å kunne nå EU—målene. Tiltakene

eiermøte

som NIR har

av restavfall

med andre

Henteordningerforflere
Optimalisering
Ensartede
For å imøtekomme

i EU—systemet. Strategien

vil sette krav om 65%

er:

Ettersortering

selskaper,

Strategien

avfall innen 2035. Allerede

materialgjenvinningsgraden

interkommunale

av Rådmannen.

fraksjoner

av miljøstasjonene

løsninger

i alle kommuner

ovennevnte

samt å gå overtil

HAIVIOS. Det harvært

er det naturlig for NIR å se på samarbeidsløsninger

en selskapsmodell

samtaler

om et merformelt

ikke noe grunnlag for sammenslåing
begge et ønske om samarbeid

samarbeid

av de to selskapene

mellom

på nåværende

RIR og NIR, men det foreligger
tidspunkt.

Selskapene har

fra sak til sak.

NIR har satt ned en arbeidsgruppe
Rauma kommunestyre

med andre

som er mer lik naboene i sør; RIR/ÅRHVI og i nord;

som jobber videre med samarbeid

har gitt administrasjonen

med HAIVIOS og Envina.

i oppgave å utrede konsekvenserfortilknytning

til

NIR og RIR.

130418
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NIR i dag
NlR eies av kommunene:

Tingvoll.

AverØy,

De ni eierkommunene

Kommunenes
innehar

Aure,

interesser

Arne

Hoem

Administrasjonen
tilretteleggerfor
oppfølging
forvalter

Kristiansund,

er lokalisert

i Kristiansund

kommunene.

og har 4,5 stillinger.

(ikke uttømmende)

mens andre konkurranseutsetter

drifter

og organisering

Abonnentene

besørger selv levering av andre fraksjoner

på miljøstasjonen,
miljøutestasjoner

bildeler,

bygg—og rivningsavfall.

ordning

med mobile mottak

Miljøstasjonen

på Åndalsnes

Her kan de fleste fraksjonene

Beholdere

Isfjorden,

hytterenovasjon

metallemballasje

og klær/sko/tekstiler.
selv renovasjonsgebyrene

av NIR —kommunene

en reduksjon
Et standard

bruktbutikk.

for

Det er

enn farlig avfall,.

eies av kommunen.

på 15

Det er etablert

2 ganger i året ved følgende

lokasjoner:

og i gebyrene

bort sett fra ved lVljø'rneset hyttefelt.

og benytte

ihht. selvkost,

returpunktene

for glass,

noe som blant annet betyr at

på 5 år. Rauma har pr dato det høyeste

ble holdt utforandret

fra 2017 —2018, og det ligger an til

i 2019.
husholdningsgebyr

levering av de fleste fraksjoner

for renovasjon

for enslige. Det differensieres

kosteri

til miljøstasjonene.

rabatt på gebyret for abonnenter

2018 kr 3.033,— eks mva. l dette inngårfri

Dette utgjør ca. kr 300,— av gebyret.

som tegner egen avtale om hjemmekompostering

ikke på om en eiendom

som gjør det vanskelig å sammenligne

130418

og alt annet

er eid av J. O. IVloen Miljø AS, og

for alle andre fraksjoner

det man tar inn for mye ett år betales tilbake over en periode
gebyret

glass—og

fritidsbåter

for klær, glass—og metallemballasje

i kommunen,

kan selv anskaffe sekker for restavfall,

beregner

inngår i

Lerheim og IViittet.

Øvrige hytteeiere

Rauma kommune

både med

leveres. Det er også tilrettelagt

mv. på returpunktene

av farlig avfall på aksjonsdager

Det er ikke innført obligatorisk

kommunene,
mv.

For papp og papir er det

for å levere til idrettsforeningens

I tillegg er det returpunkter

Vågstranda,

Noen gjør mye i egenregi,

som klaer/sko/tekstiler,

på Åfarnes, Verma og Vågstranda

steder rundt om i kommunen.

Hver

i fellesskap av NIR.

med mulighet

etablert

Verma, Måndalen,

av miljøstasjoner

farlig avfall, elektrisk avfall, bilvrak, utrangerte

drives på anbud fra kommunen.
gjenbruk

på 29 mill. kr og

Tømming av private septiktanker

basert på avtaler inngått

husholdninger.

gir råd og

av renovasjonsordninger.

for papp og papir, plast og restavfall.

henteordning

hageavfall,

valgperiode

til en verdi av 30 lVlill kr.

selv renovasjonsordningene.

og sekk for de øvrige fraksjonene.

avfall som oppståri

og

innkjøp, faglig

NIR har et budsjett

i større grad. Dette betyr ulike ordningeri

hentefrekvenser

Rauma har i dag henteordninger

metallemballasje,

Administrasjonen
utredninger,

har i stor grad hånd om egen organisering

har sin renovasjonsforskrift,

dunkløsning,

Sunndal

For innevaerende

Dette gjelder alt fra informasjon,

i tillegg avtaler, på vegne av eierkommunene,

tanke på kildesortering,

Smøla,

fra Rauma.

og andre felles oppgaver.

kommune

Rauma,

av representantskapsmedlemmer.

vervet

De ulike eierkommunene

Oppdal,

har til sammen 62.400 innbyggere.

ivaretas

dette

Halsa,

har hybel eller utleieleilighet.

gebyrer direkte mellom

Det gis 25 %

av matavfall,

og

Dette er forhold

kommuner.

Side
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NIR anbefaler

overfor

restavfaiisdunken.
samtidig

eierkommunene

å differensiere

Dette anses som den beste løsningen

ivareta abonnentenes

Restavfailet

anbefales

egne avtaler om nedstrømsløsninger

avfallsmegiere

eller direkte

med den enkelte

som prinsipp

siden selskapet

ble opprettet.

transport

iforhold

hentet

mottaker/transportør.

uavhengig

på
og

80 liter opp til 660 liter, der 140
hver 2. uke.

for husholdningsavfaiiet,

Hovedtanken

av avfall til behandlingsanleggene

etter størrelse

til å redusere transportbehovet

behov. Det tilbys dunkstørreiserfra

liter anses som et normaiabonnement.
Det er etablert

renovasjonsgebyret

enten via

NIR har hatt transportutjevning

er at alle eierne skal betale samme pris for

av transportavstand.

RiR i dag
Romsdalshalvøya
Gjemnes,

interkommunale

Misund,

er lokalisert
AS, opprettet

redskap for håndtering
kommune

eies av kommunene

Molde og Nesset. De syv eierkommunene

Administrasjonen
(RiR Transport

Renovasjonsselskap

og utfører

RIR kommunene

i Årødalen

i Molde.

fakturering

av renovasjon

har felles renovasjonsforskrift

Henteordningene

hos abonnenten

har til sammen ca. 51.100 innbyggere.

RiR—konsernet har 53 ansatte fordelt

etter RenoNorden—konkursen

av avfall. Eierkommunene

Aukra, Eide, Fræna,

har 17 ansatte),

fastsetter
sammen

selv renovasjonsgebyrene

med andre kommunale

og forskrift

på 3 selskap

og er eierkommunenes

for tømming

er lik for alle eierkommunene

i egen

gebyrer.

av slamavskillere.

både når det gjelder hentefrekvens

og beholder/sekkiøsning.

Alaa-m

høk

Giaxs-ogrnsiil—
embwnie

RIR har henteordninger
Det er bringeordning

Restavfall

Plastemballssp

for papp og papir, matavfall,
til returpunkter

Farlig avfall samles inn gjennom
På disse aksjonene

og til gjenvinningsstasjoner

Renovasjonsgebyrene

og grovavfall

og restavfall.

av alle fraksjoner.

aksjoner 3 ganger pr. år med mange stoppesteder

er det også mulig å levere hvitevarer

gjenvinningsstasjonene,

i alle kommunene.

som ellers må kjøres til

som det er en av i hver kommune.
er ulike i den enkelte

er basert på en fast del og variabel
fritidsbolig.

av tekstil/sko,

plast, glass—og metallemballasje

Eksempelvis:

kommune,

men felles for alle er at gebyrenes

dei. Den faste delen differensieres

Hus med to leiligheter

betaler to fastgebyrer.

avhengig av hvor stor dunk den enkelte abonnent

på vanlig boenhet,

hybel, eller

Den variable delen er

ønsker å ha og om man komposterer

matavfailet

eller leverer dette i egen dunk. Den variable delen kan også reduseres ved å dele dunkene
naboen.

Den variable delen kan i fremtiden

RiR fakturerer
abonnement
abonnement.

i dag kommunene

avfaiisbehandling,
på alle kommunene

130418

uttransport

ut fra hvor hyppig tømming

2 ganger pr. år et driftstilskudd

som finnes i kommunen,
Driftstilskuddet

differensieres

dvs. alle kommunene

dekker alle kostnader;
av avfallet

utregnet

med

som behøves.

etter det antall

betaler samme «gebyr» for samme

innsamling,

og administrasjon,

beregning

alle gjenvinningsstasjoner,

dvs. alle kostnadene

utjevnes/fordeles

etter antall og type abonnenter.
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Fra RlRtil
kommunene
Fastgebvr

pr boenhet

Fastge byr hybel

Aukra

1688

(dersom

deler

dunker

med hovedenhet)

Eide

Gjemnes

Fræna

1713

1293

1645

Misund

1713

Molde
1740

Nesset
1816

1570
856

813

824

935

898

865

838

877

Fastge byr hytter

963

706

1 090

1 049

1 090

994

1 027

999

Mat BOI

585

517

626

604

528

604

585

575

Re st 140l

719

622

755

726

755

741

719

693

Papir 140l

129

154

188

180

188

133

129

171

Plast 140l

68

118

144

138

143

70

68

131

-

GIass/metall140l
Sum forstandard

»

3188

boenhet

2704

Kommunalt
påslag
Sum for boenhet
Priser

inkludert

med

3426

-484
hybelsom

delerdunkermedhovedenhet

4000

—

—
3293

239

-—3528

—
3427

106

ÅÅ&-—

4292

—

3317

3288

240

4191

»

—

101 __
4126

3140

130

48

7774194

3996

mva.

Når gebyret for «standard
det at administrasjonene
ressursinnsats

i administrasjonen,

Det er signalisert
at abonnentene
kommunale
å fakturere

løsning» for en vanlig bolig kan avvike fra kommune
har ulike påslag for egne kostnader.
ulike

selvkostfond,

at en større differensiering
får en faktura

abonnentene

av gebyret,

avhengig av antall tømminger,

Rl

vil innebære

og at dette neppe vil være mulig å få til i de

Dvs. en slik endring er først mulig når kommunene

direkte.

skyldes

til ulik

etc.

med tømmeinformasjon,

fakturasystemene.

til kommune

Dette kan være i forhold

gir RIR mulighet

til

systemer er klare for en slik oppgave.

Hvordan blir det å være NIR—kunde i morgen
Kommunene

i NIR skal innen 2020 innføre henteordning

Dette betyr to nye dunker til disse fraksjonene.

M

Fu

Gis-qui

NIR har besluttet
som fortsatt
forventet

lVlatavfall: Kostnadene

avskrivningstld
130418

med i underkant

Kristiansund,

de delene av restavfallet

ut plast og metall, og er

av 10 %.

Oppdal og Sunndal har innført

vil innføring

av slik ordning

medføre

på 0,5 mill. pr år. For Rauma kommune

og 160.000 kr i økte driftskostnader,
ved innføring

årlig driftskostnad,

En evt. investering

og matavfall.

for restavfallet.

som vil påvirke gebyrene:

For øvrige kommuner

og tilsvarende

for å utnytte

Anlegget vi i hovedsak sortere

kan materialgjenvinnes.

mill. og en økt driftskostnad
investering

skal leveres til ettersortering

å øke materialgjenvinningen

Glass—og metallemballasje:
fraksjonen.

det dunkløsning

RM

at restavfallet

Dette er ordninger

for glass—og metallemballasje

I tillegg innføres

av matavfall

noe som utgjør økte gebyrer
vil komme på mellom

av denne

en samlet investering

på 4

vil det utgjøre ca. 1,25 mill. kri

noe som utgjør i overkant

av henteordning

i et behandlingsanlegg

henteordning

av kr 100,— på årsgebyret.

vil beløpe seg til 10 mill. kr i utstyr

på ca. 500,—på årsgebyret.
100—200 mill. som med en

på 20 år vil utgjøre mellom 225 og 450 kr i økte årsgebyr.

Et alternativ

er å levere
Side4

matavfallet

til eksisterende

det totale

systemet

biogassanlegg.

for matavfall

Rauma har ikke tvungen

kildesortering
slik ordning.

for hytter.
Kostnadene

miljøutestasjonene
Kommunen

husholdningsabonnement

vil bli differensiert

eiendommer

Kostnadene

bli organisert

fra ordningen,

Det planlegges

også

de to løsningene.

Kommunen

men at eieren bor i Rauma og har

med denne ordningen

på en tilsvarende

HAIVIOS og Envina. NIR vil dermed

ved noen av de

og dunker for de som ønsker en

mellom

på bolig fra før, er ingen unntaksgrunn.

til hytterenovasjon.

NIR vil sannsynligvis

for hytterestavfall

og andre egnede lokasjoner.

vil også tilby de henteordning

for abonnenten

kan etter søknad unnta bestemte

knyttet

,men dette er et lovkrav og skal innføres i nær framtid.

ved å plassere ut containere

returpunktene,

og metode vil avhenge av hvordan

utformes.

hytterenovasjon

Dette er tenkt gjennomført
eksisterende

Både behandlingssted

NIR har utarbeidet

vil bli belastet

egen utreding

hytteeierne

i sin helhet

måte som RIR, enten alene eller sammen

kunne at ut stordriftsfordeler

som vil påvirke gebyrene

med

i positiv

retning.
NIR, HAIVIOS og Envina har møttes for å sondere

mulighetene

har mandat til å jobbe fram en skisse for samarbeid,
representantskapet
et tettere

den 18. april. Foreløpig ser de tre selskapene

samarbeid

Det er utarbeidet

og at sammenslåing

en intensjonsavtale

Representantskapene
Gjennom

skal behandle

harmonisering

denne før arbeidet

av kildesorteringsløsningene,

samlede ressurser skal et nytt fusjonert

forpliktelser

innenfor

bestå av 18 kommuner

Dersom dette mulige samarbeidet

strander

etablert

de henteordningene

har vært samlet i separate

returpunkter

driftsoptimalisering

og bedre utnyttelse

selskap ivareta eierkommunenes

av

lovpålagte

og betjene

136 000 innbyggere.
alene med de

som kommunene

i NIR skal innføre.

IVIatavfall og

dunker siden 1999.

for grovavfall

iforbindelse

av hytteavfall,

(avfallstaxi)

ny henteordning

for farlig avfall, og

samt innføre noen endringer

med mengdedifferensierte

om dunken skal tømmes

Signal om tømming

130418

opp.

på eksisterende

mhp. papp mv.

IRIR vil abonnentene,
renovatøren

er utstyrt

av dette.

blir det å være RIR—kunde i morgen:

henteordningene

dunkene

konsekvens

i

for en mulig fusjon.

er det aktuelt for NIR å fortsette

Det er i tillegg planlagt å innføre kildesortering
utvikle

rammene

potensiale

som er nødvendige.

RIR har allerede
restavfall

starter

dette i

avfallssektoren.

Et nytt selskap vil itilfelle

Hvordan

Både NIR og HAMOS

at det ligger et uforløst

til ett selskap kan være en naturlig

som legger de overordnede

selskapenes

omlegginger

for samarbeid.

mens Envina vil behandle

varierer

gebyr, få muligheten

eller ikke. Mest sannsynlig

gis ved å snu dunken i riktig retning for å varsle renovatørene.
ut fra hvor mye restavfall

med databrikke

til å signalisere

til

vil dette gjøres med en pil på lokket.

den enkelte har og prisen avhenger

(RFID) som gjør at antall tømminger/tidspunkt/vekt

Størrelsen

på

av størrelsen.

Dunken

mm. registreres.

Det
Side
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antall tømminger

vil ligge inne et minimum
i gebyret,

fakturagrunnlag

Det er teknisk mulig å bruke vekt som

i standardgebyret.

men RlR er foreløpig

ikke innstilt

brukes i dag

på dette. Vektregistreringen

kun til statistikk.
i RIR tar imot alle avfallstyper

Gjenvinningsstasjonene

slik at alle gjenvinnbare

rette for sortering

ressurser kan gjenvinnes.

selskap i Midt—Norge arbeides det med harmonisering

treverk
gjenbruk

leveres fritt.

og gips. Alle andre fraksjoner
i forbindelse

(bruktbutikker)

som godkjennes

inn i budsjettet

investeringen

Det arbeides også med å bygge ut tilbudet

for glass/metall—emballasje

Kostnadene

av representantskapet.

til alle kommunene.

for dunkene.

«Normal—gebyret»

i Rauma. Det kunne

for en enebolig som faktureres

for 2018 er kr 2 550,» +mva. Om 2750 abonnenter
vil dette innebære en investering,

tas da inn i driften

Hvis en slik investering

over et antall år som tilsvarer

f.eks. gjøres ved å legge et tillegg på Raumas driftstilskudd

glass/metall

står på et

høsten 2017, tas denne

skulle gjelde bare Rauma, ville det være mer naturlig at den tas av innbyggerne

kommunene

av 2 til lokale

slik at containerne

av flere av stasjonene,

på samme måten som alle andre kostnader

avskrivningsperioden

for

kasting av avfallet på alle stasjonene.

innføres, f.eks. henteordning

Når nye ordninger

RlR tar i dag betalt for restavfall,

med gjenvinningsstasjonene.

Det er planlagt en modernisering

lavere nivå for å forenkle

og fordeles

av vilkår for levering. I dag har mange selskap i

i RlR driver selskapet selv 5 og har satt ut driften

Av de 7 gjenvinningsstasjonene
virksomheter.

med NIR og andre

i samarbeid

fri levering for private på gjenvinningsstasjonene.

dette samarbeidet

og legger til

fra private og mindre bedrifter,

fra RlR til

skal ha 3 nye dunker for mat, rest og

over 7 år ville legge kr 175,— pr abonnent

som fordelt

prån

Økonomisk:

Gjeldsforpliktelser
gjeldsforpliktelser

Rauma kommunes

på renovasjonsområdet:

Rauma har i dag ingen større gjeldsforpliktelser

l 2017 var de samlede

på renovasjonsområdet.

på ca kr 43.000,~ og er knyttet til innkjøp av containere,

avskrivningskostnadene
metallemballasjecontainere,

og utvidelse

av lager for sekker og dunker.

l 2018 er det foreslått

opp lån på inntil 1,6 lVlill for innkjøp av dunker og avsetning til etterdriftsfond.
etterdriftsfondet

benyttet

glass—og
å ta

Ved en feil ble

i 2006 til innkjøp av dunker. Dette kan rettes opp ved å ta opp nye lån nå

for avsetning til fond.
RIR har en maksimal

lånerammen

benyttet.

låneramme

i selskapsavtalen

på 200 mill

Ansvaret for dette lånet er fordelt

kr. Pr. 31.12.17

er kr 74,8

på eierne etter innbyggertall,

som en del av RlR vil Rauma ha ansvar for 12,7 % av lånet, maksimalt

mill.

av denne

med Rauma

kr 25,4 mill. kr.

NlR har ingen gjeldsforpliktelser.

130418
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Pensjonsforpliktelser
Rauma kommune
forpliktelsen

er ansvarlig for sin andel av pensjonsforpliktelsene

må beregnes av aktuar. Det antas at pensjonsfondet

RIR's pensjonsforpliktelser

Avslutning

Avslutnings— og etterdrift

i NIR er større enn forpliktelsene.

av deponiet"
plan av Isfjorden

fyllplass er under utarbeidelse

i løpet av 1. halvår av 2018, og tiltak er planlagt utført

avslutningstiltakene
arrondering

og etterfølgende

og topptetting

lRlR-kommunene
som ble etablert
eventuelt
samordning

overvåkning

vil fremkomme

av Asplan Viak. Planen

i 2019/2020.

Budsjett for

av planen, og går i hovedsak ut på

av deponiet.

er det flere gamle deponier,

men RIR har i dag bare ansvar for deponiet

i 1983. Det er planlagt en avslutning

en utvidelse

på denne

er 7,3 mill. og inngår i balansen.

og etterdrift

ferdigstilles

til NIR. Størrelsen

i byggetrinn

av deponiansvar

byggetrinn

(byggetrinn

5 og 6 i løpet av 2 år. Det er flere alternative

for disse deponiene.

må avklares i forhandlingene

av nåværende

Dette vil imidlertid

i Årødalen

modeller

1—4)og
for

være et av spørsmålene

som

med RIR om det blir aktuelt.

Innskudd

Når Aukra ble medeier

i RIR i 2006, ble det gjort en verdivurdering

kommunene

innbyggere.

Beløpet var den gang 379 000, eller 107,—pr innbygger.

i tilfelle

og Aukra måtte betale et innskudd

av selskapet

daværende

pr innbygger

i de

denne verdien for sine

En tilsvarende

verdivurdering

må

også gjøres i dette tilfellet.

Rauma kan med ett års skriftlig

varsel si opp sitt deltakerforhold

NIR og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen
oppsigelsesfristens

uttreden

fastsettes

utløp, men ikke til mer enn verdien

skutt inn. Den uttredende
tidspunkt

som tilsvarte

kommune

fortsetterå

i det interkommunale

til andelens

nettoverdi

av de midler vedkommende

samarbeide

i

ved
kommune

har

hefte for den gjeld selskapet måtte ha på det

finner sted.

NIR har i praksis ingen verdier

ut over et driftsfond

på 1 mill. kr og aksjer i Rekom til en balanseført

verdi av 300 000 kr. Om Rauma skal ha del i dette må vurderes

ev. forhandles.

Surnadal fikk ikke noe

da de gikk ut.
NIR har ingen lån som Rauma må hefte for, men altså pensjonsforpliktelser
forplikter

kommunen

Hvor stort innskuddet
innbyggertall

130418

for de avtaler som NIR hartegnet
i RIR evt. skal være må forhandles

og selskapets

verdi i størrelsesorden

som omfatter

som nevnt. I tillegg

Rauma.

om, men det er antydet

mellom

2—4mill. Prinsippet

en andel basert på

som legges til grunn er
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at Raumas innskudd vil tilsvare Raumas andel av verdien
Raumas andel vil være Raumas innbyggertall
Selskapet har to heleide datterselskap;
konkurranseutsatte
etter konkursen

markedet

sett i forhold

til totalt

hensyntatt

innbyggertall

RIR Næring AS, som tilbyr avfallstjenester

og RIR Transport

i RenoNorden

av selskapet

AS, som overtok

gjeldsforpliktelser.
i RIR—kommunene.
til næringslivet

ansvaret for innsamling

i det

av avfall

AS.

Ettersorteringsanlegg:

Det skal etableres

ettersorteringsanlegg

og ber kommunene

NIR har besluttet

investeringstilskudd

å gå inn på eiersiden

er et samarbeid

nesten 600 000 innbyggere.
kontinuerlige

forbedringer

mellom

10 interkommunale

Anlegget

av dette

på inntil 9 mill. kr. For Rauma kommune

1,08mill. kr. Et evt. vedtak om dette må gjøres i august/september

utgjør dette
Prosjektet

om å finansiere

i Midt-Norge.

2018

selskap i Midt—Norge og skal ta imot avfall fra

bygges for å nå målene i 2035, men også med tanke på

og implementering

av kommende

teknologi

slik at også neste generasjons

mål kan nås.
RIR har besluttet
nærmere

å avvente tilslutning

slik at transportkostnadene

til SESAIVI—anlegget, for å se om det blir etablert

anlegg

blir minst mulig.

Årsavgift
Årsavgiften

for i NIR er i 2018 er kr. 105,44 pr innbygger

som utgjør kr. 791 113,—eks. mva. for

Rauma.

Gjeldende

avtaler:

Både avtaler direkte

mot kommunen

og i regi av NIR:

'

Grønt Punkt Norge
AS

'o'

':l'

NIR

Transport og behandling
plastemballasje

NIR

Innsamling

Rauma

IVIiljøstasjon

NIR

Innsamling

av

1.0. Moen Miljø AS

slam

.

31.12.2019

.no

6 mnd

30.04.2019
*"
31.08.2018

1+1+1+1
3+2

30.06.2017

1+1+1

30.06.2017

1+1+1

'

IVIiljøservice AS
NIR

Slambehandling

Namdal Ressurs AS

NIR

Innkjøp av sekkertil

Norsirk AS

NIR

Transport

Norsk Resy AS

NIR
NIR

Rekom AS
NIR

130418

.:

restavfall

og behandling

av EE—avfall

31.12.2018
Løpende

6 mnd

Salg av brunt papir (bølgepapp)

Løpende

6 mnd

Salg av de—ink (aviser og ukeblader)
**Transport og behandling av restavfall

31.12.2018
31.12.2018

18 mnd

Side8
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i Retura TRV AS
(Strømbergs

Plast AS

llnnkjøp

NIR

.—

,1—1,

Veglo lVliljøservice

Le, 1,11,"

AS

og behandling

Innkjøp av sekkertil

NIR

Henting,

_

av g ass og

avtaler med grunneiere

Løpende

,-

plastemballasje

transport

og behandling

1

, iw—

T

12 mnd

,,,,,,,

.31122018
av

130.042017
1+1+1

.—,71—4—

ved Isfjorden fyllplass,

I

1+1+1+1

377710820111NÅ.-x—f—e—l

T

metaEEEaWÅ—Mslh,

i Rauma kommune

miljøstasjoner

skapt lokale arbeidsplasser.

lokalt også ved endring

. i,

butikkeiere

og 31.08.18

Ved medlemskap

g.

,\_,4_,

,;

*

x—.i,

om miljøutestasjoner

i,

gjøres i egenregi.

at RlR overtar

de andre eierkommunene

entreprenører

har Sunndal og Kristiansund

står dermed for tur til å

nye anbud.

på samme måte som alle

RlR Transport

AS med 10 biler og 17

skal konkurranseutsettes

kommuner

innsamling

dette. Anskaffelsesregelverket

i egenregi,

eller
mens

er helt klart på at

med mindre det utføres i egenregi.

i NIR at alle anbud har blitt tilrettelagt

slik at også små og lokale

kan gi Inn priser på lik linje med de store nasjonale.

det bare lokale entreprenører

løper ut til hhv.

fra 2021.

om disse tjenestene

over en gitt verdi skal l<onl<urranseutsettes,

Det har vaert et prinsipp

ca. 2,5

må driftes

og administrerer

regnskap og fordeles

i egenregi gjennom

har konkurranseutsatt

sysselsetter

Miljøstasjon

og miljøstasjon

kontraktene

bli i 2020 med oppstart

I stor grad selv bestemt

For eksempel

av husholdningsavfallet

kort tidshorisont.

i Rauma vil gå inn i Rl

RlR har i dag innsamling

J. O.

og drift av

hhv. 5 og 4 år. Kontraktene

i løpet av en forholdsvis

Nytt anbud I RIR vil tidligst

av husholdningsavfall

Avtalene om innsamling

i RlR vil det være naturlig

I NIR har kommunene

som har innsamlingskontrakter

Dette har fungert

godt, og i dag er

i NIR. Hvordan dette vil bli løst ved en

fusjon med HAIVIOS/Envina er ikke avklart.
Rauma kommune

har ca. 1,5 årsverk direkte

knyttet

til administrasjon

knyttet

til tjenesten

kommunen.

av abonnement

reduseres

iforhold

Dette vil sannsynligvis

IRIR er det forskjellig

tilknyttet

renovasjonskapittelet,

herav ca 0,6 årsverk

og oppfølging

av leverandører.

En kan vente seg at resurser

til hvor mange av oppgavene

gjelde både i knytning

praksis om miljøstasjonene

som fortsatt

vil ligge i

mot NIR og RlR.

drives i egenregi eller er satt bort til private.

Det vil

avhenge av lokale forhold.

130418
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osv.

og det private næringsliv.

ca. 1,5 årsverk i bedriften.

med opsjon på forlengelse

ved innsamling

andre kostnader.

både i det offentlige

Innsamling

sysselsetter

i renovasjonsselskap.

lyse ut på ny konkurranse

Kostnadene

gir sysselsetting

å inngi anbud på innsamling

årsverk, mens drift av miljøstasjon

tjenester

-

NIR

Moen Miljø AS har gjennom

ansatte.

l31.12.2016!

arbeidsplasser

Renovasjonen

30.04.19

.

1,11 11 1- täfsav—fL1

I tillegg kommer

og

av dunker

Transport

1111

Total Packaging AS

sortering

idgelgvgrmgaJBaEin, ,- ,

' NIR

Syklus

Lokale

l Transport,

Ji NIR

Side‘)
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Etter konkursen
dag innsamling

i Reno Norden AS i 2017, tok RIR over kjøretøy
i egenregi gjennom

av husholdningsavfall

anbud i 2020, avhengig av erfaringen

Overgangsordninger

Rl

selskapsavtale

kommune.

gjelder

innen 2020 i fm. etableringen

varsel, si opp sitt deltakerforhold

Etter et vedtak om utløsning

i RlR. Avtaler som gjelder må gjennomgås

å gjøre samtidig.
samarbeid

med

Hytterenovasjon
kommunene

av nye Stor—Molde og Hustadvika

å gjøre dette i samme prosessen.

for evt. terminering

av dunker for restavfall,

som

eller videreføring.

glass og metall samt matavfall

tilpasses RlR sin framtidige

i årene

Rauma

i NIR og kreve seg utløst av det.

og overgang til RlR, vil Rauma måtte tilpasse seg ordningene

Dette kan gjøres gradvis. Innføring

ut på

til RIR

Dersom Rauma skal gå over til RlR er det naturlig

kan, med ett års skriftlig

og driver i

med egenregi.

ved en overgang

må reforhandles

og ansatte fra konkursboet

eget selskap. Dette skal muligens

er naturlig

løsning, som vil innføres etappevis

i

framover.

Konsekvenser

Abonn’entene

Durikløsning med 5 dunker

' Dunkløsning med'fem dunker

Når: 2020

Når; alt iverksatt

WWWW WWW?
Pepi

Miljøstasjonene

Glass og»?

RM

må standardiseres

GlassWW-

Wap

og

Miljøstasjonene

Marhaug

må standardiseres

og

samordnes

samordnes

Når: 2021

Når: Drives etter samme regler i alle
kommuner

130418

Rum

i dag
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Årsgebyrene

Ved innføring

av nye henteordninger:

Dagens gebyr (3033), + kostnader
nye ordninger

ved

—økte stordriftsfordeler

Standard boenhet: Gebyr RIR (2550,-) +
«Rauma—påslag»(175,-) + lokalt påslag
(adm.kostnader)

Eget gebyr på hybler og utleieleiligheter
Bruk av

Inkludert

miljøstasjoner

rivingsavfall

Transportørene

i årsgebyret.

Betale for

Kommunene

bestemmer

Investerer
kommune

kan endre dette.

Selskapet

bestemmer

samle inn avfallet

Fri

hvem som skal

- egenregi, ett eller

flere anbudsområder

i

Avventer

ettersortering

fra NIR: sannsynligvis

Innskudd

i RlR: 2—4mill. kr.

i ettersorteringsanlegg
innskudd for Rauma
kr. 1.080.000

Frist august/september

Inn/utløsningssum

selv hvem som

egenregi eller

anbud. Ny organisering

Trondheim,

gips og treverk.

levering av andre fraksjoner.

skal samle inn avfallet,

Ettersortering

Betale for restavfall,

Utløsningssum

2018

ingen. Avklares i forhandlinger

Deponier

Rauma har ansvaret for avslutning
etterdrift

av lsfjorden

Fyllplass

og

Kan inngå i RIRs ansvar og økonomi
sammen med deponiet
fordeles

i Årødalen

på alle kommunene

i RIR Dette

må avklares iforhandlingene

130418
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konsekvenser

Økonomiske

av selskapstilknytning

Hvor stort innskuddet i RIR evt. skal være må forhandles om, men det er antydet en andel
mellom 2—4mill. Prinsippet som
og selskapets verdi i størrelsesorden
basert på innbyggertall
legges til grunn er at Raumas innskudd vil tilsvare Raumas andel av verdien av selskapet
sett i forhold til
Raumas andel vil være Raumas innbyggertall
hensyntatt gjeldsforpliktelser.
RIR Nazrin g
datterselskap;
heleide
to
har
Selskapet
RIR-kommunene.
i
totalt innbyggertall
markedet og RIR
i det konkurranseutsatte
til næringslivet
AS, som tilbyr avfallstjenester
Transport AS, som overtok ansvaret for innsamling av avfall etter konkursen i RenoNorden
AS.
lnrrskuddet i SESAM, for Raumas del, er kr l.080.000,— , mens et evt. innskudd, kapitalbehov
med HAMOS og andre er ikke
i NIR eller kostnader med sammenslåing
ved ny organisering

kjent. Dersom NIR fortsetter som selvstendig selskap i årene som kommer. er det naturlig at
knyttet til drinker, containere og
infrastruktur
NIR overtar kommunenes
NIR vil da ha behov for å tildeles ei låneramme som kommunene
gjenvinningsstasjoner.
vil
med HAMOS/Envina
garanterer for. Dersom NIR velger ei løsning om sammenslåing

NIR—kommunene måtte skyte inn et innskudd etter samme prinsipp som om Rauma går inn i
RIR. Det er selvsagt

uråd å anslå hva størrelsen

på et slik eventuelt

innskudd

vil vaere.

Enrderinegr;
g endres. Abonnerrtene
For å nå fremtidige miljøkrav må dagens renovasjonsordnirr
heter N IR eller RIR.
i flere 'traksjoner rravlrengig av om ren<)vasjonsselskapet
Ulikhetene

ligger i om hvor langt selskapene

ertersortering

av restavfallet

har kommet

i organisering

nå eller på et senere tidspunkt. Samarbeidet

H AM( )8 evt. Envina er på skissestadiet
drevet denne modellen i mange ar.

foreløpig,

mens RIR har etablert

må sortere

og om man vil gå for

mellom NIR og
infrastruktur

og har

og har
Selv om enkelte kommuner i NIR har innført glass/inetall— og matavfallsinrrhenting
utprøvde metoder for dette kan det synes som om at RIR har en kortere veg å gå for å nå
er etablert.
i alle kommunene
og lik organisering
Infrastruktur
målene i avtallstrategien.
Rauma kan ved en inntreden tilpasse seg et allerede etablert system. Også RIR legger til
for å komme helt
grunn at man på et tidspunkt vil måtte knytte seg til et ettersorteringsanlegg
Vi kjenner til drøftinger om
i mål i forhold til EUS ambisjoner knyttet til avfallshåndtering.
Dersom et slik anlegg skulle bli
etablering av tilsvarende anlegg for sunnmørsregionen.
bygget vil det være naturlig for Rauma å knytte seg til, i likhet med de øvrige
Romsdalskommunene.
Det pågår også en diskusjon om erfaringene med etablering av avanserte
mener at det er tid for å avvente
Enkelte røster i avfallsbrarrsjen
ettersorteringsanlegg.
er i stor endring og teknologien er i rask utvikling.
Avfallsmarkedet
ytterligere investeringer.
og i første omgang bygge
Det kan derfor vaere en 'Ior'rrtrttig strategi å avvente situasjonen,
videre på etablerte løsninger for éi fortsette arbeidet med å øke andelen materialgj envinnin g.

På den andre siden er dette av myndighetene
plast har f.eks en annen dimensjon

ansett som en god strategi pr. dato, å sortere nt

enn bare den markedsmessige.

nødvendig. Skal NIR løse dette alene
av virksomheten
I NIR er orrrorganisering
Økes betydelig og ni kommuner bli enige om forskrifter., samordning
administrasjonen

av

Tideounkt: Fredag 15. juni 2018 kl. 11.30
Sted NIR, Vågeveien 7, 3. etg., Kristiansund
Protokoll sendes:
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer
Styrets medlemmer
Ordførere, rådmenn og tekniske sjefer (eller tilsvarende) i NlR—kommunene
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med Rauma og Halsa

til stede:

Aure kommune:

Erlend Vaag

Averøy kommune:

Knut lV/ostad(med fullmakt)

Halsa kommune:

Ola E. Rognskog

Kristiansund kommune: Steinar Betten (1. vara)
Berit lVl.Frey (1. vara)
Oppdal kommune:

-

Rauma kommune:

Arne Hoem

Smøla kommune:
Sunndal kommune:

—
Janne lVlerete R. Seljebø

Tingvoll kommune:

Liv Solemdal

Forfall:
Ingrid Rangønes

fra Averøy, ldar Anton Slatlem og Henrik Stensønes

fra Kristiansund

kommune,

lngvill Dalseg fra Oppdal kommune og Svein Roksvåg fra Smøla.
ltillegg

møtte:
Styreleder Eilif Lervik.
Guro Helen Mørkedal fra Møre og Romsdal revisjon lKS.

Thorleifdacobsen fra Oppdal kommune, Ole Kjell Talberg og Dag Søvik fra Rauma kommune.
Else Mari Strand, Linn S. Stokke, Pål Harstad, Torbjørn Aae og Hilde Ødegaard Harstad fra
administrasjonen.

!

@ODKJENMNG AV EP‘JNKALLENG
ØG SAKSHSTE
Sak 17/l8

trekkes.

Representantskapet fattet følgende enstemmige
vedtak:
innkalling og saksliste godkjennes.

PJ

VALG AV REPRESENTANTER TELÅ UNDERSMRWE FROTOKGLL

Representantskapet fattet følgende enstemmige
vedtak:
Følgende personer ble, i tillegg til representantskapets leder, foreslått og valgt for underskrift av protokoll:
(Na Rognskog ogJannelWereKaSeUebø.

(L.;— ',
rig—I &

NY OMLASTESTASJOM! KRlSTlANSLfND
Saksbehandler:

Pal Harstad

NlR har deltatt i møter for å få gjennom regulering av området.

MY HENTEORDNEMG
FOR GLASS OG llRETALLEltllE—ALLASJE
I SMØLA FRA HØSTEN
Saksbehandler:

Pal Harstad

Det har vært jobbet med å få på plass en slik løsning for flere kommuner. Takket være rask håndtering i

Smøla kommune har vi fått til oppstart av henteordning (egen dunk) for glass—og metallemballasje
allerede i høst. Dunker er bestilt og vil bli plassert ut i august med første tømming i september. NlR har
også produsert et eget informasjonsskriv om den nye løsningen.

RAUMA KOMllllUMEVURDERER EEER‘SKAPET
Saksbehandler:

Hilde Ødegaard Harstad

Det har vært møter med Rauma kommune. Viser for øvrig til sak ”lb/iS.

RENOVASJONSLØSNING FOR NYE HEEMKOMMUNE
Saksbehandler:

Hilde Ødegaard Harstad

Det har vært møter med Halsa kommune og HAlVlOSom renovasjonsløsning for l-leim kommune. Halsa
vil foreløpig følge NIR inntil det er nærmere avklart om det blir et nytt selskap med l-lAMOS og NIR.

SESAME
Saksbehandler:

Hilde Ødegaard Harstad

Daglig leder følger styremøtene i Sesam Ressurs AS. Det jobbes med et beslutningsgrunnlag som skal
være klart til et orienteringsmøte for 4. september. Endelig beslutning om realisering skal etter planen tas
5. desember.

INFORMA$ONSARBEED
Saksbehandler:

Linn S. Stokke/Pal Harstad

Det ble gitt en orientering om informasjonsarbeidet siden siste møte. NIR har vært med på
strandrydding i Hold Midt—Norgerent samarbeidet. Responsen har vært enorm og NIR—kommunenehar

pr tjuni samlet inn over 120 tonn strandavfall.
Nytt iRetur kom ut denne uken. Her er det batretur og oppussing som er de to hovedtemaene. En
kampanje om matsvinn vil komme i løpet av høsten.

Representantskapet fattet følgende enstemmige
vedtak:
Sakene tas til orientering.
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Saksbehandler:

ear Harstad

Tidligere behandling:

Styresak 04/78

Ved/egg."

Forslag til etiske retningslinjerfor N/R av 10.04.78

NIR har frem til nå ikke hatt egne nedskrevne etiske retningslinjer, men har fått forespørsel om dette fra
bl.a. revisor og medlemskommuner.
Med dette som bakteppe, i tillegg til ”metoo"-kampanjen, mener vi det er på sin plass at også NlR har

sine egne etiske retningslinjer.
l utgangspunktet var tanken at retningslinjene skulle gjelde de ansatte i selskapet (administrasjonen),
men underveis i arbeidet kom vi fram til at de også bør gjelde alle som representerer selskapet i en eller
annen sammenheng. Retningslinjene er derfor utformet slik at de er gjeldene for både styrets og
representantskapets medlemmer i situasjoner der de representerer NIR.

Saken ble behandleti styret 20. april i sak 04/18,
Saken ble lagt fram med følgende forslag til vedtak:

” Etiske retningslinjerfor Nit-?datert 70.04.78 vedtas.”

Representantskapetfattet følgende enstemmige
vedtak:

Etiske retningslinjer for NlR datert 10.04.18 vedtas. Retningslinjene gjelder også for alle som har kontrakt
med NIR.

4
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SKESSETlL SAMARBEEDNEEDHAMOS OG ENVINA

Saksbehand/erz'

Hilde Ødegaard Harstad

Tidligere behandling.”

Styresak 75/77 og 05/l 8

Vedlegg:

Forslag til intensjonsavtale datert 23.04.78.

Eiermøtet i NIR i september 2017 ble oppsummert med at både RlR og HAlVlOS skulle kontaktes med
tanke på mulig samarbeid. Bakgrunnen for dette var stadig større krav til sortering av avfallet samtidig
som kundene forventer høy service til en lav pris.
Styret nedsatte en arbeidsgruppe med det tormål å se nærmere på mulig samarbeid med begge
selskapene langs hele aksen fra sak—til—sak—samarbeid
til sammenslåing. Arbeidsgruppen har hatt møter

med både RlR og HAlVlOS.
LW

Konklusjonen etter møtene med RlR er at her foreligger det kun grunnlag for å samarbeide fra sak til sak
der det er naturlig.

HAMOS hadde allerede vært i dialog med Envina (Melhus) om mulig sammenslåing. De så det som
naturlig at også Envina deltok i våre samtaler. De tre selskapene har hatt ett møte hvor det ble enighet
om at det var grunnlag for å gå videre med en prosess der sammenslåing kunne bli det endelige resultatet.
Prosesser om samarbeid og mulig sammenslåing er ressurskrevende og det forventes en grad av
forpliktelse føret slikt arbeid starter opp. Det har derfor blitt utarbeidet en intensjonsavtale som legger de
overordnede rammene for en mulig fusjon. Representantskapene i de tre selskapene skal behandle
denne tør arbeidet starter opp.
Styret behandlet saken 20. april i sak 05/l8, og vedtok den enstemmig med noen mindre endringer.
Etter behandlingen istyret har både HAMOS og Envina behandletsaken isine representantskap. Envina
ønsket ikke å ta stilling til intensjonsavtalen før de har fått avklart alle forhold rundt at Klaebu går ut av

selskapet (kommunesammenslaing med Trondheim). l-lAlVlOShar vedtatt avtalen med NlR-styrets
endringer. De har også lagt til en formulering om at Envina er velkommen inn i samarbeidet på et senere
tidspunkt.
Vedlagt finner dere revidert forslag til intensjonsavtale der Envina er tatt ut og erstattet med en formulering
til slutt. Ellers er avtalen slik styreti NIR vedtok den i april. Styret vil bli orientert om denne endringen i
møtet 15. juni. Dette er avtalen slik representantskapeti HAMOS har godkjent den.

Representantskapet fattet følgende enstemmige
vedtak:
Forslag til intensjonsavtale mellom l—lAlVlOS
og NlR datert 23.04.l8 godkjennes.

70778ÅF—tEäl—QEGNSKAP
FGR 2077
Saksbehandler:

Else Mar/'Strand

Tid/[gerebehand/ing:

Styresak 07/78
og 07/78

Vedlegg:

Årsregnskap for 2077 datert 20.
04.
78

Årsregnskapet for 207 7 var vedlagt saken.

Styret behandlet saken 20.
april i sak 07/78.

Representantskapet fattet følgende enstemmige
v e d "&a k :

Årsregnskapfor 2077
datert 20.047
8 godkjennes.
Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 805774 overføres tll disposisjonstond. Budsjettet tor 2078
endres tilsvarende.

Mindreforbruketi 2077
tilføres drittebudsjettenetor 2078
og 2079.

”ll/748 ÅRSBEäE'lNiNG FØR 2077
Saksbehandler;

Hilde Ødegaard Harstad

Tid/[gerebehand/ing:

Styresak 08/78

Vedlegg;

Årsberetning for 2077datert 20.04.
78

Årsberetning for 2077var vedlagt saken.

Styret behandlet saken 20.
april i sak 08/78.

Representantskapet rattet følgende enstemmige
v e d i".årlt :
Årsberetning for 2077datert 20.04.78
godkjennes.

B
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REVISGRS BERETNING FOR 2017

Saksbehandler?

Else Mari Strand

Tidligere behandling:

Styresak 11/18

Vedlegg:

Revisors beretning for 2017

Revisjonsberetningfor 2017 var vedlagt saken.
Styret behandlet saken 15. juni i sak 11/18.

Representantskapet fattet følgende enstemmige
v e d t erti :
Revisors beretning for 2017 tas til etterretning.

13/18

REMINDER?“
EUDSJETT FOR 2013

Saks/Joha/rd/er:

Else Mari Strand

Tidligere behandling:

Styresak 09/18

Ved/egg:

Ingen

Flere forhold gjør at årets budsjett ma justeres. Under er endringene beskrevet for de er oppsummert i
revidert budsjett tll slutt i saken.

Årsoppgjørsdispostsjoner
Årsregnskapet for 2017 fører til endringer i avsetninger til fond som det ikke var budsjettert for. Det vises

til vedtak i sak 07/18.
1.

Regnskapsmessig resultat i 2017 (jf. note 15 i årsregnskapet) på 605 774 kr overføres til

disposisjonsfond.

Øvrige endringer i budsjettet for 2018
Styret vedtok i sak 15/17 å delta i samarbeidet SeSammen fra og med 2018. For innevaerende år vil dette

gi en kostnad på 100 000, som må inn i årets budsjett.
2. Budsjettposten”Årsavgifter og medlemskap" Økesmed 100 000 kr.

l

;

Det er budsjettert med godtgjørelse fra prosjektetl—lold
Midt—Norge
Rent for 2018. God deltakelse l 2017
gjør at både inntekts—og kostnadsposten økes til 120 000 kr. Kostnader tilknyttet dette prosjektet er lagt
til posten ”Prosjekter/Aktiviteterilnnovasjon". Det var opprinnelig budsjettert med 50 000 kr i kostnader,

men ingen inntekter. Økningen på kostnadssidenbestår derfor i 70 000 kr.
Relatert til de pågående prosjektene SeSammen, Sesam og Samarbeid med Hamos og Envina, vil det
også kunne bli snakk om ytterligere utredninger og underprosjekter som vi på det nåværende tidspunkt
ikke har oversikt over. For å ta høyde for dette økes posten ”Prosjekter/aktiviteter/innovasjon” med
50 000 kr.

3. Budsjettposten ”StrandryddeaksjonenHold lVlidt—Norge
Rent” føres opp med en inntekt på
120 000 kr. På kostnadssiden økes posten ”Prosjekter/Aktiviteter/lnnovasjon" med til
sammen 120 000 kr. slik at den totale summen blir 320 000 kr.

ll/led referanse til styresak 06/18 om behov for økt bemanning i NlR, økes budsjettposten for lønn og
feriepenger med 50 000 kr.
Deltakelse i SeSammen og utredningsarbeid relatert til Sesam, samt mulig samarbeid med l-lamos og

Envina (sak 05/2018) medfører økt møte—og reiseaktlvitet. Det vil også bli behov for et tredje
representantskapsmøte og et eiermøte når det skal gjøres vedtak ide nevnte sakene høsten 2018, noe

som vil påvirke posten ”Styre—og repskapshonorar".Som følge av endringer i lønnspostene vil også
posten arbeidsgiveravgift(aga) bli økt.

4.

Budsjettposten ”Lønns—og personalkostnader"' økes med 130 000 fordelt slik:
”Lønn og feriepenger" med 50 000 kr

”Styre- og repskapshonorar”med 65 000 kr
”Aga” med 15 000 kr
Budsjettposten for møter og reiser, m.m. økes med 65 000 kr.

Endringene i budsjettpostene ovenfor medfører en merkostnad på 295 000 kr. For å dekke inn dette
forstås det å bruke 295 000 kr av overskuddet fra 2017.
5.

295 000 kr overføres fra disposisjonsfond til driftsregnskapet for 2018.

Summert blir revidert driftsbudsjett

2018 som følger:

8

Representantskapetfattet følgende enstemmige
vedtak:

Budsjettet for 2018 justeres i henhold til punktene 1—6i saken.

BUDSJETT FOR 2019

14/10

(”)

Saksbehandler:

E/se Mar/'Strand

Tidlige/e behand/ing:

Styresak 10/18

Vedlegg:

ingen

Forslag til budsjett for 2019 har noen endringer i forhold til økonomiplan for 2019, som ble vedtatt i
representantskapsmøtet i juni 2017, men bygger videre på revidert budsjett for 2018.

Årsaken til endringeneer alle relaterttil de store prosessenesom ble pabegynti 2017 og som videreføres
i 2018 og 2019. Det gjelder deltakelse i prosjektet om bygging av ettersorteringsanlegget SESAM i
Trondheim, Midt—Norge-samarbeidetSeSammen og utredning/intensjonsavtale om samarbeid eller fusjon
mellom NlR, HAMOS og Envina.

Alle disse prosjektene handler også om effektivisering av drift, om å få til de beste og mest miljøriktige
løsningene for en best mulig pris, samt å være godt rustet til år nå de nasjonale målene om 65 %
materialgjenvinning innen 2085.
Følgende budsjettposter er endret i forhold til økonomiplanen:
O

0

O

O

O
O

Kostnader og inntekter på avfallsbehandlingog diverse innkjøp for viderefakturering er justert
etter regnskap for 2017, erfaringstall og forventet noe økt innkjøp av dunker som følge av nye
avfallsordning.
i posten for lønns—og pensjonsutgifter er det tatt høyde for bemanningsøkning (styresak 08/18)
og økte honorarer på grunn av ett ekstra representantskapsmøte og ett eier-møte.
Prosessene relatert til SESAli/l—anlegget,SeSammensamarbeidet og arbeidet med å se på et
samarbeid mellom NIR, HAIVIOSog Envina, vil gi en noe større møte—og reiseaktivitet. Posten
for møter, kurs osv. er derforjustert opp.
Prosessene som er nevnt ovenfor, samt utfordringene med å nå de nasjonale
gjenvinningsmålene, gjør at det vil vaere behov for utredninger, deltakelse på relevante seminar
o.l. Potten for prosjektog innovasjon økes derfor.
l posten for Årsavgifter og medlemskap er det tatt med årsavgift til SeSammen.

Det budsjetteres med bruk av 487 000 kr fra fond. Av disse kommer 310 000 kr fra
mindreforbruketi 2017.

Årsavgiften til kommunene er beholdt uendret i forhold til økonomiplanen.
Detaljene i budsjettet ser slik ut:

Regnskap

Rev.budsjett

..2—017

Budsjett

2019

2018

2019
l
I

Initekter til drift av NIR

"*"g‘agfim
Natale”*6'7715W1MB—715—00

ÅrsavgiftNlR—komrntmene

342311

465000Rino

79162

O

6 607 849

7040 000

7 225000— 7 225000

189859841 19365 000

19535000
19715000
2 300000
4 600000
0'
130000
21 835000 24 445000
29 0600001” 31 670000

Sekretariat Avfallsforum lvløre og Romsdal
Andre

Økonomiplan

inntekter

Sum inntekter til drift av NIR

000

4800001

Avfallsbehano'ling
Salg og viderefakturering av avfall
Diverse innkjøp og tjenester viderfakt. NlR—kommunene

1 279 016

Strandryddeaksjon Hold Midt—NorgeRent

2 300 000

86 853

120 000

Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner

20 351 853

21 785 000

Sum driftsinntekter

26 959 7021

28 825 000

4 158 602

4 295 000

31 500

60 000

Rx
?;

Kostnader relatert til drift av NIR
Lønns—
og pensjonskostnader
Revisjon, juridisk bistand, konsulenthonorar

1

—

Kontorkostnader, husleie, lisenser. m.m.
Fag-, styre- og repskapsmøter, konferanser,.reiser m.m.
lnformasjonsarbeid på vegne av kommunene

1

Årsavgifter/medlemskap
Prosjekter/aktiviteter/innovasjon

N

Sum kostnader relatert til drift av NIR

730 312

645 000

391 670

465 000

916 049

1 300 000

244 199

400 000

4 280000
4 467000
60000
65000
6750001” 690000
410000*
525000
1 325000
1 325000
305006”
400000

109 940

320 000

200 000

400 000

6 582 272

7485 000

7 255 000

7 872 000

18974 841

19 365 000

19535000

19715000

1 332 088

2 300 000

A vfalIsbehand/ing
Transport og behandling av avfall
Div. innkjøp for videresalg.
Sum avfallsbehandling til forde/ing kommuner

Brutto driftsresultat
J

4 600 000

21665000» 21 835 000 24 315 000
26889201 29150000" 29090000”192187000
70501
-325000
»30
000 517000

. w 20 306 929

Sum driftskostnader

r" ,: ..
i"

2 300 0001

Hi

43 242

Rentei nntekter og utbytte

Ordinært resultat

1

349423

Bruk av tidlårs mindreforbrukWeduksjon årsavgift)
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk
Mindreforbruk 2015
Sum bruk

1137431

1

160830
518468
1028721

600001

-2650001

30ooomv4.57
000

'

487000-

295000
605774
900774.

487000

Winger

-18222W

30 000

Mindreforbruk overført til disposisjonsfond

-5184681

605774

Sum avsetninger

-536690

-635774

Overførsel fra drifttil investering. KLP-innskudd

Regnskapsmessig mindre-[merforbruk

1

30000

430
000

-30000

-30000

605774

Økonomiplan for 2019 vedtatt av representantskapeti 2017.

L

[if

Styret gis myndighet til a regulere budsjettpostene innenfor totalrammen. l dette budsjettet er det ikke tatt
høyde for effekten av prosjekter det ikke er tatt avgjørelser i og der man har for lite fakta på plass. Det vil
si SESAM—utbygging,samarbeid eller fusjon med Hamos og Envina og lignende.

Sekret .at Åvfaflsforum tilføreog Romsdal (AWE)
Avfallsforum Møre og Romsdal er lagt inn med 50% stilling i henhold til ny avtale. Avtalen er uten
tidsbegrensning og har ett års gjensidig oppsigelsesfrist.
Årsavgift:
Årsavgiften for 2019 blir 6.745.000 kr, eller 108,50 kr/innbygger. Dette er en Økning fra 105,44
kr/innbygger i 2018 (+ 2,9 %).
Salg og viderefakturering av avfall
Avfallsmengdene er justert etter erfaringstall og prognoser for 2019. Prisene beregnet etter gjeldende
avtaler og med en forventet indeksregulering. Posten innkjøp til viderefakturering er økt på grunn av
innføring av avfallsdunker for papir, restavfall og matavfall i Oppdal kommune.
Renteinntekter og utbytte
Vi forventer renteinntekter fra bankinnskudd på 45.000 kr, utbytte fra Gjensidige pa 5.000 kr og utbytte

fra Rekom på 10.000 kr.

Lønns og pensjonskostnader
Posten består av lønn og feriepenger, møtegodtgjørelser til styret og representantskapet,
pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Årets pensjonspremie dekkes i sin helhet av premiefondet i
KLP. Det budsjetteres i 2019 med 4,9 stillinger i NlR, ref. styresak 06/2018. Det budsjetteres med 5
styremøter, 3 representantskapsmøter og 1 eiermøte.
lfonterkestnader,

husleie, lisenser, m.v.

Posten dekker kostnader til husleie, renhold, lisenserfprogramvare,

datautstyr,

inventar, l'f—kostnader og

andre driftsutgifter.
f(ursrv, møte» og konferanseutgifter

Deltakelse på kurs, konferanserog generalforsamlingerfor ansatte, styrets leder og styret. Kostnader til
styre- og representantskapsmøter, eiermøter og fagmøter og reisekostnader. Det er tatt høyde for økt
møte—og reiseaktivitet relatert til SeSammen, Sesam og prosjektet om samarbeid med l—lamosog Envina.
lnferrnasjensarbeid på. vegne av kommunene
lnformasjonsarbeid blir enda viktigere med tanke på de kommende endringer i avfallsløsningene og målet
om økt gjenvinningsgrad. Vi fortsetter med iRetur inkludert tømmekalender, informative nettsider og
facebook. Produksjon av små filmer har hatt god effekt. Deltakelse i lokale og nasjonale
informasjonskampanjer viser seg både effektivt og kostnadsbesparende.
Årsavgifter/medtemskap
lv'ledlemskontingent Avfall Norge, Avfallsforum Møre og Romsdal og SeSammen utgjør den største
andelen av beløpet. i tillegg kommer kontingent i Avfallsforum Midt—Norge,Nordmøre Næringsråd,

Miljøfyrtårn,Bedriftshelsetjeneste,Sortereho (oppslag om hvordan kildesortereriktig), Loop (materiell til
skoler og barnehager),m.fl.
Prosjekter, aktiviteter og innevasjon
Prosjektene rundt SESAM—anlegget,SeSammen—samarbeidet og en eventuell fusjon med Hamos og
Envina vil kunne gi behov for utredninger, befaringer og deltakelse på relevante seminarer osv. l disse

12

store prosessene er det viktig å ha Økonomisk rom til å sikre et godt beslutningsgrunnlag, tor igjen å
kunne ta de rette avgjørelsene og «velgede riktige løsningene. ! denne posten er det også satt av 22.000
kr i støtte til avtallstag ved NTNU Ålesund og 130.000 kr til Strandryddeaksjonen Hii/(NR.

’35,;
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Det budsjetteres med bruk av 487 000 kr fra disposisjonstondet. Av disse kommer 310 000 kr fra
mindreforbruketi 2017,

KLP—innskudd
Dekning av tidligere års udekket

Burtsje tt

Butts je tt

Rc girs kap

2019

20118

2017

30 000
~

_

30 000
—

*

18 222
l7 352

Sum tinansieringstransaksjoner

30 000

30 {NM}:

35 5743

Sum Entartete—ringsbehov

30 MW

30 000

35 574

Overført lia, drittsregnskapct

30 000

30 000.

l8 222

0

0

17 352

Bruk av disposisjonstond
Sum finansiering

"

30 000 »—

Udie t: ke Midis pe tte tr

0

30 000 i
0

355?
$740

NlR har pr. dato ingen avklaring om hvilke investeringer, eller størrelsen på disse, som må på plass i
2019, med unntak av at det årlige EK-innskuddet i KLP må dekkes. Dette gjøres ved en overiørsel fra
drift på 30.000 kr.
Styret behandlet saken 20. april i sak 10/18.

Representantskapet fattet følgende enstemmige
vedtak:
Forslag til budsjett for 2019 vedtas.

15/18 REX/EDERT
MØTEPLAN FOR 2613
Saksbehandler:

Hilde Ødegaard Harstad

Tidligere behand/ing."

Rep.skapesak Off/?8

Vedlegg:

ingen

Som en følge av beslutninger som skal gjøres i forbindelse med investering i SESAlVl-anlegget, vil det bli
ett ekstra representantskapsmøte denne høsten.
Endelig beslutning om realisering av SESAlVl-anlegget tas etter planen av styret ] SESAIVIRessurs den
5. desember. Før denne datoen må representantskapet i NIR ha gjort vedtak om å sluttet seg til planene
eller ikke, Det foreslås derfor å legge møtet til fredag 30. november.

Representantskapet fattet følgende enstemmige
vedtak:
Neste møte i representantskapeti NlR blir fredag 30. november.

”töitä

FORHANDLWGSUTVALG FOR FGRE=4MHJLHK§GER
MED anniren GG HALSÅ

Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

Tidligere behand/ing:

ingen

Ved/egg:

ingen

Rauma kommune har fattet følgende vedtak:
”Rauma kommune inngå/' forhandlinger med RlR om inntreden i selskapet og med NiR om
konsekvensen av oppsigelse av deltakerforholdet. Det oppnevnes eget forhand/ingsutvalg:
Fra administrasjonen."

Rådmann Toril Hovdenak og avdelingslederDag Søvik.
Fra politikerne."
Lars Olav Hustad
Ellinor Torsgård Solheim
Forhandli/igsutvalget har fullmakt til a framforhandle forslag til innskuddsbeløp inntil 4 mill,
utløsningssurn, overgangsordninger mv.
Resultat av forhandlingene forelegges kommunestyret for vedtak iseptember. ”

M

Halsa kommune går inn i nye Heim kommune fra 01.01.20. Det er forventet at NIR må gjennom en
tilsvarende prosess med Halsa.
31. mai vil leder og nestleder i representantskapet og styret, sammen med daglig leder, ha innledende
diskusjoner med forhandlingsutvalget nedsatt av Rauma kommune.
Siden leder og nestleder i representantskapet representerer Rauma og Halsa kommune

bør de

Økonomiskebetingelseneved en uttredenforhandles av andre fra representantskapet.Det foreslås derfor
at det opprettes et forhandlingsutvalg for dette.

Arne Hoem og Ola Rognskog ba om å få sin habilitet vurdert. Knut Mestad ble valgt til settemøteleder.
Ola Rognskog ble enstemmig kjent som inhabil i saken

Arne Hoem ble enstemmig kjent som inhabil i saken.

Representantskapetfattet følgende enstemmige
v e et ta ft :
Det opprettes et forhandlingsutvalg bestående av styreleder, Berit Frey fra representantskapet og daglig
leder. Utvalget har som mandat å forhandle fram eventuell utløsningssum og overgangsordning med
Rauma kommune og med Halsa kommune om det blir aktuelt.

i
i...

17/18

NY SELSKAPSAVTALE FOR NIR

Saksbehandler:

Hilde ØdegaardHarstad

ffd/[gere behand/ing:

Styresak 72/18

Ved/egg:

Forslag til ny se/skapsavta/efor NIR datert 09.05,18

Representantskapet vedtok i sak 07/18 at NIR skal gå inn på eiersiden i SESAIVI-anlegget i Trondheim.
Som en følge av dette ble eierne bedt om å tinansiere prosjektet innenfor en totalramme på 9 mill. kr. Det

ble også bedt om at NIR skulle tildeles enerett for håndtering av husholdningsavfallet.
Etter møtet i representantskapet har administrasjonen vært i dialog med revisor og flere av
eierkommunene om hvordan disse to vedtakene kan realiseres.
investeringen

Alternativ 1: Kommunene yter et tilskudd til NIR for å investere i SESAIVI.
Konsekvens: Kommunene må bokføre tilskuddet i driftsregnskapet (NB ikke i selvkostregnskapet).
Alternativ 2: NIR endrer selskapsavtalen og tilfører kapital i form av et egenkapitalinnskudd fra
eierkommunene på 9 mill. kr.

Konsekvens: Kommunene må bokføre egenkapitalinnskuddet i investeringsregnskapet noe som betyr at
finansieringen enten kan skje ved bruk av frie investeringsmidler eller ved overføring fra drift.
Enerett
De fleste interkommunale selskaper har tildeling av enerett som en del av selskapsavtalen. Hvis avtalen

likevel må revideres er det naturlig også å ta inn dette.
Konklusjon
Etter en vurdering ser det ut til at en endring av selskapsavtalen er den beste løsningen. Dette gir
eierkommunene større fleksibilitet i forhold til å finansiere SESAIVI.
Forslag til revidert avtale er lagt ved innkallingen. Alle endringer er merket med rødt. i denne revisjonen
er det kun tatt med endringer som må gjøres iforbindelse med SESAlVl.

Raumas mulige uttreden
Siden Rauma kommune vurderer å gå ut av NIR legges det fram to forslag til ny selskapsavtale; En der
Rauma er med videre i NIR og en der Rauma går ut og følgelig ikke betaler inn sin andel av egenkapitalen.
Den siste versjonen inneholder også alle andre konsekvenser med en eventuell uttreden.

Det er uheldig om vedtak i SESAM blir utsatt som en følge av at behandlingen av var selskapsavtale tar
tid. Det forstås derfor at representantskapet vedtar begge avtalene, med betingelse om at vedtak i Rauma
kommunestyre avgjør hvilken versjon som går videre til de øvrige kommunestyrene.

Styret behandlet saken 15. juni i sak 12/18.

Saken ble trukket.

Kristiansundden 15. juni 2018

Arne Hoem

Ola Rognskog

Janne Merete Seljebø.

Tidspunkt::
Fredag 15, juni 2018 kl. 10.00.
Sted:
NlR, Vågeveien 7, Kristiansund
Protokoll sendes:
Styrets medlemmer og varamedlemmer
Representantskapets leder

Ordførere] rådmenn og tekniske sjefer (eller tilsvarende) i NlR-kommunene
Kontrollutvalgene
lvløre og Romsdal Revisjon lKS (Nl
Øvrige tilstedeværende på møtet

revisor)

Saker til behandling:
”li/18

Revisjonsberetning

12/18

Ny selskapsavtale for NIR

13/18

Revidert møteplan

Medlemmer

for2017

til stede:

Aure/Smøla:

Birger Træthaug

Averøy:
Halsa/Tingvoll:

Svein Kongshaug
Solver Skogen Sæterbø

Kristiansund:

iViarittaB. Ohrstrand

Oppdal:
Rauma:

Thorleif Jacobsen (1. vara)
Ole Kjell Talberg

Sunndal:

Eilif Lervik

Forfall:
Eli Dahle fra Oppdal.
ltiilegg

møtte:
Representantskapsleder Arne Hoem.
Knut Mestad, rådmann i Averøy, møtte for ordfører.
Else lVlariStrand, Pål Harstad, Linn Stamnes Stokke, Torbjørn Aae og Hilde Ødegaard Harstad fra
administrasjonen.

GODKJENNING AV IIxINKAl..Liit

OG SAKSLISTE

Sak 12/18 ble trukket.

Styret fattet følgende enstemmige
v e cl t a k :
Innkalling og saksliste godkjennes.

1(1

NYTT REGELVERK. Ofl/I PERSONVERN
Sa/rshe/tarrd/er:E/se Mar/'Strand

NIR har oppdatert rutiner og ryddet i gamle arkiv for komme a jour med de nye personvernreglene.
Alle ansatte, styremedlemmer og representantskapsmedlemmer har fått eller vil få oversikt over hvilke
opplysninger NIR har lagret om dem og hvorfor, og må kvittere for at dette er forstatt.

EVIØTER,
tURS OG KONFERANSER
Saksbelrand/er'I—II/de
Ødegaard Harstad

SeSammen har hatt nok et møte om felles avfallsstrategi og mulige samarbeidspunkteri IVIidt—Norge.
Til generalforsamling i Rekom ble det sendt fullmakt med daglig leder i HAIVIOS,siden verken daglig leder

eller styreleder hadde anledning til å dra til Bergen på dette.
Daglig leder møtte på generalforsamling iAvfaII Norge,
Det er gjennomført vernerunde.

REGNSKAP PR. 30.04.18
Saksbe/rand/er:Else Marr"Strand

Regnskapetvar sendt ut til styret i forkant av møtet. Tallene ble kort gjennomgått.Vi ligger godt i rute i
forhold til budsjett.

ANBUD UNDER ARBEID
Saksbehandler."

Hilde Ødegaard Harstad

NIR har følgende anbud under arbeid:
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RAUMA KOiliiiiilUNEVURDERER EElEERSKAPET
Saksbehandler:

Hilde Ødegaard Harstad

Rauma kommune har vedtatt at det skal forhandles om konsekvensene av en utmeiding av NiR og om

de økonomiske betingelsenetor inntreden i RiR. Saken skal behandles i kommunestyret 11. september.
Representantskapet velger forhandlingsutvalg 15. juni (etter styremøtet).

RENOVAnNSLØSNiNG
Saksbehandler

FOR NYE HEllill KOMMUNE

Hilt/e Ødegaard Harstad

Det har vært møter med Halsa kommune og HA AOS om renovasjonsiøsning for Heim kommune Halsa
vil foreløpig følge NiR inntil det er naermere avklart om det blir et nytt selskap med HAlViOS og NiR

iäElillAN iiGSSiTUASJONEN
Sai'<sber'rarrd/er: Hilde Ødegaard Harstad

Det jobbes med å finne interne løsninger for a avlaste daglig leder med ordinære driftsoppgaver.

KUNDE'i'iLFREDSl—lETSUNDERSØKELSE
Saltsbelrandier: l.lnn Stamnes Sto/dre

Resultatet av undersøkelsen i regi av Avfall Norge ble presentert. innbyggerne er jevnt over fornøyde og
vi scorer bedre enn ved siste måling (i 2015) på de aller fleste tema. NiR gjør det best på informasjon og

på kundebehandling.

lNFORfViASJONS—OG PROFILERiNGSARBEiD
Saksbehand/er:Linn Stain/res Stokke/Pål Harstad

NiR har vært med på strandryddlng i Hold iViidt—Norge
rent sarnarbeldet. Responsen har vaert enorm og
NiR-kommunene har pr 1. juni samlet inn over 120 tonn strandavfali.
Nytt iRetur kom ut denne uken. Her er det bätretur og oppussing som er de to hovedtemaene. En

kampanje om matsvinn vil komme i løpet av høsten
Vi har nå rundet 13 000 nedlastingerav tømme-appen.Vi antar at vi når omtrent 1/3 av befolkningen
med denne løsningen.

NY iVilLdØS'i'ÅSJQN OG (JillLASTESTl-XSJCM i KRlSTi/WSUND
Saksbehandler:

Pal Harstad

NlR har deitatti møter tor å tå gjennom regulering av området.

AVFALLSPLAN FOR KRISTEANSUND
Saksbehandler:

,llde ØdegaardHarstad

Planen er ute til høring, og NIR vil komme med en uttalelse l den forbindelse.

Sti-SAM
Saksbehandler.”

Hilde ØdegaardHarstad

Daglig leder følger styremøtene i Sesam Ressurs AS. Det jobbes med et beslutningsgrunnlag som skal
være klart til et orienteringsmøte for 4. september. Endelig beslutning om realisering skal etter planen tas
5. desember.

SAMARBEiD MED t-i/AiViOS
Saksbehandler;

Hilde ØdegaardHarstad

Arbeidsgruppen har hatt møte 14. juni og det ble kort orientert om dette.

Styret lattet følgende enstemmige
vedtak:

Sakene tas til orientering.

4

11/18

REVISORSBERETNING FOR 2017

Saksbehandler?

Else Mar/' Strand

Tidligere behandling:

lingen

Vedlegg."

Revisors beretning for 207 7

Det vises til vedlagte revisjonsberetningfor 2017.

Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til
(fl

vedtak:

Revisors beretning for 2017 tas til etterretning.

12/18

NY SELSKAPSAVTALE FOR NiR

Saksbehandler:

Hilde Ødegaard Harstad

Tidligere behand/ing:

Ingen

Ved/egg:

Forslag til ny selskapsavtalefor All/?datert 09.05.78

Representantskapetvedtok i sak 07/18 at NlR skal gå inn på eiersiden i SESAlVl-anleggeti Trondheim.
Som en følge av dette ble eierne bedt om å finansiere prosjektet innenfor en totalramme på 9 mill.kr. Det

ble også bedt om at NlR skulle tildeles enerett for håndteringav husnoldningsavfallet.
Etter møtet i representantskapet har administrasjonen vært i dialog med revisor og flere av
eierkommunene om hvordan disse to vedtakene kan realiseres.
investeringen
Alternativ 1'. Kommunene yter et tilskudd til NlR for a investere i SESAM.

Konsekvens: Kommunenema bokføre tilskuddet i driftsregnskapet(NB ikke i selvkostregnskapet).
Alternativ 2: NlR endrer selskapsavtalen og tilfører kapital i form av et egenkapitalinnskudd fra

eierkommunenepa 9 mill. kr.
Konsekvens: Kommunene må bokføre egenkapitalinnskuddet l investeringsregnskapet noe som betyr at
finansieringen enten kan skje ved bruk av frie investeringsmidler eller ved overføring fra drift.
Enerett
De fleste interkommunale selskaper har tildeling av enerett som en del av selskapsavtalen. Hvis avtalen

likevel må revideres er det naturlig også a ta inn dette.

Konklusjon
Etter en vurdering ser det ut til at en endring av selskapsavtalen er den beste løsningen. Dette gir
eierkommunene større fleksibilitet i forhold til a finansiere SESAlVl.

Forslag til revidert avtale er lagt ved innkallingen.Alle endringer er merket med rødt. l denne revisjonen
er det kun tatt med endringer som må gjøres i forbindelse med SESAM.

Raumas mulige uttreden
Siden Rauma kommune vurderer årga ut av NlR legges det fram to forslag til ny selskapsavtale; En der
Rauma er med videre i NIR og en der Rauma går ut og følgelig ikke betaler inn sin andel av egenkapitalen.
Den siste versjonen inneholder ogsa alle andre konsekvenser med en eventuell uttreden.

Det er uheldig om vedtak i SESAM blir utsatt som en tølge av at behandlingen av var selskapsavtale tar
tid. Det forslås derfor at representantskapet vedtar begge avtalene, med betingelse om at vedtak i Rauma
kommunestyre avgjør hvilken versjon som går videre til de Øvrige kommunestyrene.

Saken ble trukket.

6
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REVlDERT ttflØTEPLANFOR 2018

Saksbehandler:

Hilde Ødegaard Harstad

Tid/[gerebehandling:

Siyresak 14/l 7

Ved/egg:

ingen

Som en følge av beslutninger som skal gjøres i forbindelse med investering i SESAlVl—anlegget,
vil det bli
endringer i møteplanen for høsten. Det vil også bli ett ekstra representantskapsmøte.
Følgende møteplan er vedtatt av styret:
o 21. september
0
\J

30. november

SESAlvl Ressurs AS har invitert til et orienteringsmøte beregnet på styrene i de selskapene som har
planer om å investere i ettersorteringsanlegget. lVløtetvil finne sted den 4. september kl. 10 i Trondheim.
Styret må vurdere om hele eller deler av styret skal delta her.
Endelig beslutning om realisering av SESAM—anleggettas etter planen av styret i SESAlVl Ressurs den
5. desember. Før denne datoen må eierne l NlR ha behandlet saken om finansiering av prosjektet.
Følgende datoer er det kommunestyremøter:
o Rauma kommune
11. september (videre eierskap er også sak denne datoen)

o Oppdal kommune
13. september (ev. 18. oktober)
o Smøla kommune
27. september
e Kristiansund kommune 2. oktober
o

Halsa kommune

4. oktober

o Sunndal kommune

24. oktober

«3 Tingvoll kommune

25. oktober

0 Averøy kommune
o Aure kommune

29. oktober
ikke fastsatt

Styret og representantskapet i NlR må etter dette behandle saken om å slutte seg til SESAlvl—planene.
Det foreslås styremøte 2. november og representantskapsmøte 4 uker senere, den 30. november.

Styret fattet følgende enstemmige
vedtak:
Styret i NIR vil ha følgende møter 2. halvår 2018:
0 4. september
0

21. september

0

2. november

0

30. november

Kristiansund den 15. juni 2018

Eilif Lervik
siyreleder

fn
dv

Thorleif Jacobsen

Svein Kongshaug

Solvår Skogen Sæterbø

Ole Kjell Talberg

lVlariiia B. Ohrstrand

Birger Træihaug
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minst fordi mestring er sterkt knyttet til motivasjon for læring og utvikling. Det er spesielt
nodvendig å ha storre oppmerksomhet inn mot individuell tilrettelegging når oppgaver og
lekser skal loses på egenhånd.
Det vil også være nodvendig
elevaktig læring.

å videreutvikle

en vurderingskultur

som bygger på prinsippet

om

Det er videre svært bekymringslullt
og urovekkende at man konstaterer fortsatt opplevd
mobbing av et visst omfang på både 7. og IO. trinn.
Funn ved enkelte skoler vil måtte kreve storre oppmerksomhet mht. hvordan videreutvikle
robusthet. ansvarliggjøring.
involvering og inkludering. Det er i perioden iverksatt tiltak som
skal kunne sikre elevens rettigheter iht. 9 A i opplæringslova gjennom bl.a. revisjon av
«Handlingsplan for elevenes psykososiale læringsmiljø» og «Helhetlig system for å sikre
elevenes rettigheter etter § 9a».
l tillegg er det lagt til rette for bruken av nettbaserte kartleggingsverktoy
som skal kunne
avdekke mobbing og elevtrivsel.
L(w'iørgs'l'räs'J/l/11/01"
Læringsresultater

handler bl.a. om nasjonale prover. standpunktskarakterer

og

eksamensresultat.
Analyser foretatt av Senter for okonomisk forskning om frafall i videregående skole viser at
grunnslwlepoeng
uten sammenligning er den viktigste forklaringsfaktoren
til forfall og
gjennomforing
i videregående opplæring.

Gjennom foringsgraden i videregående skole for elever tilhorende «201 l-kullet» viser en
maginal okning fra fjoråret.
Nasjonale prøver i både lesing. rekning og engelsk på barnetrinnet viser i perioden 2014—17 en
nedgang i andelen elever som skårer tilsvarende proveklasse [. Storst er nedgangen i engelsk.
men det er også en markant nedgang i regning og norsk. Fortsatt er det likevel slik at andelen
elever som presterer tilsvarende meistringsnivå l i norsk er høyere sammenligna med fylket
og nasjonalt.

Andelen som skårer tilsvarende laveste meistringsnivå [ og 2 på 8. trinn i lesing og regning
har vært gjennomgående lavere enn snittverdier for fylket og nasjonalt. For 2017 er resultata
langt svakere i alle tre faga. og det er med bekymring man registrerer at nærmere 35 % av
elevene har så vidt store faglige utfordringer knytta til grunnleggende ferdigheter,
Nasjonal prøve på 8. trinn gjennom fores på hosten. og representerer i hovedsak
grunnleggende kompetanse i basisfag ervervet/utvikla
gjennom barnetrinnet. Resultata er
grundig drofta i skolelederkollegiet.
og som ett av flere tiltak på 6. og 7. trinnet. vil det
inn fores obligatoriske læringsstottende prover for bedre å kunne avdekke. analysere og folge
opp læringsutbyttet.
Grunnskolen har tilgang på en rekke verktoy som kan støtte skolen i arbeidet med tidlig
innsats og tilpassa opplæring. Sentralt initierte obligatoriske kartleggingsprover
på
småskoletrinnet gir verdifull kunnskaper om elevenes mestringsni a og læringsutbytte.
Det ble i 2016 utvikla en lokal plan for oppfølging av kartleggingsprover
i lesing som skal
sikre systematisk tilnærming rundt bruk og opptolging på dette feltet for å skape grunnlag for
mestring og utvikling.

Det er en uttrykt kommunal målsetning om at >1() % av elevmassen på 2. trinn skårer på eller
under «kritisk grense» i nevnte fag. Til tross for at det har skjedd en postiv utvikling i senere
år. er det fortsatt nodvendig med storre bevissthet rundt analyser av resultat og oppfolging av
av disse.
Det blir videre i rapporten pekt på nodvendigheten av okt fokus rundt pedagogisk lederskap.
lverksatte systemretta tiltak må videreutvikles og intensiveres. det være seg tiltak som
videreloring av retleksjonsgrupper.
ståstedsanalyser. aksjonlæringsprosesser og
skolevandring.
Konzpe/arrsc
Lærerkorpset har gjennomgående god tilsettingskompetanse.
men forskriftsendringer
pr.
1.8.15 innebærer at en rekke lærere som har hatt nodvendig formalkompetanse ved tilsetting.
ikke lenger har undervisningskompetanse
i fag som lesing. regning og engelsk.
Dette vil måtte bety okt oppmerksomhet rundt kompetansebyt gging i egen
organisasjon på
&,
både kort og på lengre sikt.
Det er utvikla en strategisk kompetanseplan for tjenesteområdet. og det er i 2017 iverksatt
regional satsing på videreutdanning for a imotekomme endringene i forskrift.
Alderssammensetning
vil også kreve planrnessighet mht. rekruttering. Andelen lærere 50 +
utgjor innen utgangen av 2017 i underkant av 40 % av arbeidsstokken.
Konklusjon

Grunnskolen i Rauma har utvikla seg positivt hva angår bl.a. læringsresultater målt mot
grunnleggende ferdigheter på 5. trinn i perioden. men kan og må bli bedre på flere spesifikke
fagområder.
Tidlig innsats og tilpasset opplæring i en kontekst er viktige innsatslaktorer skal skolen lykkes
og oppfylle de krav og forventninger som ligger til grunn i lov og forskrift.
Det er imidlertid fortsatt nodvendig med stor bevissthet på den enkelte skole og i ulike
stottestrukturer. —Om
hva som fungerer. om hvordan eleven lærer —og om hva som ikke fungerer! Om
forskningsresultater
med relevans for læring! Om lærerens rolle som læringsleder og
skoleleders rolle som overordna pedagogisk leder.
På nasjonale prøver og karaktergrunnlag målt i grunnskolepoeng har Rauma-skolen har
prestert rundt gjennomsnittet målt mot fylket og landet i perioden 2009—17. Bak denne
fasaden skjuler det seg likevel relativt store variasjoner mellom skoler. trinn og mellom jenter
og gutter.

Dette er det grunn til å stoppe opp og dvele ved. Forskjeller mellom skoler. mellom trinn og
mellom kjonn kan forklares med normalvariasjoner og elevlorutsetninger.
men kan også være
signal om at variasjoner i elevgruppa ikke blir viet nok oppmerksomhet relatert til nodvendig
tilpasning og læringsutbytte.
Grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats må ha minst like stor oppmerksomhet og prioritet
framover. samtidig som man arbeider kontinuerlig og systematisk for å bedre læringsmiljøet.
Foreløpige tall i Kommunebarometeret
viser at tjenesteområdet grunnskole har gått fram 9
plasser. fra 132. plass i 2016 til 123. plass i 2017.
Grunnskolen har gjennom perioden 2010-2018 hatt varierende skår og plasseringer, men
gjennomgående vært ranket blant de 100 beste kommunene i landet. Endringer i prestasjoner
og bl.a. nye indikatorer har fort til realtivt store utslag i plasseringa.
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1.

Sammendrag

V

Elever og undervisningspersonale,
spesialundervisning,
lærertetthet,
kompetansebehov

økonomiske
rammevilkår,
formalkompetanse
og

Antall elever i kommunal skole har økt med 19 elever fra 2016 til 2017, og ligger på nivå med
skoleåret 2013—14.
Antall
lærerårsverk
er redusert
i perioden
vært reduksjon
i antall assistentårsverk.

2013—17 med i overkant
av 10, i tillegg
til at det
Dette skyldes
vedtatt
nedtrekk
av rammene
til

har

grunnskoleområdet.
Omfanget
av spesialundervisning
er på ca. 6 %, og er betydelig
lavere enn fylkes— og nasjonalt
snitt.
Ressursbruken
knytta
til assistentbruk
viser en liten oppgang
for inneværende
skoleår.
Undervisningspersonalet
har høy «tilsettingskompetanse»,
men tjenesteområdet
har utfordringer
ift formalkompetanse
i basisfag
som en følge av forskriftsendringer
pr. 1.8.15.
Strategisk
kompetanseplanlegging
og satsing
på formalkvalifisering
i basisfag
vil måtte
ha høg
prioritet
framover.

\/

Læringsmiljø
Det registreres
mindre
endringer
om opplevd
mobbing
av andre elever fra 2016 til 2017, men
andelen
som opplever
mobbing
og krenkelser
2—3 ganger
pr. måned viser en økning
for
inneværende
skoleår
sammenligna
med skoleåret
2016—17. Grunnskolen
i Rauma skal være
mobbefri,
og det er iverksatt
nye planmessige
tiltak for å sikre elevenes
rett etter § 9 A
Elevene
responderer
under gjennomsnitt
for fylket og nasjonalt
på både mestring,
faglig støtte,
vurdering
for læring
og elevmedvirkning
på både på barne— og ungdomstrinnet.

\/

Resultater
Nasjonale

grgver

Andelen
elever på 5. trinn som skårer
tilsvarende
mestringsnlvå
1 er betydelig
redusert
i
perioden
2014—17.
Resultatene
for 8. klasse i lesing,
regning
og engelsk
i perioden
2007—16 er gjennomgående
sammenlignet
med fylkessnitt
og nasjonalt,
men resultat
for 2017 er lavere enn nevnte
sammenligningsgrunnlag.
Det er behov for å vurdere
tettere
oppfølging
av læringsutbyttet
på mellomtrinnet
Det

er et gjennomgående

Karakterero

nasjonalt

runnskole

Karaktergrunnlaget
nasjonalt
i perioden

trekk

at nivå—spredningen

er større

blant

gutter

gode

enn jenter.

oen

til avgangselevene
i Rauma er på høyde med gjennomsnitt
2007—17. Det er imidlertid
variasjoner
mellom
skolene.

i fylket

og

Jentene
gjør det gjennomgående
bedre enn guttene
i alle fag.
Grunnskolepoengene
til avgangselevene
i Rauma er høyere
i 2017 enn i 2016, og er høyere
gjennomsnitt
for fylket
og nasjonalt.
Forskjellen
mellom
jenter
og gutter
har vært relativt
konstant
de siste årene,
men er redusert
for siste års avgangselever
i sum 4,4 poeng (nasjonalt
4,5 poeng).
Det kan virke som om at forskjellene
mellom
standpunktkarakterer
av ekstern
nasjonalt.

Side
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kan være

større

for grunnskolen

innen

enkelte

2017

fagområder

målt

og utgjør

skoleåret

og eksamensresultater
mot

snittverdier

enn

2016—17
(bruk

for fylket

og

Over

an

98,6

runnskole

% av elevene

— videre

elever

Gjennomføringsgraden

som

ående
gikk

i Rauma

skole.

ut av grunnskolen

har vært

og er fortsatt

i 2016

starta

høyere

i videregående

enn

landssnittet,

opplæring.
og andelen

«ikke

bestått» eller «slutta undervegs» utgjør nærmere 18 % av årskullet.
Gjennomføringsgraden
ift. fjor.

V

System

for 2011—kullet

etter

5 år viser

likevel

en marginal

positiv

økning/oppgang

for oppfølging

Det er utvikla

resultatmål

for tjenesteområdet

2017.

Lederavtaier

er utvikla

og fulgt

opp

gjennom

samtaler med vekt på resultatmål.
Det er utvikla
et helhetlig
Det er videre
utvikla:
.
Delegasjonsreglement
-

internkontrollsystem

der opplæringslovas

§ 13-10 inngår

for tjenesteområdet

Handlingsplan
for elevenes
skolemiljø,
inkl. kartleggingsmateriell,
Revisjon
av «Helhetlig
system
for å sikre elevenes
rettigheter

jf.
etter

endringer
§ 9 a i

pr.

1.8.17

opplæringslova»

Plan for oppfølging av kartleggingsprøver i lesing på småskoletrinnet
Strategisk

plan

for tjenesteområdet

i perioden

2018—21

Plan for lederoppfølging 2017, inkl. kvalitetsårshjul
Strategisk

kompetanseplan

for tjenesteområdet,

Revidert
plan for overganger
IKT strategiplan
for oppvekst
I samband
vurdering

V

2017—18/2017-20

mellom
barnehage,
grunnskole
og kulturskole
2017-2021

med tilsyn i regi av Fylkesmannen
og oppfølging
av skolenes
praksis

i 2017, vurderes
til å være forsvarlig

og videregående

Rauma kommunes
og til å oppfylle

opplæring

system
for
lovkravet».

Konklusjon og aktuelle innsatsområder
Det vil være nødvendig
med faglig oppfølging
av skoler/klasser
som skårer
lavt i ett eller flere
og dessuten
ha sterkere
fokus på læringsmiljø
(PPT, støttenettverk,
skolesjef,
ekstern
kompetansebistand,..)
Det er nødvendig
med målretta
kompetanseutviklingtiltak
for bl.a. å styrke
begynneropplæringa
lesing,
rekning
og engelsk,
og for å sikre «undervisningskompetanse»
i kjernefaga,
jf.
forskriftsendring
1.8.15.
Det må videreutvikles
nettverksstrukturer
som
Tidlig innsats
og tilpassa
opplæring
må fortsatt

sikrer "kommunal
praksis".
ha stor oppmerksomhet,
som

fag

i

innebærer

prioritering
av ressursbruken
inn mot småskoletrinnet
- både ressurser
til gruppedeling,
generell
styrking
og dessuten
ressurser
som kan brukes fleksibelt
der det måtte oppstå særskilte
utfordringer.
Det vil være nødvendig
å styrke
kontakten
og samarbeidet
mellom
skole og hjem, mellom
skole
og PPT og mellom
barnehage
og skole.
Spesielt
vil det være viktig at PPT kan frigjøre
ressurser
til systemisk
arbeid i grunnskolen
som kan gi grunnlag
for økt veiledning
og støtte på skolenivå.
Bruke de digitale
verktøy
mer aktivt
og målrettet
i læringsarbeidet,
det være seg Office 365,
PedIt/læringsplattform,
kartleggingsportalen
(VOKAL),
nettbrett,..
Kontinuerlig
fokus på læringsledelse
Fortsatt
arbeide
aktivt
og målretta
med trivselsfremmende
tiltak,
og arbeidet
mot mobbing
må
intensiveres.
Kontinuerlig
fokus på skolelederrolla
som aktør
Fortsatt
styrke/vektlegge
samhandlinga
mellom
Økt gjennomføringsgrad,
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jf.

IKO

for grunnskolen

2017

i det pedagogiske
utviklingsarbeidet.
grunnskole
og videregående
skole

med

tanke

på

.;

2. Hovedområder og indikatorer
2.1.

Elever

2.1.1.

Antall elever og lærerårsverk

Antall

og undervisningspersonale

elever

Indikatoren
skoleåret.

opplyser

om tallet

Indikatoren

omfatter

grunnskoleopplæring,
elever

som

Årsverk

på elever

og som

barn

som

og unge

får denne

er registrert
som

etter

opplæringen

ved

grunnskoler

per

opplæringsloven

ved

1. oktober

§ 2—1 har rett

en grunnskole.

Tallene

det

aktuelle

og plikt

omfatter

ikke

til
voksne

får grunnskoleopplæring.

for

undervisningspersonale

Indikatoren

viser

undervisning

sum

årsverk

og beregnede

for undervisningspersonalet.

årsverk

til annet

enn

Summen

undervisning.

inkluderer

Årsverkene

beregnede

er beregnet

årsverk

ved

til

å dividere

årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning.
Andel

årstimer

Indikatoren

gitt

viser

godkjent

utdanning

-

I .

av

hvor

n

personale

stor

andel

med

i de fag og trinn

.

.

godkjent

av årstimer

er gjennomført

de underviser

--

.

utdanning

som

:

.

l

..**

"

..

.

.'

I-

"

'

l. '

.'--

'

'

I

o

o

l’

'

..

l”

I

l‘

I

-.

o
-

'

l‘

.—
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'
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'

.
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.

l

.
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.
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l
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l
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med

-

l
l

av undervisningspersonale

i.

'

.

=

Vurdering
i grunnskolen

Elevtallet

I perioden
2013-17
grunnskoleopplæring
% i perioden.
Det

har i tillegg

ble

i perioden

har elevtallet
er betydelig

vært

foretatt

2005—13

stabilisert
redusert

endringer

redusert

med

15 %.

seg, og er for inneværende
i perioden,
og antall lærere

i fag— og timefordelingsplan,

på ungdomstrinnet

f.o.m.

år 869. Rammene
til
viser nedgang
på i overkant

av 10

bl.a.

.

Ny valgfagsordning

.

innføring på alle trinn fra 8.-10. på til sammen 171 årstimer over tre år
Utvidelse av timetallet på mellomtrinnet i naturfag på til sammen 38 årstimer f.o.m. skoleåret

skoleåret

2012-13

for 8. trinn,

med

gradvis

2016-17
Antall

lærere

med

kontaktlærerfunksjon

er redusert

i perioden

2013-17,

dette

til tross

for stabilt

elevtall.

Kontaktlærerfunksjon
har en kostnadside
(nedsatt
leseplikt/undervisningsplikt
+ funksjonstillegg)
som
man bevisst
har forsøkt
å regulere
for slik å kunne innrette
ressursramma
mest mulig inn mot elevene.
Dette vil likevel
bety flere elever
pr. kontaktlærer
forå
ivareta
de praktiske,
administrative
og
sosialpedagogiske
gjøremåla
som gjelder
klassen,
elevene
og kontakten
med hjemmet.

2.1.2.

Økonomiske

KOSTRA— og effektivitetsanalyse,

rammevilkår

og ressursbruk

Rauma kommune

2017 (Telemarksforskning)

Rauma

Lands-

Lands-

"Normert

kommune

gjennom-

"normert

gjennom-

utgiftsnivå"

snitt

nivå"

snittet

kr pr innb

Rauma

kr pr innb

kr pr innb

Mill.

«Normert
og

inntektsjust.
nivå»
kr

Mill.

kr

Mill.

kr

Barnehage

0,9562

7 376

8 360

7 993

—7,4

-4,6

-4,6

Administrasjon

1,0534

4 416

4 255

4 482

1,2

-0,5

-0,5

Landbruk

2,7640

267

103

284

1,2

-O,1

-0,1

Grunnskole

1,0195

12 804

12 999

13 251

-1,5

—3,4

—3,4

1,3005

22

17

22

Pleie

og

omsorg

830

201

371

Kommunehelse

1,1528

2 733

2 603

3 001

42,3
1,0

3,4

3,4

-2,0

-2,0
-4,3

Barnevern

0,7842

1 148

2 189

1 717

-7,8

—4,3

Sosialtjeneste

0,6837

1 785

2 522

1 725

-5,5

0,5

Sum

1,0902

23,5

Illustrasjon
av mer—/mindreutgifterfordelt
kommune 2017)
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for grunnskolen

på aktuelle KOSTRA—fimksjoner.

2017

-11,0

(Mill kr. Rauma

0,5

-11,0

Vurdering
I følge analyser
foretatt
av Telemarksforskning
av innrapporterte
kommune
et mindreforbruk/mindrekostnader
justert
for normert
millioner.
Av dette utgjør
grunnskolens
område
3,4 millioner.
På utvalgte
grunnskolefunksjoner
mens skoleskyss
trekker
i motsatt
enten i deler av året (vinterskyss)
spredt
bosetting,
skoleveg.

men

også

framstår
grunnskoleopplæring
retning.
For inneværende
eller heile året i overkant

manglende

tilpasninger

KOSTRA-tall
for 2017,
inntekts— og utgiftnivå

har Rauma
på om lag 11

som den med størst mindreforbruk,
skoleår
utgjør andelen
elever med skyss
av 50 %. Dette skyldes
både geografi
— med

og investeringer

som

sikrer

elevene

en trygg

Det ble i 2017 fremma
politisk
sak med grunnlag
i TS—inspeksjon
foretatt
av Asplan Viak. Rapporten
gjennomgår
og vurderer
skolevegen
til grunnskoleelevene
på ulike strekninger,
og skisserer
både mindre
og mer omfattende
sikrings— og utbedringstiltak
for å skape trygge
og forutsigbare
trafikale
forhold
for
elevene.
Dette bør være en prioritert
oppgave
framover,
også sett i et folkehelseperspektiv.
Innenfor
vedtatte
budsjettrammer
er tildeling
av ressurser
til den enkelte
skole primært
basert
på
elevtall,
men også større
utfordringer
i elevmassen
er forsøkt
ivaretatt
som grunnlag
for nødvendig
tilpasning.
Prosjektet
«Grensesnittet
spesialundervisning
— tilpassa
opplæring»
som vist til i pkt. 2.1.5,
har bl.a. ført til en lavere andel spesialundervisning
med lærer og mindre
bruk av assistenter
i
opplæringa.
Det er fortsatt
mange
elever som har behov for særskilt
tilrettelegging
for å kunne ha et
forsvarlig
læringsutbytte.
Med økende elevtall
og reduserte
totalrammer
for undervisning
vil skolen bl.a.
få større
utfordringer
ift fleksibel
bruk av ressursramma.

2.1.3.

Lærertetthet

Lærertetthet

1.-7.

Indikatoren
med

viser

trinn

utgangspunkt

i forholdet

undervisningsgruppen.
tildeles

hvor

i ordinær

ressurser

sammenhenger
kommer
det

mellom

i GSI.

ned

og lærertimer,
timer

på skolenivå.

Lærertetthet

og gir informasjon

til spesialundervisning

beregnes

om størrelsen

og til andre

lærertimer

på
som

elevrettigheter.

undervisning
undervisning

kalles

på 1.- 7. trinn

elevtimer
inkluderer

er en indikasjon

til spesialundervisning

av at noen

på skolen

trinn

lærertetthet

av individuelle

i ordinær

Lærertetthet

8.-10.

Indikatoren

på grunnlag

Lærertetthet

og

gjennomsnittlig

dette

målet

kommuner
Dette

på antall

og undervisning
gruppestørrelse

fører

per lærer

på kommunen

være

timer

i ordinær

språkopplæring

2. Mål på lærertetthet

lærerressurser

kan for eksempel

elever

i særskilt

ikke

er heftet

sentralt

spesialundervisning

undervisning,

regnes

med.

I andre

med

usikkerhet.

Dette

mens

andre

kommuner

fører

eller

særskilt

norskopplæring.

l
I
A

Side

.

_

..
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Vurdering
Lærertettheten
på både barneog ungdomstrinnet
pr. lærer sammenligna
med perioden
2013—15.
og økning
i antall elever.

er på linje med fjoråret,
d.v.s. at det er flere elever
Dette har primært
sammenheng
med reduserte
rammer

I tråd med øremerka
midler fra staten til tidlig innsats,
er småskoletrinnet
(l.-4.)
styrka
med
lærerressurser
fra 2016. Styrkinga
er lagt inn gjennom
endra faktorgrunnlag
i tildelingsmodellen
grunnlag
for fordeling
av vedtatte
budsjettrammer
til sektoren.
De øremerka
midlene
til tidlig
i tillegg til økt ressursgrunnlag,
gitt nødvendig
oppmerksomhet
og bevissthet
rundt betydninga
innsats som grunnlag
for mestring
og utvikling.
Som det går fram av tabellen
Forskjellen
mellom
hovedtrinna

2.1.4.
Rauma

over, er lærertettheten
høyere
på barnetrinnet
er imidlertid
ikke vestenlig
endra fra 2016.

Formalkompetanse
kommune

Offentli

skoleeier

enn

ekstra
som
innsats
har,
av tidlig

på ungdomstrinnet.

og kompetansebehov
Sammenli

net

eo

rafisk

Fordelt

å

eriode

eierform

;

2C'13—14

2014—15

2015—16

20?6~‘7

2077w‘48

mfimnfimmmm *wmmwmmw
Pau-net.

Kc-n'nunr:

< «.. "

sk

”bilagt-1

uut-

1 ;.

Z vi

: v:
Aad-=

Rauma

Side

kornf'nu'le

9b,9

:leeie-
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Gnu—11skole.

Formaixor—npctanse

for grunnskolen

2017

41?

E-:

(1"191
og

nr.—=(!

6 C!
.a-v

kon—peu—izebenov

de;

713

:

c

9n:

l :? r:

'de
Offentlig.

Alle

tru-1:1.B=gg=

mg.-m

Antall

lærere
C)

O

.

;;

Tabellen

over

viser

.

antall

Il.—

lærere

bakgrunn i årlig GSI-rapportering
barnetrinnet
lærere som

(1.-7.
trinn)
skal undervise

med

eller

og skoleledere

IE“:

uten

formalkompetanse

å

i engelsk,

norsk

og matematikk

med

pr. 1.10.17. Lærere med minst 30 stp. formalkompetanse på

har nødvendig
kompetanse
for undervisning
i norsk, engelsk
og matematikk
ha minst

Alderssammensetning

i nevnte
60 stp.

undervisningspersonale

fag.

Tilsvarende

må

og skoleledere

140

100

80
60
4

—

o
2010

—

i

.
2011

2012

.

,
2013

Lærere

grunnskole,

40 år og yngre

Lærere

grunnskole,

50—59 år

2014
—

Lærere

2015
grunnskole,

—— Sum lærere

41-49

2016

2017

år

og skoleledere

Vurdering
Aldersgruppa
50 + utgjør
pr. 1.01.18
ca. 37 % av den samla arbeidsstokken
av pedagogisk
personale
inkl. skoleledere.
Dette er en nedgang
på rundt regna 4 % fra 2016, og skyldes
primært
lærere som har
gått over i pensjonistenes
rekker
pr. 1.8.17.
Det vil følgelig

være

et behov

for å rekruttere

et betydelig

Rauma i kommende år.

Side
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for grunnskolen
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antall

lærere

inn mot

grunnopplæringa

i

.,

I tillegg
har det skjedd
endringer
i forskrift
til opplæringslova
Kapittel
14, gjort gjeldende
fra 1.august
2015. Endringene
har fått tilbakevirkende
kraft, som bl.a. innebærer
at en rekke lærere
som tidligere
har
hatt nødvendig
formalkompetanse
ved tilsetting
i basisfag,
ikke lenger har undervisningskompetanse
i
norsk, matematikk
og engelsk
på verken
barneeller ungdomstrinnet.
Kommunene
har blitt gitt en frist
til 2025 for å sikre nødvendig
formalkompetanse
i nevnte
fag.
Dette innebærer
økt oppmerksomhet
prioritering
av midler
til nødvendig

rundt formalkompetanse
i basisfag
gjennom
bl.a. gjennom
kompetansebygging
og dessuten
strategisk
planlegging
med

sikte

på

å kvalifisere allerede tilsatte lærere på nevnte fagområder.
Grafen
mellom

«Formalkompetanse
tilsettingskompetanse

matematikk
på barnetrinnet
stp. For de som underviser

pr.

1.10.17>> viser til GSI—rapportering
pr. 1.10.17,
og undervisningskompetanse.
Av de pedagoger

mangler
i engelsk

16,3 % og 32,7
tall 51,3 %.

henholdsvis
er tilsvarende

og uttrykker
som underviser

% formalkompetanse

gapet
i norsk

tilsvarende

og
30

På ungdomstrinnet
har det skjedd en positiv
utvikling
fra i fjor for de som underviser
i norsk.
Fra 66 % i
2016 som ikke hadde nødvendig
formalkompetanse
i faget, er °/o-andel
redusert
til 36,4. Man finner
tilsvarende
tall i matematikk,
mens situasjonen
er tilfredstillende
i engelsk.
Antall lærere som underviser
på ungdomstrinnet
og med at timetallet
på ungdomstrinnet
bare
Prosentvisning
i denne
samla lærerressurs.
På det tidspunktet
viste at det ville

som tidligere år.

sammenheng

er nødvendigvis
færre
utgjør
33 % av det samla

kan derfor

endringer
i kompetanseforskrift
ta 8 år før Rauma-skolen
ville

bli noe

misvisende,

trådte
ha oppfylt

sammenligna
med barnetrinnet,
timetallet
i grunnskolen.

i og med

at 1 lærer

utgjør

11 % av

i kraft, ble det gjennomført
en beregning
forskriften,
gitt samme
videreutdanningstakt

Som svar på utfordringene
ift. manglende
formalkompetanse
samarbeidsavtale
med NTNU og region
Nordre Sunnmøre
videreutdanninga.

i tjenesteområdet,
er det inngått
for å ha mulighet
til å øke kapasiteten

som

en
på

Videreutdanningstilbud
som gjennomføres
regionalt
er langt mer kostnadseffektivt
sammenligna
med
ordinære
tilbud innenfor
Kompetanse
for kvalitet.
I tillegg
til å kunne videreutdanne
flere lærere enn man
kan finansiere
i en normalordning,
vil man dessuten
lettere
kunne etablere
og drifte
nettverksløsninger.

Tabellen
slik
det
region

under
presenterer
en oversikt
er planlagt
for
perioden
fram
Romsdal
og Nordre
Sunnmøre

Skoleår

Ronlsdal

2017/2018

Norsk

2018l2019

Engelsk

201912020

Matematikk

over
videreutdanningstilbudet
tom
studieåret
2021/2022
(Ålesundsregionen):

Sunnmøre
1 . (1 -7)

Engelsk

1 (1—7)

til

begge

1 (1—7)

Norsk

1 (1 —7)

2 (5—10)'

Engelsk

2 (5-10)'

2020I'2021

Matematikk

20212022

Utdanningsvalg

2 (5—1 0)'

Profesjonsfaglig
(PfDK)

Det er med bakgrunn
i dette utfordringsbildet
utvikla
skolevise
strategiske
overordna
kriterier
og retningslinjer
for videreutdanning
av lærere.
Nevnte
og Nordre Sunnmøre
legger føringer
på hva som prioriteres
fra skoleeier.
De lærerne
I tillegg
Følgende

Side

som

søkte

videreutdanning

er det en skoleleder
premisser

vektlegges
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som

i 2017

er inngår

innenfor

i et masterløp

for vurdering/prioritering

for grunnskolen

legionene

1 (1—7)

Matematikk

1 (1 —7) Norsk

mud

i

2017

prioritert

fagområde

(30

5p)"

digital

kompetanseplaner
samarbeidsavtale

ble godkjent

i skoleledelse.
av videreutdanningssøknader:

kompetanse

og
med

NTNU

av skoleeier.

i

'

Søker må ha fast tilsetting

.

Videreutdanning

.

Skolens plan for strategisk

'

Grunnleggende
barnetrinn/60
skolevise

og være i arbeid

søkes primært

løst gjennom

vedtatt

kompetanseutvikling

kompetanse

i fag prioriteres

stp ungdomstrinn,

GSI-rapporteringer

jf. kom

strategi

«Kompetanse

legges til grunn for skoleeiers
framfor

mastergrad/studier

etanseforskrift

r. 1.8.15

pr. 1.10. om undervisningskompetanse

for kvalitet»
prioriteringer

utover 30 stp
14-2 3. Det vises for øvrig til

i basisfaga norsk, regning og

engelsk.
.

Ungdomstrinnsatsninga

.

lden grad det må prioriteres
prioriteres

Det vises
tilstrekkelig

2.1.5.

for øvrig

og regning i alle fag vektlegges
mellom

søkere fra samme enhet innenfor

den søkeren som ikke tidligere
til vedtak

kompetanse

i K-sak

kommende

055/10, pkt.

har blitt tildelt
2 om å utvikle

samme fagområde,

midler til videreutdanning
en rekrutteringsplan

for å sikre

år.

Spesialundervisning

og tilpassa

opplæring

Lokale mål
— Styrke

tilpassa

opplæring

og tidlig

innsats

:AW ankeiwz—edfak
Spesialundervisning
zum? .,
16

V

u—

_ 12, *ÅfA!AiÅ

Side
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få

for grunnskolen

2017

4

»

,, , ,.,

,

.

,

W... . -

Å—Aa—M,

.....-

—

.:"-.1.

'

O

3

O

e,; :(

‘ E'

Antall

elever

med enkeltvedtak

fordelt

etter

åå

kjønn

140
120
,.,”

100
80
60
4
2
0
2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

—Gutter

2011-12

—Jenter

2012-13
mø—Sum

2013-14
antall

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

enkeltvedtak

Vurdering
I 2017

har bl.a.

dette

hatt

særskilt

oppmerksomhet

Implementering/gjennomføring
Antall enkeltvedtak
lave tall.

er ytterligere

Andelen enkeltvedtak
Rauma-skolen,

Side

men

av tidlig
redusert

i størrelsesorden
likevel
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mindre

ift.

(og

prioritet):

innsats-modell

2016,

og man

på egen
må tilbake

enhet

til 2006

for å finne

76 — 190 t (fra 2 til 5 timer pr. uke) er fortsatt

markant

enn tidligere.

for grunnskolen

2017

tilsvarende

toneangivende

i

Grafen
elever

«Enkeltvedtak
med
med store særskilte

lærer relatert
til årstimetall»
gir bl.a. uttrykk
for at det er en større andel
tilretteleggingsbehov.
Det ressursmessige
handlingsrommet
som er utvikla

som en følge av uttalt
omlegging,
har delvis
tilpasningsbehov,
og tilpasning
med grunnlag
rammene
til opplæring
reduseres.

måtte
omdisponeres
i opplæringslovas

for å ivareta
§ 1—3 utsettes

elever med særskilt
store
for press når de samla

Prosjektet
som starta
høsten
2012 hadde som en av hovedmålsetningene
å øke kompetansen
i skole og
barnehage
for slik å kunne utvikle
et større handlingsrepertorar
basert
på hva forskning
sier har effekt.
Skoler og barnehager
skulle bl.a. gjennom
dette kompetanseløftet
også i større grad kunne Øke
vurderingsog tiltakskompetansen
som ledd i økt profesjonalisering
og organisasjonslæring.
Nye verktøy
i den pedagogiske
verktøykassa
skal gi økte muligeter
på egen enhet til å kunne foreta flere
kartlegginger

og større

grad

av refleksjon

som

grunnlag

for individuell

I februar
2017 nedsatte
Kunnskapsdepartementet
et ekspertutvalg
unge med behov for særskilt
tilrettelegging
i barnehage,
grunnskole
Thomas
Nordahl
ble valgt til leder av utvalget,
utdanningsforskeren
i Rauma
Eks

som skulle vudere
tilbudet
til barn og
og videregående
skole.
Professor
som deltok
i oppstarten
av prosjektet

i 2012.

ertutval
-

tilpasning.

ets ra

ort foreligger

pr. dato,

og slår

fast

at dagens

system

har store

Mange barn og unge møter ansatte
i barnehage
og skole uten pedagogisk
Annenhvert
barn som får spesialundervisning
får det av ufaglærte
Det tar lang tid før barn og unge får hjelpen
de trenger
og systemet
virker
En av tre elever som får spesialundervisning
blir tatt ut av klasserommet

-

utfordringer:

kompetanse
ekskluderende

I ekspertutvalget
rapport
vises det bl.a. til rapporten
«Rett til 5 esialundervisnin
eller rett til delta
else»
utarbeidet
av NTNU Samfunnsforsknin
. I denne rapporten
blir det bl.a. vist til at det i stor grad er
faglige
begrunnelser
som løftes fram som bakgrunn
for at kommunene
over tid har jobbet
med å
redusere
andelen
elever med spesialundervisning,
men også av økonomiske
årsaker.
Dessuten
blir
pekt på at det synes å være en fellesnevner
at finansieringsmodellene
for skolene
ikke utgjør
et
Økonomisk
motiv
spesialundervisning.

for økt spesialundervisning.

— Skolene

tildeles

en ramme

som

også

det

inkluderer

I utvalgets
rapport
vises det videre
til en dybdestudie
av seks kommuner
i utvalget
av kommuner
med
lav andel spesialundervisning
at kommunene
har arbeidet
med å tydeliggjøre
grenseoppgangen
mellom
tilpassa
opplæring
og spesialundervisning,
og har arbeidet
med rutiner
og systemer
for tiltaksutprøving
og kartlegging
ved skolene.
Rutinene
og systemene
er gjerne
utarbeidet
i tverrgående
faglige
nettverk
som frigjør
ressursene
for PP—tjenesten.
I nevnte
casekommuner
har PPT klart å prioritere
det
systemrettede
arbeidet.
Flere av informantene
i casestudiet
opplyste
at de har fått en utvidet
<<normalitetsforståelse»,
forstått
som at grensene
for det å være en «normalelev»
er blitt utvidet,
slik at
de nå i større
grad inkluderer
elever som tidligere
falt i en <<unormal>>-kategori.
særlig elever
med lette vansker
(tildelt
under fem timer i uka) og særlig gutter
spesialundervisning
sammenlgna
med de øvrige
kommunene.
Det blir vist til K—sak 062/11
som grunnlag
for prosjektet
«Grensesnittet
spesialundervisning».
Som det går fram av prosjekttittelen,
er det i tråd
som vesentlig
for å skape et utvida
handlingsrom
for tilpassa
opplæring.
Som

vist

Situasjonen

Side

til innledningsvis,
var

likevel

er det fortsatt
en helt
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annen

ved

en del enkeltvedtak
inngangen

for grunnskolen

2017

i kategorien

av prosjektperioden:

I kommunene
som, ikke får

ordinær
opplæring
med det utvalget

«under

fem

timer

er det

—
løfter

fram

i uka».

Enkeltvedtak
30

relatert

til årstimetall

2013-14

,,

25

,,

h—,.——,-—.—,7

.iq—

,

,

,

,

20

7

,,,,,,,,,,

15

,A,

10

......,.-,.,...

,,,,,

,

,

, ,,,,,,,,,,,..,,—,..,

,.,,,,.,,

7 r i

”NW

,,—,,7

,, ,, ,, ,,

"...,,v—Wv,

,,

?

.

W

,,,,,,,

,, ,

, ,,,,

v-,-

,,,

rhifliflii‘

if

,

,, ,

l270teller

,,

%?191-270

t

I 76-190t

?
i,

mer

,,.-

-..—,,..-

.

., ,. -,

,,

...

,

“A-

,,.,

.

,

,

..,,

...

,..

I 1-75t
. ,..,.....,,,..,,,,

5

,.,—,,,.,,,

Innfjorden
Dette viser
elevmassen.

. ,,

Isfjorden

at det

har skjedd

, ,,

,

,

Måndalen
en vesentlig

,

,,

Vågstranda
endring

.

, , ,

Åfarnes
som

handler

...,,,,,.,

...,

.

ÅndalsnesbÅndalsnesu
om mer

enn tilfeldige

variasjoner

i

Sektoren
har videre hatt stor oppmerksomhet
rundt utvikling
og implementering
av prosedyrer
og
rutiner,
tildelingsmodeil
og ikke minst PPTs rolle i det systemretta
arbeidet.
«PPT tettere
på», med
fastlagt
tilstedeværelse
på den enkelte
skole,
har ikke vært mulig å realisere
dersom
mengden
sakkyndig
arbeid skulle videreføres
i samme
omfang.
Gjennom
kunne
tilpassa

Side

fortsatt
realisere
opplæring

stor
med

oppmerksomhet

å dreie

og behovet
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fokus

på systematisk

fra reduksjon

for særskilt

i tallet

kartlegging,

tilrettelegging/spesialundervisning.

for grunnskolen

2017

oppfølging

på spesialundervisning

og tidlig

innsats

til å ha fokus

vil vi

på god

2.2.

Læringsmiljø

2.2.1.

Elevundersøkelsen

Alle

og lærlinger

elever

gjennomføre

skal

inkluderes

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen

er satt

Elevundersøkelsen

vises

og oppleve

for elever

mestring.

Skoleeiere

på 7, og 10. trinn

sammen

til indekser

i en egen

rapportportal.

som

ligger

og Vgl.

og skoleledere
Et utvalg

i Skoleporten.

I tilstandsrapporten

er pålagt

av spørsmålene

Resultatene
er disse

å
i

fra

læringsmiljøindekser

obligatoriske:
.

Støtte

-

Vurdering

fra

for

vurdering
.

Indeksen
læring:

viser

elevenes

Indeksen

opplevelse

kartlegger

av emosjonell

og faglig

elevenes

opplevelse

av de fire

opplever

at skolearbeidet

støtte

fra lærer.

prinsippene

i

for læring.

Læringskultur:
det

.

lærer:

er rom

Indeksen
for å gjøre

Mestring:

Indeksen

viser

feil

om elevene

er viktig

for

klassen

og om

i læringsarbeidet.

viser

elevenes

opplevelse

av mestring

i forbindelse

med

undervisning,

lekser

og arbeid på skolen.
.

Elevdemokrati
medvirke

og

medvirkning:

i arbeidet

med

Indeksen

fagene,

viser

elevenes

og om de får bli være

med

opplevelse

av mulighet

å bestemme

for å

klasseregler

og delta

i

elevrådsarbeid.
-

Mobbet
elever

av

på skolen
elever
sjelden

andre

på skolen

elever

og hvor

på skolen.
eller

på skolen:

er beregnet
ofte

de blir

En og samme

at færre

krysser

Gjennomsnittsverdien

ut fra hvor
mobbet.

mange
Verdien

verdi

kan enten

av at de mobbes

som

for indikatoren

opplever

gir ikke

antall

indikere
hyppig.

at de blir
elever

at mange
I Skoleporten

Mobbet

mobbet

som

i snitt

krysser
tyder

av andre

av andre
mobbes

elever
av andre

av at de mobbes
et gjennomsnitt

ned

mot verdien 1 på lite mobbing i skolen.
.

Andel
oftere

Skala:
verdi

elever

1—5. Høy verdi
er positivt

som

har

(prosent):

mobbet
diagram.

positivt

resultat.

betyr

og andel

blitt

Se eget

som

av andre

Unntakene

elever

på skolen

er mobbet

av andre

2—3 ganger

elever

er i prosent.

Lokale mål

— Skape

Side

et trygt
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og inkluderende

for grunnskolen

læringsmiljø

2017

for alle elever

i måneden

på skolen

hvor

eller

lav

Rauma
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skoleeier

og Romsdal

7%

. _ _
r-c. læ'E'ne

net

få

fylke

å

*

Offentli
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'
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,
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'

,
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w
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»
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skoleeier,

Grunnskole:

for grunnskolen

=,

Elevundersokelsen,

2017

Offentlig!

201 ?-201

S, Trinn

7, Begge kjønn

Rauma

kommune

skoleeier

Sammenli

Rauma
More

Stotte

"!

'mg

av"U ' v

net

kommune

rafisk

fylke

Offentli

eierform

, Kommunegruoge

skoleeier

og Romsdal

I
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eo
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5,2
de'—>Er: 113x751?! cq 'ned'.-l'—c1nln—:l

5.5
-;

'

'

D,:

"at. 10 in
M:)oer

-.= and
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e
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Rauma

kommune

skoleeier,

C'unnsl-tole,

a" ce;

Ele-f'unclersokelsen,

5

4

G —* *o “.2

Offentlig.

.:. f—Ei

EON—21318,

Trinn

lo. Begge kjønn

Vurdering
Både
Dette

7. og 10. trinn
gjelder
bl.a.:

responderer

lavere

på flere

indikatorer

enn

sammenlignbare

grupper.

- Vurdering
for læring
—Mestring
- Elevdemokrati
og medvirkning
Det vises
læring:

-

Side

innledningsvis
Elevene

skal

om de fire
forstå

hva
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sentrale

de skal

lære

prinsippene

i vurderingsarbeidet

og hva som

er forventet

for grunnskolen

2017

av dem

som

har til formål

å fremme

—
-

Elevene
Elevene
Elevene

-

skal få tilbakemeldinger
som forteller
dem om kvaliteten
på arbeidet
eller prestasjonen
skal få rad om hvordan
de kan forbedre
seg
skal være involvert
i eget læringsarbeid
ved bl.a. å vurdere
eget arbeid og utvikling

Stortingsmelding
nr. 31 (2007-08)
behov for et løft for å kunne skape
J. Hattie
resultater

Kvalitet
i skolen pekte
bedre vurderingspraksis.

i kunnskapsgrunnlaget

bl.a.

(2009)
har oppsummert
800 metaanalyser
basert
på 52000 studier
med
er uttrykt
i effektstørrelser
knytta
til elevenes
læring.
Følgende
område

på at det var

83 mill. elever.
Alle
har i følge J. Hattie

stor

effekt på læring:
Lærerkompetanser

(Hattie
.

med

stor

effekt

på

læring

2009)

; . ;

Feedback

med

vekt

læringsstrategier

Håndtering

for

av

Effelct—

Rangering

vurdering

av
138
variabler

på
og

Klare
standarder
microteaching

Effekt—
størrelse

bråk

0.90

Stor

effekt

3

0,88

Stor

effekt

4

0,80

Stor

effekt

6

0,75

Stor

effekt

8

0.72

Stor

effekt

11

Iæringsprosesser
god

og

undervisning

uro

—

i

undervisningen
Lærerens

ledelse,

struktur
En

positiv

elev

tydelighet

og

i undervisningen
og

og

støttende

relasjon

mellom

lærer

Rauma kommune
gjennomførte
et toårig
vurderingsprosjekt
i samarbeid
med Vestnes
i 2009—10
vekt på vurdering
for læring
(undeorvegsvurdering).
Parallelt
med dette løpet ble det etablert
et
utviklingsløp
for skoleledelsen
for a kunne gi støtte til å kunne lede interne
utviklingsprosesser.

med

I ettertid
har det skjedd
mye som både direkte
og indirekte
innvirker
på vurderingsfeltet.
Regjeringa
fastsatte
bl.a. ny overordna
del av læreplanverket
1.9.2017.
Ny overordna
del erstatter
generell
del utvikla
i 1993, og utdyper
verdigrunnlaget
i skolen som elevene
skal lære som grunnlag
utvikling
og danning.
I tillegg har regjeringa
starta arbeidet
med å fornye
alle faga og læreplanene,
dybdelæring
blir sentralt.

for
der

Tilbakemeldinger
fra elevundersøkelsen
i både 2015, 2016 og 2017 signaliserer
på at det er behov for
større oppmerksomhet
rundt vurdering
for læring og elevmedvirkning
i vurderingssammenheng.
En
kollektivt
uttrykt
vurderingskultur
vil måtte
bygge på prinsippet
om elevaktiv
læring.
Konklusjoner
i tilsynsrapport
gjennomført
av Fylkesmannen
med tematikk
«Skolens
arbeid
med elevenes
utbytte
av opplæringa»
på Åndalsnes
ungdomsskole
og Rauma kommune
våren 2017 underbygger
funn i
elevundersøkelsen.
Endringer
som en følge av tilsynet
vil nødvendigvis
ikke ha umiddelbar
virkning,
men

det er gjennomført omfattende prosesser på både skole- og kommunenivå der det bl.a. er utvikla nye
rutiner

og prosedyrer

Spesifikk

tematikk

Skolens
arbeid
med
Undervegsvurdering
Undervegsvurdering

—
-

Vurdering
Skoleeiers

Fylkesmannens

for å sikre

vurderingsfeltet

i tråd

med

forskrift.

for tilsynet:

—
—

oppfyller

opplæring
i fag
for å øke elevenes
læringsutbytte
som grunnlag
for tilpassa
opplæring
av behov for særskilt
språkopplæring
system
for å vurdere
og følge opp at kravene

konkluderte

lovkravene

sko/ens
arbeid med
undervegsvurdering

Side

på ungdomstrinnet

etter

tilsynet

med

at «Rauma

på en del av kontrol/områdene,

for grunnskolen

blir

kommune

etterlevd
ved Åndalsnes

men funnet mangler

opplæringa
i fag, undervegsvurdering
som grunnlag
for tilpassa
opplæring
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og spesialundervisning

2017

ungdomsskole

i skolens praksis

for å øke elevens
utbytte
og spesialundervisning.»

og

når det gjelder

Som svar på de mangler
og tiltak
iverksatt:
-

Omfattende

og lovbrudd

analyser

som

påpekes

og vurderinger

i tilsynsrapport,

på skole-

har følgende

og kommunenivå

prosesser

av funn

gjennomført

i rapporten

Gjennomgang av rutiner på aktuelle områder på skole- og kommunenivå
— Utvikling av nye rutiner på skolenivå for å sikre at skolens arbeid på dette området er i tråd med
lov og forskrift:
o
Rutine

for å sikre

at opplæringa

er knytta

til kompetansemål

i læreplanverket

Rutine for skolens
vurderingsarbeid
og maler for arbeidsplan
Rutine for undervegsvurdering,
tilbakeog framovermeldinger
Skjema
for egen— og undervegsvurdering

og halvårsplan

Årshjul for vurderingsarbeidet
Fellesskjema
Basert på kommunens
kommune
har rettet

til bruk

i kartlegginger/analyse

(teamsamtaleskjema)

redegjørelse
og erklæring
pr. 1.12.17,
legger Fylkesmannen
regelverksbruddene
— og at tilsynet
derfor
ble avslutta.

til grunn

at Rauma

Både 7. og 10. trinn skårer gjennomgående lavere enn sammenlignbare grupper innenfor mestring:

a-u-

Tenk

på

skal

gjøre

rår

du
på

får

arbeidsoppgaver

egen

hånd.

på

Hvor

ofte

klarer

skolen

som

du

du

oppgavene

3,8

3,9

4,0

4,0

3,9

3,9

3,9

4,0

alene7
Tenk
på

på

rår

lærerne

skolen,

Hvor

gjennomgår

og

Får

du

lekser

går

ofte

gjennom

forstår

og

du

det

forklarer

som

nytt

stoff

lærerne

forklarer?

som

du

greier

Rauma

å gjøre

kommune

på egen
skoleerer,

hånd?

4,1

Grunnskole,

Elevunoersekelser»,

4,3

4,2

Mestring,

Offentlig

2017-20l8

Trunn

4,3

?,

Begge

kjønn

a'n.
.

;

I

.

. ,,
Tenk
skal

på når du får arbeidsoppgaver
gjøre

på egen

hånd

Hvor

på skolen

ofte

klarer

du

som

'

.

.

.

'

,

du

oppgavene

3,8

3,9

3,9

3,9

3,5

3,7

3,7

3,8

3,9

4,1

4,1

4,1

alene?
Tenk
på

på

rår

lærerre

skolen.

Hvor

gjennomgår

og

Får du lekser

går

ofte

gjennom

forstår

du

og
det

forklarer

som

nytt

stoff

lærerne

forklarer?

som

du greier

Rauma

å gjøre

kommune

på egen

skoleeier,

hånd?

Grunnskole,

Elevurdersokelsen.

Mestr

ng,

Offentl-g

2017—2915

Trim-.

10, Begge

Det må være en uttrykt
målsetning
at elevenes
mestring
i større grad bør vektlegges,
ikke minst fordi
mestring
er sterkt
knyttet
til motivasjon
for læring
og utvikling.
Det er spesielt
nødvendig
å ha større
oppmerksomhet
inn mot individuell
tilrettelegging
når oppgaver
og lekser skal løses på egenhånd.
Det vises for øvrig til grunnpilarene
relevant
undervisning.

Side
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i «ungdomstrinn

for grunnskolen

i utvikling»;

2017

variert,

utfordrende,

praktisk

og

k;ønn

Vurdering
Det er klar
enkelte

forskningsstøtte

klasse.

konsekvenser.

Mobbing

Et godt

og inkluderende

Et godt

læringsmiljø

det jobbes

eller

forutsigbart

er dermed

skal

gi elevene

mulighet

seg.

tyder

med

en rimelig

indikasjon

på at skal

skolen

å arbeide

med

organisasjon
pedagogisk

plattform.

avgjørende

suksessfaktor

skoleleder

følelse

Et godt

seg sammen,

nødvendigvis

på utøvd

ikke

læringsmiljø,

oppnå

ledelse

scorer

med

tiltak

skole
i landet.

trivsel

og trygghet.

karakteriseres

alene,

uten

risiko

uenigheter,

de håndteres

og i den

store

og lærer

av tilhørighet,

eller

men

enkelte
med

læringsmiljø

at konflikter,

effektiv
rettet

handler

høyere

også

av at

for å måtte
mobbing

konstruktivt

og

og

m.a.o.

I tillegg

reduksjon

er det

lærersamarbeid

om i stor

grad

grad

ledelsen

tiltak

og ressurser

av mobbing

i personalet

å utvikle

og grunnleggende

å sette

involverer

skolekultur

seg/er

om

er en klar

av mobbing,

nødvendig

i skolen.

og enighet

Forskningsresultatene

og varig

elevene.

til økt

for forekomsten

på samarbeid

av mobbing.

forebygging

mot

er i hvilken

har betydning

også

høy forekomst

og stimulere

Dette

elevs

av mobbing.

i et godt

eneste

på den
problem

tidshorisont.

skoler

— om å utvikle

enkelte

av forhold
et alvorlig

for hver

til å utfolde

av mobbing
enn

den

innebærer

på at kvaliteten

spørsmål

tilstrekkelig

Dette

fraværende

lav forekomst

pedagogiske

ivaretar

beskytte

er dette

utfordring

av fravær

mobbing.

påvirkes

for mobbing,

en stor

læringsmiljø

er helt

av mobbing

utsatt

med

innenfor

Forskning

blir

karakteriseres

disiplinproblemer

Skoler

som

forebyggende

Læringsmiljøet
forsvare

for at omfanget

For elever

er det

ikke

skolen

som

drøftinger

knyttet

på dagsorden.

til

En

premissleverandører

i dette

arbeidet.
Det foreligger

en rekke

Det er i tillegg

programmer,

en forutsetning

at den

enkelte

skole

skolene

skal

kan ta i bruk

ha et planverk

som

i arbeidet

mot

beskriver

mobbing.

rutiner

og

prosedyrer på dette området.
Rauma

har brukt

og delvis

klassemiljøprogrammet
teori-

bruker

og forskningsbasert,

systematisk

arbeid.

Alle

i Rauma

skolene

Det er gjennomført
har

styringsdokumenter.

Rauma

kommune

har signert

fra sentralt

hold

kan føre til økt

lærerpersonalet
håndhevelsen
og individnivå

påpekt

samler
med

årsak

seg om

bakgrunn

og planer

mot

skole.

perspektiv

som

med

for både

barnehage

inneholder

rutiner

ordensreglement

på klarhet,
ikke

følges

for et godt

viktige

forutsigbarhet

verdigrunnlag

til at regler

noen

Dette
Opplegget

vekt

er

på langsiktig

og

og skole.
for

og trivselsregler

på den

og konsistens

i skolens

enkelte

skole

mobbing».

Et uklart
strategi

valg».

ut i videregående

i programmet

dokumentasjon

at mangel

En effektiv

er mitt

og helt

fra et primærforebyggende
opplæring

«Manifest

«Det

fra barnehagen

er forskriftsfestet

problematferd.

er en viktig
uteblir.

skolesamfunnet

utviklet
I tillegg

viktige

Det blir

barna

og er utviklet

gjennomgang/revisjon.

regler

undervisningsopplegget

kan følge

opp,

og trygt

prinsipper

i en inkluderende

og manglende

at konsekvensene
læringsmiljø

for bruk

rosess

bevisstgjøring

av regler.

å skolenivå

blir

vil være

der

Disse

bruker

ble det

i løpet

av

uklare

og

at hele

tilpasses

både

bruk
i

ru

skole— klasse—
er 0

tilsatte

deltar.
Som

ledd

implementert

Side

i arbeidet

med

å sikre

«Handlingsplan
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et trygt

for elevenes

læringsmiljø
psykososiale

for grunnskolen

2017

for alle

elevene,

læringsmiljø».

Som

en følge

av 2016

utvikla

av endringer

og
i

opplæringslova
sikring

§ 9a med

virkning

1.8.17,

er handlingsplan

revidert

— sammen

med

«Helhetlig

system

for

av %»

Følgende

kartleggingsverktøy

-

SPEKTERI

er tatt

nettbasert

Klassetrivsel.no

i bruk

for å sikre

kartleggingsverktøy

som

kartlegger

elevene

som

elevtrivsei

et trygt

avdekker

blant

alle

skolemiljø:

mobbing

elevene

Vi har gjennom

nevnte
kartleggingsverktøy
langt bedre muligheter
for å sikre elevene
en trygg
enn tidligere.
Tilgangen
til verktøy
er imidlertid
ikke tilstrekkelig,
verktøyet
må brukes
og funn som avdekkes
må følges opp og evalueres
i nært samarbeid
med elever og foreldre.

skolehverdag
systematisk
Hva angår
forskjeller

funn og trekk i samband
mellom
trinn og mellom

med mobbeproblematikk
i Rauma—skolen,
vil man kunne
skolene.
Det med bekymring
man registrerer
rapportering

se
om opplevd

mobbing ved flere av skolene på både barnetrinn og ungdomstrinn.
Det er en ikke-kompromissbar
dannelse

og utdanning.

Det vises

for øvrig

2.3.

Resultater

Alle elever
gjør

dem

som

2.3.1.
Om

målsetning

"Å høre

ut av grunnskolen

til å delta

i videre

Nasjonale

til — virkemidler

skal

mestre

utdanning

prøver

om

nulltolleranse

for et trygt

grunnleggende

som

må ligge

psykososialt

ferdigheter.

til grunn

for

skolemiljø".

Dette

er ferdigheter

som

og i arbeidslivet.

5. trinn

lesing

Nasjonale

prøver

grunnleggende
nasjonale

i lesing

prøvene

i lesing

1.

finne

forstå og tolke

3.

reflektere

lesing

i hvilken
slik den

omfatter

grad

elevenes

er integrert

tre aspekter:

ferdigheter

er i samsvar

i kompetansemål

i læreplaner

Elevene

skal

vise

med

mål for den

for fag

i LK06.

De

at de kan:

informasjon
over

og vurdere

tekstens

form

og innhold

regning

Nasjonale

prøver

den grunnleggende
Dette

kartlegger

ferdigheten

2.

Om

Side

til NOU 2015:2,

går

i stand

og ufravikelig

innebærer

i regning

skal

ferdigheten
at nasjonale
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kartlegge
regning,
prøver

i hvilken

grad

elevenes

slik den er integrert

i regning

for grunnskolen

ikke

er en prøve

2017

ferdigheter

i kompetansemål
i matematikk

er i samsvar
i læreplaner
som

fag.

med

mål

for

for fag i LK06.

De nasjonale

prøvene

i regning

dekker

tre

innholdsområder:

tall

måling
statistikk
Prøvene

i regning

sammenhenger.

tar

utgangspunkt

Dette

innebærer

kan

løse en gitt

kan

løse problemet

kan vurdere
kan
Om

anvender
hvordan

regning

i ulike

faglige

og dagligdagse

de:

utfordring
ved

hjelp

om svarene

ha effektive

elevene
forstår

av regneoperasjoner

er rimelige

strategier

for enkel

tallregning

engelsk

Engelsk
i alle

i hvordan
at elevene

er ikke

en del av de grunnleggende

fag i LK06.

er knyttet

Prøvene

til disse
finne

tar

som

kompetansemål

er integrert
i ett fag

i kompetansemål

— engelsk.

Oppgavene

i læreplanene
(på

5. trinn)

ferdighetene:

informasjon

forstå

hovedinnholdet

forstå

vanlige

forstå

betydningen

bruke

vanlige

Diagrammet

ferdighetene

utgangspunkti

viser

gjennomsnittet.

i enkle

ord og uttrykk
av ord

grammatiske

gjennomsnittet
Søylene

viser

tekster
knyttet

til dagligliv

og uttrykk
strukturer,
av elevenes

intervallet

og fritid

ut fra sammenhengen
småord

og enkle

skalapoeng

på skalaen

de er brukt

i

setningsmønstre

og usikkerheten

der hovedvekten

(60

knyttet
prosent)

til dette
av elevene

er. Dette

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer,
mestringsnivå

1 er lavest.

Presentasjonen

viser

en oversikt

mestringsnivåer.

Lokale mål

Prestere minst på nasjonalt nivå (50)

Side
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for grunnskolen
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over

prosentvis

fordeling

av elever

på

hvor

..

M...—ge

-

Rauma

-

kommune

Mestringsnivå

.
Mestnngsnwa

skoleeier

Sammenli

ä

Rauma

.

Nasjonalt

kommune

net

skoleeier

eo

rafisk

Offentli

Kommunegruppe

.

'I 'I

eierform-Lesin

%'

Møre

og

Romsdal

fylke

1

.

.

;,

2

53,]
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.

3
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—
7
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IG
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Andel
Rauma

kommune

.

skoleeier,

Mestringsnivå

Grunnskole,
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kommune

skoleeier,

for grunnskolen
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SC:
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pram-er
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vinn

Offenthg.

Trmn

E, Begge

kjønn

Vurdering
Nasjonal
prøve på 5. trinn viser i perioden
2014—17 en nedgang
i andelen
elever som skårer tilsvarende
prøveklasse
1 i alle fag. Størst er nedgangen
i engelsk,
men det er også en markant
nedgang
i regning
og i norsk.

Dette

er positivt.

Når det gjelder
fordeling
av gutter
resultatene
et entydig
bilde.
I 2017 viser resultatene
forskjellene
er mindre
Det

har i perioden

og jenter

på de ulike

at en klar overvekt
av gutter
markante
i engelsk
og regning.

2009—16

vært

satsa

relativt

mestringsnivåene

som

tungt

skårer

på å utvikle

i de ulike

på laveste

faga,

gir ikke

mestringsnivå

grunnleggende

i norsk,

mens

i lesing.

ferdigheter

Det

kan bl.a. vises til 2—årigprosjekt i regi av regional PPT med vekt på språkstimulering og språkutvikling i
overgangen
barnehage
og skole, til innføring
av SOL (systematisk
oppfølging
av lesing)
på alle trinn
etablering
av VOKAL
(Conexus
Engage)— en kartleggingsportal
som er til hjelp og støtte
i oppfølginga
bl.a. Utdanningsdirektoratets
kartleggingsprøver
og nasjonale
prøver.

I 2015 valgte Rauma etter søknad å delta i piloteringa
av Nasjonal
strategi
for språk,
lesing
for 2016-19
i regi av Lesesenteret.
Alle barnehagene
og skolene
i Rauma deltok
i piloteringa,
verktøyet
er implementert
som en del av oppfølgingsarbeidet
med lesing og skriving.

spesialundervisning,

må få større

— omega
for å kunne oppnå et tilfredsstillende
utbytte
av den ordinære
opplæringa,
og som

oppmerksomhet.

Kartlegging

og eventuell

ekstra

av

og skriving
og

Det ble dessutan
i 2016 utvikla
en lokal plan for oppfølging
av Utdanningsdirektoratets
kartleggingsprøver
i lesing på småskoletrinnet.
Bruken
av tilgjengelig
kartleggingsmateriell
— og
kartlegginger
som er gjort obligatorisk
i Rauma—skolen
må gjennomføres
og følges opp i tråd med
innsats-modell.
Intensive
kurs og nødvendige
tilpasinger
må iverksettes
når elevene
skårer
under
bekymringsgrense
på kartleggingsprøver
på småskoletrinnet.
Grunnleggende
leseferdigheter
er alfa
Elever som ikke har et tilfredsstillende

og

tidlig

læringsutbytte.
ikke får
innsats

og fokus

på

lesing på småskoletrinnet må med grunnlag i nasjonale prøver på 5. trinn fortsatt ha stor
oppmerksomhet,

2.3.2.
Om

Nasjonale

prøver

innebærer

De nasjonale

prøver

må være

bærebjelkene

i arbeidet

med

tidlig

innsats.

ungdomstrinn

skal

kartlegge

ferdigheten

lesing,

at nasjonale
prøvene

1.

finne

2.

forstå og tolke

3.

reflektere

prøver

i lesing

i hvilken

grad

slik den
i lesing

ikke

tre

aspekter

omfatter

elevenes

er integrert
er en prøve
ved

ferdigheter

er i samsvar

i kompetansemål

lesing.

med

i læreplaner

målene

for

for fag i LK06.

i norskfaget.
Elevene

viser

at de kan:

informasjon
over

og vurdere

tekstens

form

og innhold

regning

Nasjonale

prøver

grunnleggende

Side

i lesing

grunnleggende

Dette

Om

og kontinuitet

lesing

Nasjonale
den

og systematikk

i regning

kartlegger

ferdigheten
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regning,

i hvilken
slik

den

grad

elevenes

er integrert

for grunnskolen

2017

ferdigheter

er i samsvar

i kompetansemål

i læreplaner

med

mål

for den

for fag i LK06.

Dette

innebærer

prøvene
.

at nasjonale

i regning

dekker

i regning

ikke

er en prøve

i matematikk

som

fag.

De nasjonale

innholdsområder:

tall

-

måling

-

statistikk

Prøvene

i regning

sammenhenger.

tar

utgangspunkt

Dette

innebærer

.

forstår

.

kan løse problemet

-

kan vurdere

-

kan vise

Om

prøver

tre

i hvordan

og kan reflektere

over

ved

hvordan

hjelp

om svarene

effektive

elevene

anvender

regning

i faglige

og dagligdagse

at de:
de best

kan

løse en gitt

utfordring

av regneoperasjoner

de får er rimelige

strategier

for enkel

tallregning

engelsk

Engelsk
ialle

er ikke

fag

en del av de grunnleggende

i LK06.

ungdomstrinnet

Prøvene
er knyttet

.

finne

.

forstå

-

beherske

til disse

som

i kompetansemål

er integrert
i ett

i kompetansemål

fag — engelsk.

Oppgavene

og forskjellige

sjangere

i læreplanene
for

ferdighetene:

informasjon
og reflektere

.

forstå

betydningen

forstå

bruken
viser

gjennomsnittet.

over

et ordforråd

.

Diagrammet

ferdighetene

tar utgangspunkt

innholdet

som

gjennomsnittet
viser

lengde

situasjoner

ut fra sammenhengen

regler

av elevenes
intervallet

av ulik

dagligdagse

av ord og uttrykk

av grunnleggende

Søylene

i tekster

dekker

og mønstre
skalapoeng

på skalaen

der

de er brukt

for grammatikk
og usikkerheten
hovedvekten

i

og setningstyper
knyttet

(60

til dette

prosent)

av elevene

er. Dette

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor
.

mestringsnlva

.

D

1 er lavest.

.

PresentaSjonen

.

Viser

.

en overSikt

mestringsnivåer.

Lokale mål

— Prestere minst på nasjonalt nivå (50)

Side
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skoleeier.

Grunnskole.

for grunnskolen

Nasjonale

2017

én

pre—uer

1 . x,

0—2; "we.
ungdornstrinm

Offentlig.

Trin'l

8,

Begge

kjem-1

,,,

.,.

.

....e.——.—......-«—...

- —

—1 ‘2,

Vurdering
i lesing
fag som

Rauma har gjennomgående
hatt høy skår på nasjonale
prøver
prøven tatt skoleåret
2012—13. Resultatene
for 2017 ialle tre
trinn viser, en gjennomgående
lavere skår enn for 2016.

på ungdomstrinnet
inngår i nasjonale

med unntak
prøver på 8.

av

I engelsk

er forskjellene
blant jenter
og gutter
mindre
markante,
men forskjellene
i leseferdigheter
er
betydelige.
I overkant
av 40 % av guttene
skårer tilsvarende
mestringsnivå
en og to, tilsvarende
tall for
jentene
er 27 %. I matematikk
er andelen
jenter
på de to laveste
mestringsnivåene
høyere enn guttene.

Resultata på 8. og 9. trinn har vært grundig analysert og drøfta på både skole- og kommunenivå.
Nasjonale
prøver
på 8. trinn gjennomføres
i løpet av høsten,
og resultatene
speiler
i stor grad
kompetansen
ved utgangen
av 7. trinn.
Sjøl om det er ungdomstrinnet
som må stå ansvarlig
for å
avdekke,
analysere
og følge resultatene
med henblikk
på nødvendig
tilpasning,
har det likevel
vært
nødvengig
å dvele ved hvordan
mellomtrinnet
kartlegger
og ivaretar
hensynet
til læringsutbytte.

6. og 7. trinn har ingen obligatoriske kartleggingsprøver slik tilfellet er på både småskoletrinnet og på
ungdomstrinnet.
ble det konkludert

I forbindelse
at det

med drøftinger
i skolelederkollegiet
innføres
læringsstøttende
prøver som

I tillegg gir Elevundersøkelsen
skolene
verdifull
informasjon
er et nasjonalt
trekk at motivasjonen
for skolearbeidet
blir
se en dalende
kurve fra 5. trinn.

ett

i etterkant
av nasjonale
av flere tiltak på nevnte

om bl.a. trivsel,
lavere i takt med

prøver
trinn.

i 2017,

meistring
og motivasjon.
økende alder, og at man

Det
kan

Denne negative
utviklinga
er nok sammensatt,
men skolene
kan og må gjøre mere forå
skape nødvendig
interesse,
lærelyst
og læringstrykk
gjennom
hele skoleløpet.
Mellomtrinnet
må bl.a. i større grad drøfte
og finne en innretning
som bygger
på grunnpilarene
i Ungdomstrinnssatsninga;
om variert,
relevant,
utfordrende
og praktisk
undervisning.
I tillegg
elevenes

vil det være behov for å stramme
grepet
refleksjon
rundt egen læring
og utvikling.

2.3.3.

Karakterer

— matematikk,

Standpunktkarakterer
sluttvurderingen.

og karakterer
Denne vurderingen

Vurderingen

ta utgangspunkt

i målene

1 uttrykker

at eleven

har svært

2 uttrykker

at eleven

har lav kompetanse

.

3 uttrykker

at eleven

har nokså

.

4 uttrykker

at eleven

har god

.

5 uttrykker

at eleven

har

.

6 uttrykker

at eleven

har svært
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norsk

i læreplanverket.

.

er 1—6. Beste

vurdering

for læring

som

bl.a.

omhandler

og engelsk

fra eksamen
i grunnskolen
og i videregående
opplæring
gir informasjon
om kompetansen
eleven har oppnådd

.

Karakterskalaen

Side

skal

rundt

lav kompetanse
god

meget

karakter

god
god

i faget
i faget

i faget

kompetanse
kompetanse

er 6. Karakterene

for grunnskolen

beskriver

i faget

kompetanse

kompetanse

Graderingen

2017

i faget
i faget
vises

som

gjennomsnitt.

utgjør
i faget.

at karakteren:

Standpunkt-

VS eksamenskarakterer

hovedmål,

Norsk

hovedmål

skriftlig

Matematikk

Engelsk
Engelsk

' »

«=

eksamen
standpunkt

skriftlig
skriftlig

'

» '

v»

i perioden

standunkt

skriftlig

Matematikk

matematikk
og engelsk
2013—17

eksamen

Norsk hovedmål

i norsk

~

«

—

-

» »= «

eksamen

standpunkt

0,0

0,5

1,0

I 2015—2016

35 2016—2017

1,5

2,0

2,5

3,0

I 2013-2014

2014-2015

I

3,5

4,0

4,5

2012-2013

Standpunkt
vs eksamen
i norsk hovedmål,
matematikk
og engelsk
201647
Norsk
Norsk

hovedmal

eksamen

hovedmål

standpunkt

Matematikk
Matematikk

n, ;»

:.: .:.gs.

c—V, M

«27%;,

standpunkt

Engelsk
Engelsk

";J..>"

eksamen

eksamen
.. unna,

standpunkt

0,0

0,5

W påtvunget,

.;vwmm

1,0

1,5
I

Nasjonalt

Møre

**«;»ta...:u—aa; ...»—.,»
~ fun.—«w...»

2,0

2,5
I

og Romsdal

m; «- : coins.»

3,0

:::—«a ..;—

3,5

4,0

4,5

Rauma

Vurdering
Standpunktskarakterene
enkelte
Det

faglærer

vises

forøvrig

I skriftlige
eksaminasjonen.
gjennomføringa

Side

i fagene
og skal

fag

til Forskrift

skal

blir gitt

gjenspeile

elevens

til o

Iærin

eleven

ha sentralt

Kommunen

har

av sentralt
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gitt

ansvar

gitt

ved

slutten

av opplæringa

kompetanse

i faget

slova

i avgangsfag.

Dette

foretas

av den

forstand.

3-18.

eksamen.

Utdanningsdirektoratet

for trekking

eksamen.

for grunnskolen

i brei

2017

av fag

og elever

fastsetter
og dessuten

rammer
den

praktiske

for denne

Til forskjell

fra standpunktsvurderinga

kompetansemålene

i faget,

produkt

som

fra eleven,

Muntlig

eksamen

Rauma

har gjennom

av muntlig

eksamen

i løpet

periode

Høsten
inkl.

skal

2017

uttrykke

skriftlig

sett

en vurdering

i lys av alle
av et enkeltstående

skriftlig

tid.

har ansvaret

samarbeidet
starta

prestasjoner

eksamen

av avgrenset

og kommunen

en lang

eksamen.

Ved muntlig

er utformet

er lokalgitt,

Romsdals—regionen,

som

representerer

med

for gjennomføringen
Nesset

planlegginga

og Vestnes

av å utvide

av alle

lokale

i planlegging

eksamener.

og gjennomføring

sensorsamarbeidet

til å gjelde

hele

Eide.

skal

eleven

dokumentere

sin faglige

kompetanse

i dialog

med

ekstern

sensor

og

faglærer.
Det er et nasjonalt
For matematikk
er også

en trend

engelsk,

men

Skriftlig

(og lokalt)
og norsk
at jenter

mindre

eksamen

matematikk

viser

skriftlig

klar

i norsk

jentenes

skårer

et mer

skårer

2017

i fagene

viktig

uttrykt

å understreke

at det ved

statistikkgrunnlaget,

skriftlig

gjennom

i motsetning

bare

muntlig

viser

enn

i andre

eksamen

i standpunkt.

eksamensfag.

i både

norsk

Det

og

"formidlingskompetanse".
kjønn.

hovedmål
+ 0,1

skriftlig

er høyere

noe lavere

viser

henblikk

På nasjonalt

skriftlig

skårer

ijentenes
+ 0,4

nivå

i 2017

jentene

favør,

og jentene

i favørjentene.

på guttenes

skårer

Dette

prestasjoner

i

+ 0,6.

målt

er en

mot

eksamenskarakterer.

at må tas nødvendig

eksamen

eksamen

mellom

skriftlig
med

ved

skyldes

I norsk

i engelsk

og engelsk

gitt
poeng,

gutter
grad

3,4.

i matematikk

norsk

enn

av forskjeller

3,5 og gutter

kompetanse/prestasjoner

presiseres

bilde

muntlig
av 0,5

kan i noen

Eksamenskrakterene

fra 2016

Det er likevel

høyere

Dette

nyansert

ved

i overkant

betydelig

jenter

i Rauma

hovedmål.

forbedring

at karakterene
tilsvare

i matematikk.

Eksamensresultatene
+ 0,8

trekk

kan dette

er mellom

hensyn
1/3

til tilfeldige

og 1/4

til i standpunktstatistikker

som

variasjoner,

av årskullet
inkluderer

som

og det

bør

er

tilnærmet

alle elevene,

jf.

fritaksregler.
Det gir likevel

grunn

videregående

skole

karaktergrunnlaget

ved

gjennomføringsgraden

2.3.4.

til bekymring
i spesielt

at guttene

norsk

utgangen

ser ut til å ha et mer

og engelsk

enn jentene,

av 10. klasse

i videregående

er den

utgangspunkt

enkeltfaktoren

peker

som

har størst

som

sluttvurderes

inn mot

på at

betydning

for

skole.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng
Karakterene

er et mål

brukes

som

summen

av elevenes

Hvis det

mangler

Grunnskolepoeng

for det samlede

kriterium

avsluttende

karakterer
presenteres

læringsutbyttet

for opptak
karakterer,

i mer

delt

enn halvparten

som

— Prestere

minst
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på antall

skole.
karakterer

av fagene,

karaktergjennomsnitt

41 poeng

for grunnskolen

for elever

til videregående

Lokale mål

Side

utfordrende

all den tid forskninga

2017

med

skal

det

Grunnskolepoeng
og ganget
ikke

én desimal.

regnes

med

karakterer.

er beregnet

med

som

10.

ut poeng

for eleven.

[J

Rauma
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kommune
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ltr,

E-egge

kjenn

Vurdering
Utdanningsforskning

viser

for elevenes

resultater

rolle

Elevenes

kjønn,

og familiekonstellasjon/struktur
skoleindikatorer

Side

som

ressursbruk,
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trinn

på alle

bakgrunn

sosiale

ved

til at kjennetegn

i følge

forskninga

aktiviteter

for grunnskolen

og hjemmesituasjon

mors

og fars

arbeidsmarkedsstatus),

en større

og mer

konsistent

og læringsmiljø.

2017

kjønn

spiller

en viktig

vgs,..).

utdanning,

(foreldrenes
har

som

elevene

(ungdomstrinn,

effekt

etnisitet
enn

». l.” L“
FD In

J‘.
.0
m

L'IJ 'c

:. u,

Ijanuar

2017

presenterte

SSB på oppdrag

skolebidragsindikatorene
nasjonale

prøver

og til eksamen

foreldrenes

utdanningsnivå,

tilgjengelig

statistikk,

SSBs arbeid

Skoler

for læring

som

og skaper

ambisjoner

til sosial

kunne

bringe

positive

Tabellen

over

viser

som

forskjeller

større

sentral

læringsutbytte

til et høyere

gjennomsnittlig

mellom

skoler

skolers

skaper

og blant

og økt trivsel

for alle.

grunnskolepoeng

for begge

bidrag

til elevenes

Kompetanse,

etter

rammer

engasjement

innsatsfaktorer

Ressursinnsatsen
av sosial

kjønn

Det er, utfra

og stimulerende

og viktige

uavhengig

på

periode.

gode

foreldre.

i en læringskultur,

kompetansenivå,

resultater
d.v.s.

osv.

i aktuell

og kommuners

skoler/organisasjoner

som

Oppnådde

for familiebakgrunn,

innvandringsbakgrunn
mellom

i elevmassen

framstår

de såkalte
2011-2015.

indikatorer

forskjeller

lærende

ringvirkninger

vegne

elevene

utvalgte
elevenes

å se markante

på å analysere

utjevning,
alle

mot

for perioden

husholdningsinntekt,

framstår

på elevenes

bidra

korrigeres

vanskelig

er et forsøk

resultater.

av Kunnskapsdepartementet

på skole— og kommunenivå

og

for å

i vid forstand

vil

bakgrunn.
endt

grunnskole

i perioden

2012—17.
Det er fortsatt

markante

avgangselevene

våren

2.4.

forskjeller
2017

mellom

enn tilfellet

jenter

var

og gutter,

i 2016,

dv.s.

men

+ 4,4

forskjellene

i 2017

er mindre

og + 6,1

for
ijentenes

favør.

Gjennomføring

Alle elever og lærlinger
som er i stand til det, skal gjennomføre
videregående
Kompetansebeviset
skal sikre dem videre studier
eller deltakelse
i arbeidslivet.
anbefaler
skoleeiere
å ta med denne indikatoren:
Overgang
fra GS til VGO

2.4.1.

Bakgrunn

Gjennomføring
fagbrev

i 2016

og kunnskapsgrunnlag

av videregående

eller

opplæring.
Utdanningsdirektoratet

svennebrev.

opplæring

Vi måler

vil si at eleven

gjennomføring

i løpet

eller

lærlingen

av et visst

ender

tidsspenn.

opp

med

vitnemål,

Det er vanligst

å måle

gjennomføring fem og ti år etter påbegynt Vgl,eller etter normert tid + 2 år. Normert tid + to år vil i
statistikken

si fem

år for studieforberedende

utdanningsprogrammer.
som

i størst

Alle elever

grad

Dette
representerer

og lærlinger

Kompetansebeviset

som

skal

er i stand

sikre

dem

nr. 31 (2007—2008)

Alle elever

som

i videre

Alle elever

Kvalitet

som

løpene

rett

skal

studier

i skolen
skal

og seks

i yrkesfaga

til videregående

til det,

videre

ut av grunnskolen,

og lærlinger

kompetansebevis

Side

går

utdanning

utdanningsprogrammer

de fleste

elevenes

I St.meld.

delta

fordi

er firårige.
opplæring,

gjennomføre
eller

deltakelse

ble det fastsatt

mestre

grunnleggende

å for yrkesfaglige

Normert
jf.

videregående

3-1

tid
i 0

+ to år er det
lærin

opplæring.

i arbeidslivet.

mål for kvaliteten
ferdigheter

som

i opplæringa,
gjør

dem

og arbeidsliv
som

er i stand

anerkjennes
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til det,

for videre

for grunnskolen

skal

gjennomføre

studier

2017

eller

slova.

videregående

i arbeidslivet

opplæring

med

i stand

til å

Alle

elever

og lærlinger

skal

inkluderes

og oppleve

mestring

I St.meld. nr. 44 (2008 — 2009) Utdannings/Mia
ungdomstrinnet

som

øker

elevenes

St.meld. 22 (2010 —2011) Motivas'on
utfordringsbildet
I meldinga
med

stortingsmelding

om

sikte

motivasjon

på å gjøre

— mestring

etiske

og senere

refleksjoner

en framtid

ingen

—mestrin

o

og muligheter

mer

praktisk

for å lære.

muli

gjør

heter er på mange måter tilsvar på

Men

ferdigheter

kjenner,

men

som

departementet

og variert,

og dermed

den

skal

også

som

hver

og en vil trenge

stiller

opp status
mer

for ungdomstrinnet,

motiverende

og relevant.

i stand til å gå videre på en rekke ulike

og skal gjøre elevene

yrkesvalg.

og sosiale

som

og interesse

nr. 44 skisserte.

opplæringa

«Skolen har et bredt mandat
Utdanningsvalg

slo departementet fast at det må iverksettes tiltak på

engasjement

store

utstyre

krav

elevene

med

i livet.

til faglig,

kritisk

Elevene

sosial

vurderingsevne,
skal

og kulturell

forberede

seg på

kompetanse».

(Sitat)

Målet med meldinga
læringsresultater.
variert,

relevant

Meldinga

godt

skisserte

noen

læringsmiljø

Møre

ungdomstrinnet

IKO

(Identifisering,
resulterer

2.4.2.

kalt

Side

læring og bedre

og skolehverdagen

for å få til en fornyelse
så som

gjennom

klasseledelse

bedre

har innført

innføring

skal

de mest

være

i regning

gjennomføre

praktisk,

en egen
Modellen

modell

ble prioritert
god

læring

og tiltak

for samarbeid

I sistnevnte

opplæring.
for å sikre

gode

overganger

og ungdomstrinnet.
mellom

til NyGiv—satsinga,

grunnskole

og

og er å betrakte

som

satsinga.
Oppfølging)

karakterer

arbeidet

og høgt

kan starte

Overgangen

er i stor
fravær.

er registrert

på at manglende
starter

i 10. trinn,

mestring
men

og mistrivsel

målet

er likevel

til VGO

i videregående

Gjennomføringsgrad minst på nasjonalt nivå
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basert

på 8. trinn.

fra grunnskole

som

grad

Identifiseringa

for grunnskolen

2017

opplæring

i
og

og lesing

barnetrinnet

er knytta

av

og som

og fleksibilitet

videregående

av utfordringer
og mellom

og styrking

sentrale

av valgfag

opplæring

opplæring,

IKO-modellen.

Kartlegging,

av elevkullet

sentrale

Lokale mål
-

for styrket

må opplæringa

departementet

er at elevene

Fylkeskommune

i svake

at dette

Prosentdelen
grunnskolen.

økt motivasjon

innsats

8, er det en gjennomgang

av denne

ofte

er særlig
som

og videregående

opplæring,

en videreutvikling

hvert

bedre

kapittel

og Romsdal

etter

som

for grunnopplæringa

videregående

til økt

er økt valgfrihet

gjennom

stortingsmelding,
mellom

områder

Av innsatsområdene

for gjennomføring,

Et av målene

på ungdomstrinnet

elevene

og utfordrende.

ungdomstrinnet.
strategien

var å gi elevene

For å motivere

høsten

etter

uteksaminering

fra

Rauma

skoleeier

kommune

Offentli

Sammenli

net

eo

rafisk

Fordelt

eriode

å

eierform

Indikator

og nøkkeltall

Elever

år) som er registrert

(16

2012
i videregående

opplæring

2013
samme

2014

år som avsluttet

2016

2015
grunnskole

skoleeier

98,2

98,9

97,8

100,0

100,0

Kommunegruppe

11

98,1

98,1

98,3

98,7

98,6

More og Romsdal

fylke

t

*

*

*

97,8

97,9

Rauma

kommune

Nasjonalt
Rauma

kommune

skoleeier,

Grunnskole,

Overgangen

fra grunnskole

98,0

til VGO,

Offentlig,

*

98,1

98,1
Alle trinn,

Begge

kjønn

Rauma kommune - gjennomføring etter 5 år
2011—kullet
I Fullført med studie—eller
yrkeskompetanse

på normert tid

2,78%

I Fullført med studie—eller
yrkeskompetanse
normert

på mer enn

tid

Fortsatt i videregående
opplæring etter fem år

I Gjennomført

vg3, men ikke

bestått eksamen/fag— eller
m .nnnnnrrtun

Vurdering
Elevene som fullfører grunnskolen
i Rauma går i all hovedsak
inn i videregående
opplæring.
Andelen
elever som starter et videregående
opplæringsløp
har vært over snittverdier
for fylket og nasjonalt.
Gjennomføringsgraden
på nasjonalt
nivå ligger på rundt 70 %, og har ikke endret seg vesentlig
de
senere år. Gjennomføringsgraden
i Rauma har i perioden
vært høyere enn landssnittet,
men man har
registrert
at andelen «fullført og ikke bestått»
har hatt en negativ utvikling
i perioden
2011-14.
For

skoleåret 2015-16 var andelen fullført og bestått 73 %. For 2011-kullet har andelen som har bestått vgs
steget
Tiltak
innsats

til 74 %.
som IKO og Ungdomstrinn
og tilpassa

opplæring
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i utvikling

vil kunne

fra dag 1 i skoleløpet

for grunnskolen

gi effekt
vil likevel

2017

på gjennomføringsgraden,
være

det mest

utslagsgivende.

men tidlig

2.5.1. Åfarnes skole
2.5.1.1. Læringsresultater

;NesiwalePrøverS-trinn
/

»

Engelsk

-

Lesing

—

”Rekningk

,.p
-

Engelsk

—

Lesing

—

Rekning

L

53
53
53

s

44

Nasjonale [prøver 9. trinn
- » Lesing
—

49'

43
46
. 54

48
49
sa:

H

53
40,3

Rekning

'Grunnskolepoeng

54
42,5

2.5.1.2 Læringsmiljø

7.trinn,

Begge

kjønn,

2017-18

' 4,4

fTrivsel
Støtte

fra

lærerne

4,3 i

4,4
4,3

Støtte

hjemmefra

44
I

Faglig

utfordring

3,8

4,0

3,7:

3,8

, Vurdering

for

læring

'Læringskultur
Mestring

”

Motivasjon
Elevdemokrati
, Felles

og medvirkning

regler

3,7f

3,9

42:
I

4,0

3,4

3,8

3,6,
3,9;

4,2

,Mobbing av andre elever på skolen
Andel

eiäél'som

10.trinnI

Begge

bar

opplevd»

kjønn,

mobbing

2-3

ganger

i måneden

fra

Støtte

hjemmefra

lfaglig

utfordring

lærerne

(prosent)

7,4
__ 71,3

3,7“

4,2

3,4

4,0

4,2E

4,1'

”

2,6f '

vii'rdeririglör"læring*

Side

oftere

;

2017-18

Trivsel
Støtte

eller

*

3,6
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for grunnskolen

2017

4,0

477,4,3
3,2

Læringskultur

2,8

3,7

Mestring

3,6

3,8

Motivasjon

3,0

3,3

2,8

3,2

3,4

3,8

Elevdemokrati
Felles

og medvirkning

regler

Mobbing
Andel

av andre
elever

som

elever
har

opplevd

Utdanning

og yrkesveiledning

Resultatet

vises

tall

er

unntatt

ikke

hvis

mobbing

2—3 ganger

i måneden

eller

oftere

(prosent)
3,4

1—4 elever

offentlighet

har

svart

at de opplever

mobbing

på skolen.

Dette

vises

ved

3,7

teksten

og ei *

2.5.1.3. Resultatvurdering

Tilpassa
opplæring
tidlig innsats

,

*

på skolen

og tiltak

og

Åfarnes
skole gjennomfører
alle trinn etter egen plan.

kartlegginger

av elevenes

læringsutbytte

på

Elevene
i 1.—3.trinn
gjennomfører
årlige kartleggingsprøver
i lesing,
regning
og engelsk
(3.trinn),
for å avdekke
elever i kritisk
sone/gråsone.
Resultatene
følges opp i møte med ledelse/team,
og med foreldrene
i
foreldresamtaler.
Skolen følger kommunens
rutine for lesekartlegging.
Resultatene
har blitt fulgt opp av konkrete
tiltak
knyttet
til enkeltelever
og klasser,
det blir laget en plan for hver enkelt
elev. Tiltakene
for hvert
enkelt
trinn/elev
er drøftet
med PPT. Elevene vil bli retestet
i august.
Skolen

har månedlige

oppfølging
mulig.

Læringsmiljø

Åfarnes
elever

skole

har

samarbeidsorgan

PPT, der det

skolens

arbeides

på et så tidlig

trivselsreglement

Trivselsreglementet

systematisk

tidspunkt

i samarbeid

tas opp årlig

med

som

med

i foreldremøter

og

til revidering.

skole

forberedes,

med

og grupper

revidert

og foreldre.

Åfarnes

møter

av enkeltelever

har en egen

gjennomføres

rutine

for hvordan

og for hvordan

elevundersøkelsen

resultatene

skal

skal

tolkes/brukes.

Resultater fra undersøkelsen blir tatt opp på teamnivå, med elever og
med

foreldregruppene.

De har også

blitt

Skolemiljøutvalget

og Samarbeidsutvalget.

på hvordan

arbeider

Spekter

skolen

bli gjennomført

med

i alle

for FAU,

FAU har fått

elevenes

klasser

presentert

en gjennomgang

psykososiale

læringsmiljø.

fra 4.—10.trinn.

Spekter

undersøkelse
som er utarbeidet
av Læringsmiljøsenteret.
kan brukes for å avdekke
mobbing,
kombinert
med
elevsamtaler/observasjon
etc.
Disse undersøkelsene
sees i sammenheng
elevsamtaler,
foreldresamtaler,
Ungdata
Læringsmiljø
SIM:

Skolen

er tema

kompetanseheving

Side
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for alle foreldremøter

har opprettet

Læringsmiljøsenteret

for grunnskolen

med
mm

et eget

om mobbing

2017

annen

informasjon

på alle trinn.

Innsatsteam

står for satsningen.

er en

Undersøkelsen

mot

Personalet

og læringsmiljø,

Mobbing.

får

og skolens

interne

fra

L

innsatsteam

trår

tidlig

inn i saker

knyttet

til læringsmijljø.

Skolen
har i samarbeid
med FAU utarbeidet
samarbeid
mellom
hjem og skole.

Laeringsresultat

Oppfølging
Åfarnes

en egen

standard

for

læringsresultater
skårer

40,3

på grunnskolepoeng,

dette

er under

snittet

i Rauma

kommune.

Resultatene baserer seg på små utvalg av elever, og må tolkes med
utgangspunkt

i dette.

sammenheng

med

Resultatene

annen

type

fra nasjonale
vurdering

prøver

må sees

i

av læring.

5.trinn:
Elevene
som

skårte

allerede

over

snittet

er i gang

i Rauma

på lesing,

regning

og engelsk.

kommune

på lesing,

Tiltak

videreføres.

8.trinn:
Elevene
engelsk.

skårte

under

Det er satt

9.trinn:
Elevene
bedre resultater

snittet

Rauma

inn generelle

og spesifikke

regning

og

tiltak.

har hatt en positiv
utvikling
fra 8.trinn,
på blant annet nasjonale
prøver i lesing

og har oppnådd
og regning.

På nasjonal
prøve i lesing skårer eleven
litt over snittet
i Rauma
kommune.
Elevene
har arbeidet
mye med lesing. De blir veiledet
inn i
teksten,
og er forberedt
på det de skal lese. Det er flere elever som har
hevet seg faglig siden 8.trinn.
På nasjonal
prøve i regning
skårer elevene
litt under snittet
i Rauma
kommune.
Det er mål å øke elevene
sine grunnleggende
regneferdigheter,
både gjennom
undervisning
og organisering.
Utprøving
av DVMU — mot elever med spesielle
utfordninger
(Matematikksenteret).
Det er usikkert
om dette tiltaket
treffer
de faglige
svake elevene.
Klassen
er delt to i matematikk
for å styrke
mestring
og læringsmiljøet.
Det er
flere elever som har hevet seg faglig siden 8.trinn.

Ledelse og
organisasjonsutvikling

Ledelse:
Åfarnes
skole har en ledelse som består av rektor
i 100% og en
inspektør
som har 50% tid avsatt til ledelse.
Skolen er en 1.-10.skole
og
har 3 teamledere
for henholdsvis
småskoletrinn,
mellomtrinn
og
ungdomstrinn.
Skolen
har en egen plangruppe
som er sentrale
i skolens
utviklingsarbeid.
Plangruppa
har ukentlige
møter,
og består av rektor,
inspektør
og de tre teamlederne.
Teamene
har ukentlige
møter,
i tillegg
gjennomføres
klassetrinnsmøter
etter behov.
Plangruppa
sikrer en rød
tråd i utviklingsarbeidet
og er med i prioriteringer
i forhold
til
utviklingsarbeid.
Læringsmiljø
og
profesjonsfellesskap/kompetanseutvikling
er satsningsområder
skoleåret
2017/2018.
SFO en egen SFO-leder.
SFO—leder harjevnlige
møter
rektor.
De ansatte
i SFO har faste samarbeidsmøter.
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for grunnskolen

2017

med

skolens

Rektor gjennomfører
medbestemmelsesmøter

månedlige
drøftings—
orienterings—
med ATV fra Utdanningsforbundet

og
etter

HA/HTA. Rektor gjennomfører også månedlige møter med skolens
verneombud.
rektor/ATV
Skolen

Ved behov gjennomføres
og verneombud.

bruker

strategisk

også

kompetanseplan

samarbeidsmøter

aktivt,

og planen

mellom

revideres

årlig.
Kompetansebygging

og profesjonsfellesskap

Bevisst arbeid i plangruppa som bindeleddet til team. Et økt trykk på å
skape
Flere
nyttig

sammenheng

og en rød tråd.

prosesser
har blitt
arbeid,
og skaper

gjennomført
parallellt.
helhet og sammenheng:

1.

Bevisst
bruk av resultater
fra
elevundersøkelsen/Spekter/klassetrivsel.

2.

Utvikling

av et nytt

trivselsreglement.

Dette

har vært

Implementering

et svært

av

kjerneverdiene
knyttet
til konkret
atferd.
Refleksjon
i team over
hvordan
reglementet
kan blir brukt for å støtte
elevene
læring
og
utvikling.
Refleksjon
rundt praksis,
hvordan
håndterer
vi

trivselsreglementet
3.

Videreutvikling

på en mest mulig lik måte.

av skolens

handlingsplan

for et godt

psykososialt

læringsmiljø er påbegynt.
4.

Utvikling
tydeliggjør
til trivsel,

av en standard
for skole og hjem samarbeid,
som
hvilke forventninger
vi kan ha til hverandre
i forholdt
læring og kommunikasjon.
Egen arbeidsgruppe
med

deltakere
fra FAU og skole. Standarden
inkluderer
årshjul,
som definerer
hva som skal skje når.
Ståstedsanalyse
ble gjennomført
senhøst
sammenheng
med skolens
utviklingsarbeid,
kontinuerlige
utviklingsarbeid
og ledelse.
med medarbeidersamtalene.
Åfarnes

-

2.5.2.
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skole

jobber

for å utvikle

vår

Læringsmiljø.
Relasjonskompetanse.
Lesing

og skriving

skole

for grunnskolen

2017

på alle trinn.

egen

også

et

2017. Resultatene
sees i
og er et grunnlag
for skolens
Den sees også i sammenheng

kompetanse

innen:

2.5.2.1. Læringsresultater

5. trinn

prøver

Nasjonale

»

Engelsk

52

51

,

Lesing

49

50

*

Rekning

49

51

2.5.2.2. Læringsmiljø

kjønn,

Begge

7.trinn,

2017-18

lærerne

fra

Stotte
Støtte

hjemmefra

Faglig

utfordring
for

Vurdering

læring

Læringskultur
Mestring
Motivasjon
Elevdemokrati

Mobbing
Andel

og medvirkning

regler

Felles

av andre
elever

som

elever
har

på skolen

2.5.2.3. Resultatvurdering

opplæring
Tilpasset
tidlig innsats

2-3

mobbing

opplevd

ganger

eller

i måneden

(prosent)

oftere

4,4
4,4
4,3
4,0
3,8
3,9
4,0
3,8
3,6
4,2
7,4
7,3

4,3
4,6
4,3
4,3
3,9
4,1
4,1
3,9
4,0
4,5
*
*

Trivsel

og tiltak

og

i skolens

er en av fire hovedstolper
og tidlig innsats
opplæring
Tilpasset
som du kan lese i sin helhet Mplattform
pedagogiske

læringsutbytte
av elevenes
kartlegginger
skole gjennomfører
Isfjorden
som vi reviderer
plan for kartlegginger
på alle trinn etter en oppsatt
til norskverket
kartleggingsmateriellet
årlig. På 1.-4. trinn benyttes
ved
en oppstartsprøve
gjennom
kartlegges
Salto, hvor elevene
i løpet av skoleåret.
på hvert trinn og to kartleggingsprøver
skolestart
Resultatene

av kartleggingene

i samarbeid

med

gjennomgås
og PPT der det

foresatte

og følges

på trinnmøter
er nødvendig.

opp

PPT har en hel

dag på skolen hver fjortende dag. På disse PPT—dagenedrøftes elev- og
elever

systemsaker,
foreldrene.
Isfjorden
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skole

for grunnskolen

testes

har gjort

2017

og det

UDIRs

gjennomføres

kartleggingsprøver

samarbeidsmøter

i lesing,

regning

med

og

engelsk
obligatoriske
for alle elevene
på 1.-3. trinn.
I tillegg
kartlegges
elevenes
digitale
kompetanse
på 4. trinn.
PPT og skolene
hari
samarbeid
utviklet
en Plan for oppfølging
av lesekart/egging
som vi
forholder
oss til.

I løpet

av skoleåret
2017/2018
har vi gjennomført
en prosess
hvor vi
har fokusert
på dysleksivenn/ige
metoder
i undervisningen.
Våren 2018
sender
Isfjorden
skole inn en søknad til Dysleksi
Norge om å kunne bli
en såkalt dysleksivennlig
sko/e. Søknaden
er kommet
til som et
samarbeid

Læringsmiljø

Isfjorden
med

mellom
skoles

foreldrene

de henger

skole

og hjem

ordensi FAU/SU.

opp

godt

(FAU/SU).

og oppførselsreglement
Hvert

synlig

foreldreundersøkelsen

trinn

i klasserommene.

gjennomgås

det gjennomføres

revideres

utarbeider

prosesser

årlig

for de ansatte

lærerne

hvor

i lag

trivselsregler

Elev—, lærer

felles

med

egne

som

og
ved skolen,

vi følger

opp

og

resultatene

av undersøkelsene.
Isfiorden

skole

undersøkelse

gjennomfører
om

«Spekterundersøkelsen»

mobbing

utviklet

—en

av Læringsmiljøsenteret

to ganger

pr. år på 4.—7.trinn og en gang pr. år på 1.—3.trinn. Resultatet av
undersøkelsen

drøftes

og kommunens
Planen

på trinnmøter

helhetlige

er revidert

og kan leses

system

i forhold

til den

på skolen

har sosiale

involvert

i arbeidet

med

rollespill,

opp

i forhold

til skolens
§ 9A.

til opplæringslovens

nyeste

revisjonen

av opplæringsloven

&-

Trinnene
tverrfaglige

og følges
i forhold

og sosiale
drøfinger,

mål

å utforme

emner

på arbeidsplanen,
målene.

Hver

hvor

vi har fokus

medbestemmelse

og andre

og elevene

uke settes

er

det av tid til

på samspillsleiker,
saker

som

omhandler

læringsmiljøet.
Elevrådet

har jevnlige

En av avdelingslederne

møter

hvor

de drøfter

er elevrådskontakt

saker

som

og sørger

angår

elevene.

for kontinuitet

i

arbeidet.
Godt

læringsmiljø

plattform

Læringsresultat

Den

er et av fire
gode

skole.

i vår

hovedområder

Les mer

pedagogiske

h_er.

Alle laeringsresultatene
arkiveres
i portalen
Conexus
Engage.
Her henter
lærere,
ledelse og PPT ut elevenes
resultater
i alle lokal— og sentralgitte
kartleggingsprøver,
blant annet de nasjonale
prøvene
på 5. trinn.
Resultatene
gjennomgås
med foreldrene
to ganger
årlig, og dersom
det
finnes grunn til bekymring
rundt en elevs faglige
utvikling
gjennomføres
det tiltak
lokalt på trinn/skole
før saken evt. henvises
til PPT for videre
utredning
mot lærevansker.
Resultatene
på de nasjonale
prøvene
ligger rundt gjennomsnittet
i
Norge.
Bak resultatene
våre leser vi variasjoner
innenfor
de ulike
delområdene
som vi jobber
med. Gjennomføringsgraden
ved Isfjorden
skole var 100 %, noe vi karakteriserer
som en styrke.

Ledelse og
organisasjonsutvlkllng

Isfjorden
(100

%)

ledelse.

skole
I tillegg

har ukentlige
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har organisert

seg med

og to avdelingsledere

for grunnskolen

har vi en daglig

møter,

2017

og rektor

som

en ledelse

hver

leder

har

rundt

på SFO.

har faste

bestående

av rektor

40 % tid avsatt

Ledergruppa

samordningsmøter

til

ved

skolen

med

SFO—

leder

minst

Rektor

hver

tredje

gjennomfører

uke.
drøftings-,

medbestemmelsesmøter

orienterings—

med

Utdanningsforbundet

etter

skole

har en levende

revideres

årlig.

Kompetanseplanen

planen

og realkompetanse
bl.a.

videreutvikling

rekruttering
resultat

strategisk

til skolen
av prosesser

kompetanseplan

inneholder

blant

kompetansebehov,

kompetanse,

og

HA/HTA.

Isfjorden
formal-

og

ATV fra Fagforbundet

skolens

ansatte.

mobilisering

i kollegiet

fram

over

I tillegg

all

omtaler

av eksisterende

av kompetanse

i perioden

som

en oversikt

ved

til 2021.

og drøftinger

skolen

og behovet

Kompetanseplanen

for
er et

med

arbeidsplasstillitsvalgte.
Skolen

bruker

blant

annet

følgende

systemer

i arbeidet

med

å utvikle

kontakt

mellom

organisasjonen:

-

Visma
skole

-

MinTimeplan:
Websak

Isfjorden

-

-

Flyt Skole:

Vurdering,

Timeplanlegging,

Fokus:

skole

Arkiv,

jobber

med

Åndalsnes
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lønnssystem.

utsendelse
å utvikle

Læring i digitale
klasserom
(fokus
løsninger).
Lese- og skrivevansker
(dysleksi).
Mitt valg (læringsmiljø/mobbing/sosial

- Vårt nærmiljø

2.5.3.

fraværsregistrering,

og hjem.

barneskole

for grunnskolen

2017

av post
vår

egen

gjennom

Svar

kompetanse

på pedagogisk

kompetanse)

bruk

Ut.
innen:
av IKT-

2.5.3.1. Læringsresultater

5. trinn

prøver

_-Nasjonale
*

Engelsk

52

51

—

Lesing

52

50

—

Rekning

53

51

2.5.3.2. Læringsmiljø

Begge

7.trinn,

kjønn, 2017-18

Trivsel
lærerne

Støtte

fra

Støtte

hjemmefra

Faglig

utfordring
for

&Vurdering

læring

Læringskultur

3,7

3,9

Mestring

3,8

4,0

3,8

3,8

Motivasjon

Elevdemokrati
regler

Felles
Mobbing
Andel

og medvirkning

av andre
elever

som

elever
har

3,6

4,1

4,2

på skolen

opplevd

2.5.3.3. Resultatvurdering

2—3 ganger

mobbing

eller

i måneden

oftere

(prosent)

*

7,4

*

7,3

og tiltak

Tilpassa opplæring og
tldllg

3,2

innsats

Tidlig innsats —her jobber vi etter det mål å ta tak i bekymringer rundt
elever både faglig og sosialt. Gjennom

godt samarbeid

med foresatte,

BUP. Vi har god nytte av
barnevern,
familieteam,
som er utarbeidet
for tidlig innsats
og modellen
disse støttefunksjonene
av Rauma kommune.
PPT, helsestasjon,

Vi har hatt

bokstavinnlæring:

— intensiv

Begynneropplæringen

gode

erfraringer med å innføre to bokstaver pr uke på første trinn denne
gir gode tilbakemeldinger
og foresatte
Lærere
høsten.
viser det samme.
på 1.trinn
leseferdighet
av elevenes

her. Kartlegging
Dette vil vi

fortsette med også neste skoleår.
Ressurser

til tidlig

innsats

1. — 4.trinn:

Vi erfarer

at ressursen

kan

bli

noe låst og ønsker å jobbe videre med at denne skal være mer fleksibel
og kan brukes

på tvers

av trinn

i større

grad.

ulike trinn i småskolen er noe vi trengerå

Intensive

lesekurs

på de

få organisert på en bedre

mate.
norskopplæring:
Særskilt
Inkludering
opplæring.
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for grunnskolen

2017

av ordinær
utifra utbytte
behov vurderes
at elever
er viktig og vi erfarer
og felleskap

med

J

annet
skolen

morsmål
kan ha stor nytte av å være i klassen
på 1.trinn.
Lengre opp i trinnene
er det behov

når de starter
på
for å gi et godt

intensivt tilbud i språkopplæringene. Det kan være utfordrende å
omfordele
ressurser
og organsierer
tilbud til disse elevene.

Læringsmiljø

seg på en god

måte

for å gi et godt

Elevundersøkelsen
(gjennomført
på 5.—7.trinn)/foreldreundersøkelse
(alle tinn)/lærerundersøkelse
ble gjennomført
i nov/des
2017. I sum
viser disse at elevene
vi har elever som blir utsatt for mobbing
i form av
å bli gjort narr av el ertet slik at de blir lei seg, jenter
trives
bedre på
skolen enn guttene,
det er forskjeller
på trinn i forhold
til trivsel,
motivasjon
og mestring,
stor spredning
i tilbakemld
fra foreldre
og

skolens håndtering av krenkelserf
I år som i fjor skårer
Selv

vi lavt på vurdering
for læring og elevmedvirkning.
indikatorene
skårer lavt også nasjonalt
ser vi på ulike

om disse

tiltak for større bevisstgjøring
både blant lærer og elever her. Vi har et
aktivt
elevråd
som sørger for ulike arrangement
her på skolen.
Med
tanke på vurdering
er et større fokus på «elevsamtalen»
nødvendig.
Vi
drøfter
hvordan
vi bedre kan kvalitetssikre
denne.

Trivselsundersøkelser på trinn blir gjennomført høst og vår for å følge
opp læringsmiljøet.
Trinnene
satt i gang nødvendige
tiltak
samarbeid
med heimen.

harjobbet
med resultatene
som ytterligere
observasjon,

av disse og
samtaler
og

SPEKTER — har blitt gjennomført
både som forebyggende
tiltak og for å
avdekke
mistanke
om mobbing.
Denne undersøkelsen
har også gitt oss
tydelige
signal/varsel
på hva vi bør undersøke
nærmere
med tanke på
relasjoner,
krenkelser,
sosiale posisjoner
og grupperinger
mm.
Dokumentasjon

av aktivitetsplikt

og utarbeidelse/evaluering

av

aktivitetsplaner
gjennomføres
med anbefalte
maler fra Kunnkapsnett
Romsdal.
Reponsen
fra foresatte
er god knyttet
til dette arbeidet.
Forebyggende
plan for psykososialt
læringsmiljø
med eget utarbeidet
årshjul
er i bruk. Tiltak
på klassenivå
og skolenivå
er skissert
i denne.
Dette er også et nyttig
redskap
for oss.
Plan for felles aktiviteter
for hele skolen
Vi har månedlige
fellesamlinger
for hele
fysisk aktivitet
i fokus, deltar
på skolens
elevkafe
Leikepatrulje

i friminutt—

aktiviserer

flere

skaper fellesskap
og samhold.
skolen,
ulike arragementer
med
sangdag,
matematikkensdag,

elever

i friminuttet

og

ansvarliggjør de som tar på seg å lede aktivitet.
Vold og trusler
i skolen
rutiner
for registrering

— skolen har utarbeidet
av hendelser.

egen

handlingsplan

og

Utvikling
av skolegården
vår med ny klatrejungel
har bidratt
til mer
fysisk aktivitet.
Vi ønskerå
utvikle
skolegården
videre i samarbeid
med
Rauma utbygging
og FAU. Balansefelt
og Multisportbinge
står på lista

over nærmiljøanlegg vi ønsker å jobbe med å få forhåndsgodkjent og
slik søke
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om

midler

for grunnskolen

for å kunne

2017

realisere

evt

bygging.

Laeringsresultat

Nasjonale
prøver
2017, 5.trinn
viser gode grunnleggende
ferdigheter
i
både lesing,
regning
og engelsk.
Elevgruppen
har vist gode
kartleggingsresultater
gjennom
hele småskolen.
Elevene
viser en god
driv og er arbeidsomme
i timene.
Annen

kartlegging:

Skolen
gjennomfører
ytterligere
kartlegging
i lesing,
regning,
engelsk
gjennom
hele året. Disse resultatene
samt observasjoner
i annet
elevarbeid
gir grunnlag
for planlegging
av undervisningen
i gruppen
og
gjennomføring
av tiltak rettet
mot enkelt
elever.
Det gjennomføres
faste resultatmøter
med skolens
ledelse en gang pr
semester
for å drøfte trinnets
utfordringer
og muligheter
både faglig og
sosialt.
Disse er nyttige
for begge parter.
Småskolen

kan vise

til god tilrettelegging

er flinke til å prøve ut nye verktøy
Lesegrupper
med tilpasset
lesestoff

i leseopplæringen

og lærerne

og metoder
i innlæringen.
gjennomføres
«Smart
øving»

i

matematikk
er prøvd ut på alle trinn dette skoleåret
med ulike
erfaringer.
Dette verktøyet
tilpasser
seg etter elevens
nivå og skal gi
passende
utfordringer
for videre
utvikling.
Nyttig for noen elever men
ikke for alle. Vi benytter
oss av læreverket
«Stairs»
i engelsk.
Her er

det også muligheter for å tilpasse ulike nivå. Dette er vi godt fornøyd
med.

Utfordringen for skolen er å få elevene til å øve tilstrekkelig for å utvikle
gode grunnleggende
ferdigheter.
Både i skoletid
og i Ieksearbeid.
Vi
drøfter
stadig hvordan
vi best organsierer
undervisningen
slik at
elevene
får øvd seg nok i skoletid.
Mange elever (og foresatte)
ønsker
en leksefri
skole. Da er det slik vi ser det behov for økt fokus for mange
av elevene
våre når de først er på skolen.
Pr. nå er gode lekser et godt
supplement
for nødvendig
repetisjon
og øving både i lesing,
reglng
og
engelsk.

Ledelse og
organisasjonsutvikling

Fokusområder
God

dette

skoleåret:

matematikkundervisin
.

Gjøre

-

Prioritere

.

Organisere

.

Bli kjent

.

Redusere

— med

matematikkfaget
ressurser

mer
kurs

og ta ibruk

antall

målene:

variert

og praktisk

i matematikkfaget

intensive
med

disse

elever

ved

— god

voksentetthet

behov

nye fagressurser

under

bekymringsgrensen

på

kartlegging.
.

Arbeidlfa

Vurdering

ru

i matematikkfaget

er

i

raktisk

estetiske

fa

0

s es.

ed

— med

disse

målene:
.

Utvikle

funksjonelle

halvårsplaner

med

god

progresjon

estetiske fag på alle trinn.
.
.
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Fokusere
på fagets egenart,
vurdering
Erfaringsdeling
på undervisningsopplegg
Utvikle
gode IOPer

for grunnskolen

2017

og progresjon.

i praktisk

i

-

Utvikle
kompetansen
til å se det spesielle
den ordinære
opplæringen

Deltakelse
nettkurs
— Inkluderende
Start 'anuar
2018 — slutt 'uni 2019.
Mål for dette
og systematisk

skolemil'

nettkurset
er å at skolen
med å fremme
et godt

Vi er nå godt i gang med kurset
utprøving.
Lærerne
responderer
utvikler
oss.
Skolen
har en ledelse
avd.leder
mellomtrinn.

med
godt

—I

i sammenheng

over

skal kunne arbeide
og trygt skolemiljø.
forelesninger,
på opplegget

tre

med

semester.

kontinuerlig

drøftinger
og
og vi lærer og

som består av rektor
og avd.leder
småskole
og
En god struktur
som løser behovet
for ledelse i

skolen på en god måte.
I tillegg

har vi daglig leder SFO som har ansvar for drift og utvikling
SFO. Rektor og daglig leder samarbeider
om dette og det arbeides
skape en enda bedre helhet mellom
skole/SFO.

Ledelsen får gode tilbakemeldinger på sitt arbeid.

2.5.4. Åndalsnes ungdomsskole
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for grunnskolen

2017

av
for å

2.5.4.1. Læringsresultater

= Nasjonale

prøver

8. trinn

—

Engelsk

50

49

—

Lesmg

50

48

—

Rekning

50

49

Nasjonale

9. trinn

prøver

*

Lesing

*

Reknlng

54
54
42,6

Grunnskolepoeng

53
54
42,5

2.5.4.2. Læringsmiljø
Begge kjønn, 2017-18

f10.trinn,

'4,3

Trivsel
Stotte

fra

Støtte

hjemmefra

Faglig

utfordring

Vurdering

for

læring

Læringskultur
Mestring
Motivasjon
Elevdemokrati
Felles

og medvirkning

regler

Mobbing
Andel

av andre
elever

Utdanning

som

elever
har

Tilpassa
innsats

på skolen

opplevd

mobbing

2—3 ganger

i måneden

eller

oftere

(prosent)

og yrkesveiledning

2.5.4.3. Resultatvurdering

opplæring

4,2
4,0
4,0
4,3
3,2
3,7
3,8
3,3
3,2
3,8

4,0
4,1
4,4
3,3
3,9
3,8
3,4
3,2
3,7

lærerne

*

*

3,7

3,7

og tiltak

og tidlig

Våren 2017 gjennomførte
Fylkesmannen
med elevenes
utbytta
av opplæringa».

tilsyn ved ÅUS; «Skolens
Skolen fikk en rekke pålegg

arbeid
om

avvik.
Fylkesmannen
la vekt på at det skulle være et lærende
tilsyn med
vekt på evaluering,
læring og utvikling
der aktørene
var skole, skoleeier
og Fylkesmannen.
I denne sammenhengen
har skolen dette skolåret
satt fokus på vurdering
for læring.
Gjennom
formativ
vurdering
ønsker
skolen å gi løpende
vurdering
som veiledning
til elevene.
Denne
tilbakemeldingspraksisen
skal fremme
læring,
utvikle
kompetansen
til
elvene og gi grunnlag
for tilpassa
opplæring.

Læringsmiljø

Et god

læringsmiljø

handler

om at elevene

skal

ha det

bra og de skal

utnyttet
læringspotenialet
sitt. Et godt læringsmiljø
vil bidra til positiv
læring og utvikling
for den enkelte
elev og sikrer elevene
en skoledag
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for grunnskolen

2017

få

som fremmer
helse og trivsel.
ÅUS har innarbeidet
framgangsmåte
som
sikrer at lærerne
systematisk
og løpende
vurderer
om alle elevene
har
tilfredsstillende
utbytte
av opplæringen.
Hvert semester
gjennomfører
teamene,
med avdelingsleder
i spissen,
en
trinnsamtale
der vi setter fokus på elvenes
læringsutbytte.
Her går vi i
gjennom
alle klassene
med fokus resultater,
vurdering
og videre
oppfølging.
PPT og rektor
deltar på disse trinnmøtene.
US følger «Handlingsplan
for elevenes
psykososiale
lærigsmiljø
for
Rauma kommune.
Gjennom
denne planen gjør vi en rekke forebyggende
tiltak,
samt at vi prøver å avdekke
mobbing
klassene
gjennom
Spekterundersøkelsen.

og kartlegge

læringsmiljøet

i

Resultatene
fra nasjonale
prøver viser at ÅUS er på landsgjennomsnittet.
Resultatene
har blitt analysert
i kollegiet
med har blitt brukt til å tilpasse
undervisningen.
Analysen
ble gjort i tre trinn:
1. Hva er resultatene?
2. Hvorfor
er resultatet
som det er?

Laeringsresultat

3. Hvordan

kan vi følge

opp

resutatene?

På grunnskolepoeng endte ÅUS på 42,6 i 2017. Dette er 1,2 poeng over
landsgjennomsnittet.
karakterer
i eksamen
eksamenkarakterene.
Denne problemstillingen

Ledelse

og

organisasjonsutvikling

Ser en på standpunktkarakterer
opp
skriftlig
ligger standpunktkarakterene
vil bli nærmere

analysert

mot
godt

over

på skolenivå.

I tråd med Raumaskolen
sin strategi
for utvikling,
bruker
ÅUS
aksjonslæring
som utviklingsverktøy.
Aksjonslæring
er knyttet
til
praksisfeltets
handlinger
og erfaringer,
hvor en gjennom
refleksjon
dialog

kan skape

ny forståelse

og nye

handlingsrom

for lærere

og

og

skoleledere ved ÅUS.
Fokuset
ÅUS har har hatt med aksjonslæringen
basert
på ny kunnskap
og innsikt.

er å forbedre

praksis

Dette skoleåret har ÅUS gjennomført tre aksjoner:
* Hvordan

implementere

* Hvordan
* Hvordan

involvere
elevene
i vurderingarbeidet?
gi elevene
gode tilbameldinger
som

Onenote

i undervisningen?
fremmer

læring

Skoleledelsen ved ÅUS har en klar ambisjon om å være tett på
læringsmiljøet. Vi ønsker å være tett på den kulturen vi leder. Gjennom
denne ambisjonen
ønsker ledelsen
å engasjere
seg i lærernes
læring
pedagogiske
arbeid — vi tror at dette har stor betydning
for skolens
læringsmiljø,
for lærenes
motivasjon
og utvikling
og for utvikling
av
likeverdighet
og effektivitet.

2.5.5.

Side
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og

2.5.5.1. Læringsresultater

Nasjonale
prøver 5. trinn
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2.5.5.2. Læringsmiljø

4,4
4,5
4,0 '

Trivsel
Støtte

fra

lærerne

”Støtte?hjemmefra
Faglig

*

3,4

utfordring

Vurdering

for

4,0

læring

Laaringskultur

4I3l

4,0 is

%Mestring

3,5

Motivasjon
Elevdemokrati

Felles regler
obbing

10.trinnl

»

av andre

imAndelélever

4,3

og medvirkning

som

Begge

4,3

elever
har

opplevd

mobbingHZ—B

ganger

i måneden

lærerne,

Støtte

hjemmefra

Faglig

utfordring

vurdering

,.

' 4,2;
4,6
4,0
4,3
3,2
3,7 ,
3,8 .
3,3

»» » A

for'læring'

tæringskultur

'

(Mestring
Motivasjon

Side
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'Trivsel
åtøttemfura
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på skolen

55 av 61 - Tilstandsrapport

for grunnskolen

2017

Elevdemokrati
Felles

og medvirkning

regler

Mobbing
Andel

av andre elever

elever

Utdanning

som

har

opplevd

mobbing

2—3 ganger

i måneden

eller

oftere

3,8

(prosent)

og yrkesveiledning

opplæring

3,2

på skolen

2.5.5.3. Resultatvurdering
Tilpassa

3,5
4,3

O

”

O

*

4,3

3,7

og tiltak

og tidlig

innsats

Mål:

Tidleg

spesielt

identifikasjon

med

Skulen

tanke

har i samarbeid

av enkeltelevar
nasjonal
mål

av elevar

på lesing
med

Skulen

for språk,

born

sine

faglege

PPT arbeidd

og grupper.

strategi

at alle

med

og sosiale

vanskar,

då

og skriving

lesing

språk,-

systematisk

har støtta

med

oppfølgjing

seg på «Språkløyper-

og skriving»,

der strategien

lese — og skriveferdigheiter

har som

blir styrka.

Her har skulen hatt ei målsetting om å lage ein eigen leseplan for
skulen,

samt

elevar

som

eit tett

kartlegging
kartlegging
den

med

eleven

blitt

Med jamnleg

og sikre

igongsett.

Dette

plan

innsats

i det å

å ha dybdekunnskap

kartleggjing

tidleg

Skulen

for

er eit ledd

er ei nødvendigheit

for

kan ein følgje

når ein avdekkjer

utvikling.
har

nytta

bidreg

til

kommunen
sitt

si «Psykososiale

psykososiale

plan»,

læringsmiljø

og har hatt

dette

skuleår

positiv

læring

analyserte

og utvikling

skulen

for den

sin etablerte

eit

skuleåret.

og gap—analyser.

Då beslutta

på elevdemokrati

og elevmedverknad,

samt

i den siste

på desse

punkta

ha fokus

på dette

enn

elevundersøkinga
den samla

for at det skal

einskilde

praksis

elevundersøkingar
bakgrunn

elev

med

skulen

vurdering

har Måndalen

bakgrunn

å sette

i

fokus

for læring.
ei høgare

Med

score

Rauma-skulen.

Skulen

vil fortsette

bli ein etablert

praksis

framover.

å

Mål: Liggje over landssnittet på nasjonale prøver og ha
grunnskulepoeng
Resultat
engelsk
satt

over

på nasjonale

nasjonalt

nivå.

40.
prøver

På 5. trinn

og norsk.

Få elevar

syner

ligg

at ungdomssteget

skulen

gjer

godt

oss sårbare

under

scorer

like

under

gjennomsnittet

statistisk.

Tiltak

i
har blitt

i gong:

.
-

.
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tiltak

inn tiltak

systematisk

ein forpliktande

dugleikar.

eleven.

og sette

Gjennom

Mål: Måndalen skule skal ha eit godt og inkluderande læringsmiljø

Førre

Side

har ei rekke

då det

si utvikling

på elevane

som

Læringsresultat

og skriving.

PPT utarbeidd

innsats,

einskilde

avvikande

Læringsmiljø

for å identifisere

lesing

av grunnleggjande

kring

fokus

med

tidleg

Skulen

med

og observasjon

har i samarbeid
bedrive

samarbeid

strevar

«Lesing
i alle fag» — aksjonslæringsprosessar
Lesestimulerande
tiltak.
Lesekvarten
m.m.
Fokus på automatiseringsdugleiker
matematikk.
Intensiv
trening
Ekstra fokus på lesestrategiar

for grunnskolen

2017

av dei 4 rekneartane
i korte økter dagleg.
i rekning.

i

malaise og «
organisasjonsutvikl

ing

7

— Det vart ein ny leiarstruktur

frå hausten

2017, med felles rektori

lag

med Vågstranda skule. Itillegg måtte det til ei midlertidig løysing med
konstiuert rektor fram til våren 2018 før ein ny kom på plass.
Skulen

har vore

inkluderande

med

på eit nettstudie

skulemiljø.

Dette

er i tråd

knytt
med

opp

i mot

eit trygt

dei skjerpa

og

krava

i kap

9A. Her har skulen fått undervisning frå ressurspersonar på Høgskolen
i Innlandet,
igjennom

løyst
skulen

oppgåver
sine

individuelt

rutiner

knytt

og i grupper,
til eit trygt

samt

skulemiljø

gått
for elevane.

Prosjektet som skulen er med på vil fortsette neste skuleår også.
Dette

er i nødvendig

Skulen

vil fortsette

arbeidsplass
gjeld
som

kompetanseheving
med

og utvikle

undervisning,
ein lærande

samarbeid
organisasjon.

2.5.6. Vågstranda skule
2.5. 6.1. Læringsresultater

m
s,-__
l

..

Eäéåätm-..”--ffff””"”
Lesm

_Retning
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fokus
skulen

2017

for å ivareta

på utviklingsprosessar
si samla
og læring

haldning

lover

og reglar.

på eigen
og dugleikar

for at ivareta

når det

Måndalen

skule

2.5.6.2. Læringsmiljø

7.trinn,

kjønn,

Begge

2017-18

Trivsel
lærerne

4,7

4,4

4,5

4,4

Støtte

fra

Stotte

hjemmefra

4,2

4,3

Faglig

utfordring

3,7

4,0

Vurdering

4,0

3,8

Læringskultur

for

3,8

3,9

Mestring

3,9

4,0

Motivasjon

3,2

3,8

Elevdemokrati
Felles

læring

og medvirkning

regler

Mobbing
Andel

av andre
elever

som

elever

opplæring

3,6

4,2

4,2

på skolen

har opplevd

2.5.6.3. Resultatvurdering
Tilpassa

3,6

mobbing

2-3

ganger

i måneden

eller

oftere

(prosent)

0

7,4

0

7,3

og tiltak

og tidlig

innsats

Vi har i 2017
korleis

hatt

ein skal

har også

fokus

delteke

vidareutvikle
utvikling

der besøk

lesing

naturlige

til bedrifter
timar»
kan

læreplan

grunnleggjande

skolesekken»

i veka

som

hjelpe

elevar

enn

med

og turar

berre

til ei kvar
med

og
Vi

å

for berekraftig

ekskursjonar
meir

i lesing

ferdigheit.

og arbeider

undervisning

o.l.,

opplæring

slik at vi raskt

av Iokal

som

for utforskende

tverrfagleg

Vi har 4 «flytande
mest,

med

i «Den

ei plan

heilskapleg

på vidareutvikling

arbeide

blir del av ei

«happeningar».

tid går

ulike

inn der det trengs

utfordringar.

Ofte

prøvar vi å bruke desse timane til å førebu elevar på det som kjem
dersom
Meir

vi veit

bevisst

at det

kan bli utfordrande

å gje dei med

ulike

for dei.

utfordringar

fagleg

tilbod

om brettbok,

støtteprogram for dyslektikarar, tips til måtar å øve på mm
Minst

Læringsmiljø

4 elevsamtalar

årleg

kontaktlærar.

Evt.

Det er eit godt

læringsmiljø

dokumenterast

gjennom

Klassetrivsel.no,

gir tettare

utfordringar
både
resultat

for alle elevane

elevundersøkinga.

kontakt

kan lettare
blant

mellom

elev

oppdagast

elevar

og

tidleg.

og tilsette.

Dette

på to trivelskartleggingar
hausten

Ståstadsanalysa

2017/vår

gjennom

2018

er gjennomført

vår

og gjennom
2018.

Vi har

framleis fokus på førebyggande arbeid og på å skape og vedlikehalde
trivsel
med

meir

enn

trivselsplan,

læringsmiljøet
grupper
involvering

Side
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berre
med

eller

å motarbeide

skulen

som

2017

system,

blant

systematiske

oppfølgingssamtalar

av elevrådet,

for grunnskolen

mobbing,

mobbemanifest,

og tiltak

trivselsfremjande

vennskapsbenk

anna

gjennom

kartleggingar
retta

mot

arbeid

av
individ,

skulearrangement,

og aktivitetsleiarari

friminutt.

Læringsresultat

Nasjonale

prøver

hausten

2017

i engelsk

gjennomsnittet

viser

og lesing,

at Vågstranda
og litt

under

skule

ligg

litt

over
i

gjennomsnittet

rekning. Få elevar i gruppene gjer resultata statistisk sårbare, og dei må
sjåast over år for å ha særleg nytteverdi. Vi følger årsplan for
kartleggingar

og alle

påfølgande
Ledelse

og

organisasjonsutvikling

tiltak

kartleggingar

for fag,

resulterer

enkeltelevar

Vi fekk

ny leiarstruktur

frå hausten

løysing

for Vågstranda

sin del.

organisasjonsutvikling,
organisasjon

som

er i stadig

er eit utviklingsvillig
utviklingsplana
skuleåret.
har i tillegg

der vi sett

kontinuerleg

delteke

utforskande
gjennom

vår,

Vi har

i «Den

undervisning
9A.

Måndalen

i ferd

utvikling.

personale.

samarbeider

gjennom

fokusområder

skolesekken»

har vore

med

og

og

gjennom

og læringsmiljø,

utvikling.
med

godt

drifts-

for utvikling

på klasseleiing

for berekraftig

for

å bli ein lærande

Dei tilsette

naturlige

ei utfordrande

system

med

Vi gårjamnleg
fokus

skule

Det har vore

har eit godt

grad

og evt.

grupper.

2017.

Skulen

og er i stor

i drøfting

eller

fokus

Vi har gått

på eit nettkurs

og

på
grundig

knytt

til trygt

skulemiljø, noko Vågstranda har nyttegjort seg med tanke på felles
rektor.

3.

System

for oppfølging

Opplæringslovas
§ 13—10 krever
bl.a. at skoleeier
grunnskolevirksomheten.
I tillegg
til at systemet
vurdere

i hvilken

grad

organiseringa,

(internkontroll)

har et helhetlig
system
for kvalitetsvurdering
skal være forsvarlig
og konsistent,
skal det

tilrettelegginga

og gjennomføringa

av opplæringstilbud

av
også kunne
medvirker

til

å nå de mål som er fastsatte i læreplanverket for Kunnskapsløftet.
Et helhetlig
internkontrollsystem
med hjemmel
i kommunelovas
§ 23 er tatti
kvalitetsvurdering
og kvalitetssikring
har fortsatt
i 2017. Læringsplattformen
som dokumentarkiv
for å ivareta
nevnte
lovkrav.
Rauma kommune
for tjenesteområde

å sikre nevnte
Det

Side

blir

bl.a.

gikk fra 2-nivå
organisering
til tjenesteområdeorganisering
skole. I samband
med omorganisering
er det utvikla

lovkrav.
vist

til:
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2017

bruk i 2014.
PediT brukes

Arbeidet
med
delvis fortsatt

i 2016 , med virkning
1.8.
nye styringsdokumenter
for bl.a.

—
—
—
—
—

Delegasjonsreglement
for tjenesteområdet
Handlingsplan
for elevenes
skolemiljø,
inkl. kartleggingsmateriell,
jf. endringer
pr. 1.8.17
Revisjon
av «Helhetlig
system
for å sikre elevenes
rettigheter
etter § 9 a i opplæringslova
Plan for oppfølging
av kartleggingsprøver
i lesing på småskoletrinnet
Strategisk
plan for tjenesteområdet
i perioden
2018-21
Plan for lederoppfølging
2017, inkl. kvalitetsårshjul

—
-

Strategisk
kompetanseplan
for tjenesteområdet,
2017—18/2017—20
Revidert
plan for overganger
mellom
barnehage,
grunnskole
og videregående
IKT strategiplan
for oppvekst
og kulturskole
2017—2021

-

Lovkrav
og system
forutsetter
dialog.
Lederoppfølgingsmøta

tett oppfølging
både gjennom
har et klart resultatperspektiv

skriftliggjorte
der resultat

opplæring

rutiner/prosedyrer
vurderes
opp mot

og gjennom
definerte

målsetninger, i tillegg til å drøfte og fastsette nye målsetninger for den enkelte skole.
Lederoppfølgingsmøta
skal gi nyttig
og relevant
informasjon
og kunnskap
for kommunenivået,
dessuten
ha et tydelig
utviklingsperspektiv.
En viktig del av denne strategien
er å kunne støtte
enkelte
skoleleder
i utviklingsarbeidet.
Månedlige

lederoppfølgingsmøte

er gjennomført

som

planlagt

og
den

i 2017.

I tillegg til nevnte tiltak,
er de månedlige
fagmøtene
gjennomført
som planlagt.
Disse oppleves
som en
tjenlig
støttestruktur
og arena i det pedagogiske
utviklingsarbeidet.
Det arbeides
kontinuerlig
med å
utvikle
den kollektive
samhandlinga
for å sikre kommunal
standard
på tjenesteområdet.
Som nevnt under pkt. 2.2.1 — Elevundersøkelsen,
fikk Åndalsnes
ungdomsskole/Rauma
kommune
2017 med tema «Skolens
arbeid med elevenes
utbytte
av opplæringa».
Tilsynet
var primært
retta
skolenivå,
men det ble underveis
utvida til å gjelde skoleeiers
forsvarlige
system,
jg. § 13—10 i
opplæringslova.
Fylkesmannen
konkludert
med følgende:
<<...Skoleeiers

operativt,

nye system

for arbeid

men såpass ferskt

Fylkesmannen

finner

måte at skoleeier
vurderer

også

det

for oppfølging

likevel

sannsynliggjort

får god informasjon

systemet

av skolelederne

at en ikke har fått vurdert

til å være

praksis

at systemet

av hver

er

er lagt

skolene drives og hvilke resultater

for oppfølging

enkelt

videre utvikling.
I tillegg
er det egnet til å avdekke
eventuell
lovstridig
de endringer
som trengs.
F lkesmannen
vurderer
Rauma kommunes
s stem for vurder/n
o 0
raksis til å være forsvar/i
0 til å 0
f lle lovkravet».

skole/eder
praksis,
f l in

og hver
samt

opp på en slik

sko/ene oppnår.
følge

enkelt

skole

opp

og gjøre

av sko/enes

<<...Vi ser videre av innsendt
dokumentasjon
at skoleeier
benytter
et bredt utvalg av nasjonale
undersøke/ser.
Han har også tilgang
til lokale datasystemer.
Vi ser at slike data benyttes
i kommunale
dokumenter,

Skoleledelsen

blant

annet

i Strategisk

må årlig rapportere

plan

for tjenesteområde

i forbindelse

sko/e

201 7—2020 og i tilstandsrapporten.

med årsmeldingen.

Årshjulet
sikrer systematikk
og frekvens
på skoleeiers
informasjons/nnhenting.
skoleeier
er tett på skolene,
noe som gir skoleeier
en god oversikt.
F lkesmannen
finner det sanns
nli
'ort at lovkravet
er 0
f lt.»

4.

Kvalitetsutvalget

—
—

definerte

som

sikrer

også

at

la fram

NOU 2003:16

"I første

rekke— om forsterket

kvalitet

i en grunnopplæring

3 kvalitetsområder:

Resultatkvalitet
i forståelsen
Strukturkvalitet
i forståelsen
Prosesskvalitet
i forståelsen
hvordan
personalet
utfører

Et ensidig
fokus
innfallsvinkelen

Side

Det

Konklusjon

for alle"

av det man ønsker å oppnå med det pedagogiske
arbeidet
av ytre forutsetninger/rammefaktorer
av skolens
indre aktiviteter,
selve arbeidet
med opplæringa
sitt arbeid,
og kvaliteten
på samspillet
med barn og unge.

på resultatkvalitet
på enkelte
man må ta i forhold
til læring
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områder
kan virke
og (ut)dannelse.

2017

i

av det ennå.

på tilsynstidspunktet

om hvordan

egnet

og sko/enes

hele effekten

tilsyn
mot

innsnevrende

på den

brede

- om

Vi
for

Det vises

for øvrig

til læreplanverkets

overordna

del — verdier

o

rinsi

for

runno

lærin

a.

Likevel —vi kan og må bli bedre på flere spesifikke fagområder, og ikke minst gjelder dette å se den
enkelte
elev både som individ
og som aktør i eget utviklingsprosjekt.
Tidlig innsats,
tilpasset
opplæring
og elevmedvirkning
i en kontekst
er viktige
innsatsfaktorer
skal skolen lykkes og oppfylle
de krav og
forventninger
som ligger til grunn i lov og forskrift.

Det er mange rammefaktorer som må inngå i samspill skal dette realiseres. I tillegg til detå kunne ha
evne

og vilje

til å tro

på at økt

ressursinnsats

mot

grunnlaggende

ferdigheter,

er det

nødvendig

med

en

større bevissthet
på den enkelte
skole og i ulike støttestrukturer.
— Om hva som fungerer,
om hvordan
eleven
lærer — og om hva som ikke fungerer!
Om forskningsresultater
med relevans
for læring!
Om
lærerens
rolle som læringsleder,
rollemodell
og talentspeider!
Om skoleleders
rolle som endringsagent!
Og om

skoleeiers

ansvar

for at dette

Hver høst vier media læringsresultater
tillegg
blir læringsmiljøet
satt under

fungerer

i det daglige!

generelt
og nasjonale
prøver spesielt
lupa, og da med et særskilt
fokus retta

stor oppmerksomhet.
I
mot mobbing
og krenkelser.

Rauma—skolenhar de siste årene prestert like under — på eller over gjennomsnittet
landet

på nasjonale

prøver.

skolen

på eller

gjennomsnittet.

over

Og når karakterene

i 10. oppsummeres

Elevundersøkelsen
mestring,
vurdering

viser forekomster
av mobbing,
for læring
og elevmedvirking

og det registreres
sammenligna
med

Bak denne

skjuler

store

fasaden

det seg likevel

relativt

variasjoner

målt mot fylket og

i grunnskolepoeng,

lavere skår
snittverdier

mellom

skoler,

ligger

Rauma-

på indikatorer
som
for fylket
og nasjonalt.

trinn

og mellom

jenter

og gutter.
Dette er det all grunn til å stoppe
opp og dvele ved. Forskjeller
mellom
skoler,
mellom
trinn og mellom
kjønn kan forklares
med normalvariasjoner
og elevforutsetninger,
men det kan også være signal om at
variasjoner
i elevgruppa
ikke blir viet nok oppmerksomhet
relatert
til nødvendig
tilpasning
og
læringsutbytte
— og at det ikke investeres
nok i grunnleggende
faktorer
som mestring
og sosialt samspill.
Grunnleggende
samtidig
som
dyktige
elever

Side

ferdigheter
og tidlig innsats
må ha minst like stor oppmerksomhet
man arbeider
kontinuerlig
og systematisk
for å bedre læringsmiljøet.
uten at vi har etablert
trygge
og forutsigbare
rammer
for læring!

61 av 61 —Tilstandsrapport

for grunnskolen

2017

og prioritet
Vi skaper

framover,
ikke faglig
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Fylkesmannen

Rapport

i. Mere

med

i
Rauma

Adresse til kommunen:
iidsrom

Kontaktperson

kommode—

Rådhuset, 6300 Åndalsnes
03.01.2018— 20.06.2018

for tilsynet:

anneliesslabbertjeöraumakommuneno

i verksemda:

&amandrag
Fylkesmannen har undersøkt om Rauma kommune legg til rette for og følgjer opp at vaksne
personar over 18 år med samtidig rusmiddelproblem
individuelt

tilpassa,

Denne rapporten

samordna

og forsvarlege

og psykisk liding (ROP-pasientar) får

helse— og omsorgstenester

gjer greie for dei iovbrota

og merknadane

og sosiale tenester.

som blei påpeike

innan følgjande

område:
Tenestene
brukaren

skal kartleggje
får nødvendig

Tenesteområda

brukeren

sin heilska plege situasjon

hjelp for ms;

skal samarbeide

psvkiske-

og somatiske

slik at tenestetilbodet

og behov

og sikre at

lidingar.

til brukaren

er heilskapleg

og

koordinert.

Kommunen

skal tilby og yte tenester

Kommunen

skal innhente

informert

slik at brukeren
samtykke

kan meistre

til samarbeid

å bu i eigen bustad.

frå brukeren

nødvendig
Brukaren

skal ha rett til å medverke

ved utforming

av tenestetilbodet,

behandlinga.

Fylkesmannen har avdekt 2 lovbrotj og konkluderer med '?Ølgjande:

ogi

der dette

”s,

*,

*
e:

,

E

. ,,om. ,,- ,. WWW,

og Romsdai

frå tilsyn med kon'irnunale magmas}?til personar
samtidig msmiddeäbrnk
og psykisk Riding

)

er

_ * w—l

Loubrot

i: Det er avdekt

skal sikre at personar

manglar

ved kommunen

med ROP—lidingar

si styring

får Samanhengande,

av det systematiske
koordinerte

arbeidet

som

og forsvarlege

helse og sosialtenester.

Lovbrot

2: Rauma kommune

sosialtenestelova

Dato:

sørgjer

ikkje for at tenesta

opplysning

, råd og rettleiing

§ 17 blir tildelt, gjennomført og følgt opp.

20.06.2018

Åse E Hansen

Revisorer:

revmonslexar

Anne Mette

Nerbøberg

Rolf Toven

Kari Røkkum Winje

etter
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”i. innleiing
Rapporten

er utarbeidd

etter systemrevisjon

i Rauma kommune

20.06.2018. Denne revisjonen er ein del av eit landsomfattende
inn i Fylkesmannen si planlagde tilsynsverksemd i år.
Fylkesmannen

er gitt mynde

til å føre tilsyn

med kommunen

i perioden

03.01.2018

——

tilsyn i 2017 og 2018, og går

si helse

og omsorgsteneste

og

sosiale teneste til personar med samtidig rusproblem og psykisk Riding (ROP—pasientar).
Formålet

med systemrevisjon

vare ulike krav i lovgivinga.
0

Kva tiltak

verksemda

er å vurdere
Revisjonen

om kommunen

omfatta

har for å avdekkje,

gransking

gjennom

sin internkontroll

tek i

av ;

rette opp og førebyggje

at ein held seg innanfor

lovgivinga på område for dei tema tilsynet omfattar
0

At tiltaka

G

At tiltaka er tilstrekkelege for å sikre at ein held seg innanfor lovgivinga

blir følgt opp i praksis og om nødvendig

Ein systemrevisjon

blir gjennomført

ved gransking

korrigert

av dokument,

ved intervju

0g andre

undersøkingar.
'Rapporten

handlar

om lovbrot

og merknader

ikkje ei fullstendig tilstandsvurdering

som er avdekt

under

revisjonen

og gir derfor

av verksemda sitt arbeid innan dei område tilsynet

omfatta.

&
o

Lovbrot—
Merknad
forskrift,

2. Omtale
aauma

ein har ikkje retta seg etter
er forhold

krav gitt i eller i medhald

som ikkje er i strid med krav fastsett

men der tilsynsmyndigheita

av lov eller forskrift

i eller i medhald

finn grunn til å påpeike

moglegheit

av lov eller
for forbetring

av verksemda

kommune

hadde ca. 7500 innbyggjarar

det fleire med psykiske

symptom

enn i landet

pr. 4.kvartal

2017 (SSB). [ Rauma kommune

elles ( fni.no),

Organisering;

Kommunen vart frå laugust
tenesteområde.
Psykisk helse og rusarbeidet

2016 omorganisert frå eit tjuetals tenesteeiningar

for vaksne var ifølge tilsendt

hovudsak organisert i: Avdeling Helse og Velferd (iHlt/l)
OmsorgllOS).
Tenesteområde

Ansvarsfordelfng

til seks

mellom

tjenesten

og Avdeling Helse og

Helse og Velferd var leia av helse—og velferdssjef og besto av sju avdelingar

med eigne avdelingsleiarar;

Psykisk helse og mestring

(Pl-Wii og NAV var to av disse

avdelingane.

milde, moderate

og stabile

alvorlige

psykiske

lidelser

og ovlrengåghetsproblerner.

PHM hadde 2 psykolog—;ar—den eine var også avdelingsleiar,

4

1 ruskomulent,

1

er

som arbeidet internt for å sikre forsvarlige ,tilgjengelige og sammenhengende
brukere, og mindre tidsbruk til koordinering»
Med bakgrunn
Sammen

i disse utfordringane

om mestring.

og omsorgssjef,
Fagleder
brukte
Vihar

Prosessen

og styrt av eit team: avdelingsleiar

Familieteam.

Detvar

eigne midlar
motteke

til å finansiere

til personar

l<Ivalitetshandbok

denne

av personar

også at kommunen

som ekstern

og strategiar

psykisk

og kommunen

ein felles prosess kalla

av Helse og velierdssjet

og Helse

ROS Team og

rettleiar,

Rauma kommune

prosessen.

med rusproblem

tor avdeling

on-isorgstenestelova

av 2016 starta

FHM, avdelingsleder

og leigd inn psykolog

ulike Styringsdokument

tenestetllbodet

behandling

blei det i slutten

var satt i gang og forankra

tjenesterfor

for vidare arbeid

og utvikling

og psvkisk liding i Rauma kommune

helse og mestring.

sitt hovudansvar

med milde og moderate

Denne viser i kap 4.2.3 til Helse og

for utgreiing,

psykiske

har eit ansvar for samhandling

av
bl.a.

diagnostisering

lidingar

og rusproblem.

med spesialisthelsetenesta

og
Den viser

for behandling

av personar med alvorlege psykiske ildingar og rusproblem.
Kvalitetshandboka
rusarbeid,

viste og til Helsedirektoratet

og inneheld

journalføring,

prosedvrar

kvalitetssikring

Ansvar og roller
oftast

brukarar

og eksemplar

og evaluering

for ulike pasientkategorlar

som viste at pasientane

i målgruppa

med langvarige

Samarbeidsavtalar

mellom

avtala taste motetidspunkt.

var svnleggiort

tor tllsvnet— samtidig

med KE og familieteamet

Samarbeidet

omkring

koordinator/

kontaktperson

enkeltbrukarar
innkalla

med brukarane

for kartlegging,

i diagram
rusliding

(Modell

til pasientgruppe

var etablert.

4,3.liigur

og psvkisk “ding,

var i hovudforløp

var lagt fram for tilsynet.

men kobles på ved behov etter

i kontakt

problem

dei ulike tenestetilbvdarane

inntaksteam,

blei brukt

på ulike verktøy

innan psykisk helse og

av tenestene.

og alvorlege

Avtalane

PHM og ROS i samarbeid

sine tre tenestenivå

1),
som

3.
var skrivne.

Felles inntaksteam
NAV deltar

Det var

Zg/ mnd,

ikkje i felles

kartlegging.

fungerte

på tidspunktet

for tilsynet

til felles møte ved behov.

Elektronisk

ved at
meldingssvstem

sin fastlege.

Nav hadde laste mote ein gong i året med leget—anestapå systemnivå. Dei har og møter med
legane på brukarnivå.

ROS—temaetvar i ferd med å etablere faste møter med legesenteret saman med
heimetenestene.

ROS Team har også to gonger

per år gjennomgang

av felles brukarar

med

l-leirnetenesta.
Frå samarbeidsavtalene
3. torsdag
familieteam,

:”hver måned

mellom

NAV, ROS Team, Familieteam

har vi” tverrfaglig

gruppesupervisjcn

VGS og Frisk/iv og mestring.

()

og PHlVl går det fram at : Den
med NAV, ROS—team,

i
Ansvar og rolleavl<laieaedddeeasiererg
l dokumentet

Veileder

Raumo kommune

og tildelingskriterierjor

omsorgstenesterov23.08,1/,

tilsendt

revidert

utgåve datert

sine heise

09.01.18

og

går det fram at Rauma

kommune siden 26.11.2008 hatt eigne kriterium for tildeling av kommunale helse» og
omsorgstenester

som supplement

til gjeldande

i Rauma kommune er det koordinerende
alle helse— og omsorgstenestene,
ulike tenesteområde,

ma.

lover.

eining som har fullmakt trå Rådmann til å tildele

lP og koordinator.

men det var tilsette

Brukarane

i ROS—temaet

kan ha koordinator

som var koordinatorar

frå

for denne

brukargruppa.

i dokumentet

Videredelgosjon fro tjenesteområdeleder

tjenesteområdet

Helse og velferd

og Velterdssjet

har delegert

helse/

med avhengigheit

problem

delegasjon

etter

datert

si mynde

1.2.2017

innan

til ovdeiingsiederne

og vedtatt

14.2.2018,

innenfor

går det fram

HOL {37
3—2, 1, ledd nr. 4 avgrensa

til avdelingsleiar

psykisk helse og mestring.

at Helse

til psykisk
(pkt. 7 under

særlov).

Helse—og velterdssjet hadde vidaredelegert

til NAV—leiar å fatte vedtak etter

sosialtenestelova.
Helse- og omsorgssjef

har vidaredelegert

og 103

i ROS—teamet.

til fem tilsette

mynde

Rådmannen har gitt fullmakt til koordinerende
omsorgstenestene;

Veileder

omsorgstenester

ov23.08.17.

tilsendt

revidert

sine brukarar

etter

HOL kap. '10 åå 10—2

eining å tildele alle helse—og

og tildelingsirriterierfor

Det var etablert system for lP/ tiltaksplanar
ROS—temaet

til å fatte vedtak

Rauma

kommune

datert

09.01.18

utgåve

sine helse

og

— vedtak blei fatta når brukar ynskte slik plan. Av

var det dokumentert

i Profil i dei 10journalane

vi undersøkte

at

5/10 hadde plan og 4/10 hadde fått tilbod, men takka nei til IP. Ansvarsgrupper var
oppretta

hos enkelte.

S stem o

internkontroll:

lfolie IK- dokument

02 NR 1.3 er; Rådmann

etablert,

nødvendig

opplaering

ansvarlig

for som ordning

(...) Virksomhetsleder
kjenner

ansvarlig

for et system

er gitt og at systemet

er operativt.

og tjenestekvoiiter

er

Tjenesteområde/eder

av prosedyrer

ansvarlig

for utarbeidelse

(...), evaluering

og sørge for at tilsette

til prosedyrene.

l folge årsrapport

2016 skal internkontrollsvstemet

i kommunen

vere på plass, men lite brukt

til å rapportere tenestekvalitet.
i dokumentet

Videredelgosion fra tjenesteomrddeieder

tjenesteområdet

Heise og velferd

datert

1.2.2017

velferd hadde KS- bibliotek som sitt internkontrolisvstem.
prosedvrari

Kvalitetshandboka.

til ol./delingslederne innenfor

og vedteke

14.2.2018;

viste at Helse og

Psykisk helse og Mestring hadde

Det er ikkje lagt fram for tilsynet
rutinar

i Unique

profil,

eigne prosedvrar

og ROSv teamet

brukte

for ROS—teamet. Helse og omsorg

dette

systemet

Ved dokumentgjennomgang

fann vi samanhengande

samtvitkeskjema,

o.a. I saker der fleire samarbeidde

IP, epikrise

har

som dokumentasjonsverktøy

pasientjournal,

vedtak,

om same pasient/

brukar

kunne ein utveksle nødvendig og relevant informasjon elektronisk. ROS—teametkunne og
skjerme sitt område i systemet. Helse og omsorg meldte avvik i Pro-Eli.
l tilbakemelding

på førebels

som sitt overordna

rapport

viser kommunen

til internkontroiisvstemet

KS—bibliotek

internkontrollsvstem:

o KS bibliotek er det overordnede systemetfor internkontroll

og HMS i Rauma
Kommune. Kvolitetshåndboken for Psykisk Helse og mestring er publisert der sammen
med andre rutiner/prosedyrerfor
Heise og velferd/Helse og omsorg. Avvik på

posientnivå

skal både meldes ifogsystem

og mestring)

og i KS bibliotek.

{Hoff/for

Helse og omsorg

Her vil vi lage en skriftlig

rutine,

og Psykisk Heise

inklusive

rutinerfor

N/Ji't/avvik, slik at dette blir tvdeliggiort
Tilsvnsteamet

tekk presentert

KS bibliotek

av avdelingssjef

Westbva

Digernes

på

tilsvnsdagane. Fylkesmannen held fast ved at på tilsvnsdagane var ikkje KS—
bibliotek
implementert og i bruk som kommunen sitt overordna internkontrollsvstem
i tenestene som
var med i tilsynet.
iNAV

blir vedtak

blir dokumentert

på kommunale

—dette

Unique

profil

systemet

Fleise av brukarane

som sitt

var ikkje i bruk av NAV tilsette
Asys— det var ikkje praksis iorå

melde avvik på

vi snakka med var nøgde med tilrettelegging

praktiske

gjeremål,

helsehjelp

og anna oppfølging.

også i star grad ytte folgje til/ hente

bringeteneste

og hjelp trå ROSV-teamet
Det opplyste

3. Gjennomtering
Systei'nrevisjonen

omfatta

Informasjonsmøte

a

Intervju

o
o
a

følgja-”ide aktivitetar:

Revisjonsvarsel biei sendt03.01.20”i8,

o

blei gjennomført

E..]..aprii 2018.

10 tilsette blei intervjua 11. og 12.4.18.
6 brukarar biei intervjua 10.4.2018

Oppsummeringsmøte

Tilsvnsteamet

blei gjennomført

fekk og omvisingi

12,april

Rauma kommune

8

at denne

når det hadde vanskar

kome seg ti? og frå tenestetilbod.

e

av brukarane

nivå i NAV.

nå; det gjeldt
tenesta

brukte

Socio, oppfølging

kommunalt tilsette i NAV hadde også tilgang, men hadde ikkje fått

NAV hadde eige internkontrollsvstem
kommunalt

ført inn i systemet

i Arena og Gosvs. Helse og omsorg

internkontrollsvstem,
opplæring

tenester

2018.

sitt heilt nyopna

helsehus.

med å

i

i
i
i

Oversikt

over dokumentasjonen

revisjonen

er gitt i kapittel

år. Kva tilsynet

o

og gått gjennom

i forbindelse

med

omfatta

Fylkesmannen
tenesteri

vi har motteke

Dokumentunderlag.

undersøkte

om kommunen

ved helse— og omsorgstenestene

og sosiale

NAV:
la til rette

for og gjennomførte

kontinuerleg

som ytte helse- og omsorgstenester

samarbeid

mellom

og sosial tenester,

kommunale

og med fastleger

einingar

og med

spesialisthelsetenesta
c— samla inn informasjon

om brukeren

sin heilskaplege

situasjon

og om moglege

behov

fortenester
G

samordne tenestene brukaren fekk frå kommunale einingar og frå fastleger og
spesialisthelsetenesta

6-

tilbydde

og ytte individuelt

mot brukeren

tilpassa

og forsvarlege

sine rusmiddelproblem

og psykiske

kartla

o

tilbydde og ytte individuelt tilpassa og forsvarlege tenester slik at brukarar kunne
meistre å bu i eigen bustad.

var retta

opp somatiske

retta

o

Tilsynet

og følgde

helse— og omsorgsteneste
liding

mot kommunen

rusmiddelproblem

og samtidig

helseproblem

sine tenester

til vaksne

personar

med mogleg

psykisk liding som kvar for seg eller samla ville føre til

funksjonstap som gjorde at ein hadde behov for fleire tenester frå kommunen over tid,
i tilsynet

sto kravet

Det same gjaldt

Forsvarli

om forsvarleg

kravet

verksemd,

om samarbeid

inkludert

plikt til systematisk

styring,

og brukarmedverknad.

hetskravet

Helse— og omsorgstenestelovas
å yte forsvarlege

tenester.

§ [kl

og sosialtenestelovas

§ 4 slår fast at kommunen

Kva som til ei kvar tid blir regna som fagleg forsvarleg

praksis endrar seg i takt med utvikling av fagkunnskap, nye faglege retningsliner
almengyldige

samiunnsetiske

til at ei teneste
Aktuelle
o

sentralt.

kjelde

Nasjonal

retningsline

samtidig

rusliding

Rundskriv

a

Rettleiar

og

Det er ikkje Slik at eit avvik frå god praksis alltid

fører

er uforsvarleg.

normerande

o

normer.

pliktar

og god

for dette tilsynet
for utgreiing,

er:

1
l

behandling

og psykisk Iiding — ROPlidingar

til sosialtenestelova,
til sosialtenestelova

Hovudnr.

og oppfølging

35, Arbeids

€;17, Arbeids-

av personar

(iS—1948, Helsedirektoratet
og velferdsdirektoratet

og velferdsdirektoratet

med
2012)
(2012)

(2014)

«: Rettleiar til bruk ved økonomisk rådgiving (NAV september 2013)
a

Saman om meistring. Rettleiar i psykisk helsearbeid og rusarbeid for vaksne (iS—2076,
Helsedirektoratet

2014)

9

gjennomføring

av tenestene,

om brukarmedverknad

jf. Pasientf

og brukarrettslova

går også fram av reglane

28 og helse— og omsorgstenestelova

§ 3-1, første

om individuell

§ 7—1første

og andre

ledd. krav

plan, jf. Sosialtenestelova

%

ledd.

Plikt til s stematisk st win
Krav til leiing og styring

er sentralt

i kommunen

tenester.

innhaldet

(forskrift

19.11. 2010 nr. 1463) og forskrift

omsorgstenesta

i styringsplikta

mynde

om internkontroll,

NAV

i Helse— og

gjennom

systematisk

og at tilsette

styring

har tilstrekkeleg
Vidare

eller mangel

Vi ventar

gjennom

at kommunen

organisering,

oppgavefordeling

leiing og styring

gjer det klart at
av ansvar,

oppgåver

og

til å utføre

over område

på etterleving

av tenestene.

derfor

og kompetanse

ha oversikt

rett, men

i den nye forskrifta.

skal sikre klar fordeling

kunnskap

skal leiinga

for kvalitetsforbetring

av gjeldande

leiing og kvalitetsforbetring,

systematisk kvalitetsforbetring

o

er ei videreføring

og oppgåver er meir utdjupa og tydeleggjort

arbeidsoppgavene.
behov

om leiing og kvalitetsforbetring

i helse- og omsorgstenesta

Dei to forskriftene
kommunen

for kommunalt

(forskrift 28.10.2016 nr. 1250) frå 01.01.2017. Forskrifta om leiing og

kvalitetsforbetring

ansvarsforhold

sitt ansvar for å tilby og yte forsvariege

går fram av internkontrollforskrifta

der det er risiko for svikt,

av lovkrav,

sikrar

og samarbeidsordnlngar

handtering

av avvik og

at:
som gjeld mellom

tenestene,

er kjent for leiarane og dei andre tilsette i tenestene
c

leiinga følgjer

med på om tenestene

ansvarsområde
brukarane

og aktuelle

får dei tenestene
forjamleg

fangar opp hjelpebehov

samarbeidande

tenester

innan eige

sine ansvarsområde,

0

det er system

gjennomgang

o

tenestene

e

leiinga følgjer med på at rutinar, strukturar og prosedyrar m.m. vert følgt

c

det ligg fore kompetansevurdering

e

det vert henta

o

leiinga har system for å vurdere risiko for svikt

har nødvendige

inn erfaringar

slik at

dei har krav på
og evaluering

og gode rutinar

på viktige

av kvar enkelt
område

og plan for kompetanse

frå brukarar

sak

som vert brukt

og fagutvikling

i kvalitetsforbetringsarbeid

5.Funn
Det er avdekt
Lovbrot

2 lovbrot.

1:

Det er avdekt manglar ved kommunen si styring av det systematiske arbeidet som skal
sikre at personar med ROP- lidingar får samanhengande, koordinerte og forsvarlege helse—
og sosialtenester.

Toppleiinga

si styring

(styringssignal,
Kommunen

har Unique

2021). Dette
prosedyrar
profil,

og kontroll
profil

Det er og omtala
tilstrekkeleg
ltelles

til RDP-pasientane

godkjenning

av dokument,

som sitt overordna

er lite synleg i organisasjonen;
og rutinar

ll< bibliotek

i årsrapport

kompetansebehov

blir lite brukt

Ruskonsulenten

"

ROS—teamet mangler

(Unique
ikkje er

avvik

styrking

(PHM) har sin siste arbeidsdag
formell

av framtidig

at oppdeling

sjuke ROP» pasientar

at alvorleg

behandlingstilbod

under tilsynet

ruskompetanse

tenestetilbod

Det kjem fram i intervju

innan rusfeltet

av tenesteområde

og spesialisering

har dårlegare

tilgang

av tilbod

på

i kommunen
på psykologtenester

å kome til psykolog

Korrigerande

og kvalitet

til å rapportere

det er ikkje svnleggjort

har ført til fragmentert

Det er ventetid

utarbeider

til ulike system

på rusfeltet

har medført

vanskeleg

2018—

for PHM og ROS Team går det fram at det er lite

i kommunen,

C
Nv organisering

og intervju

2016 at må? for brukartilpassing

kompetanseplan

ruskompetanse

internkontrollsvstemlStrategi

mm)

på plass, og at systemet

strategisk

er lite sporbar

leiinga sin gjennomgang)

mdei ulike tenesteområda

og viser i dokumentasjon

Kvalitetshandboka,

formell

av tenestene

avvikshandtering,

i kommunen.

ROP—pasientane

både i kommunen

tiltak for harmonisering

opplyser

at det er

og i spesialisthelsetenesta

av praksis er sett i verk gjennom

prosjektet

«Saman o n mestring» og utvikling av Kvalitetshandboka for avdeling Helse og
velterd. Tiltaka er ikkje vedtekne/ godkjent av leiinga i kommunen og lmplementert
ROS—teamet

i

eller i NAV

Det er gjennom

prosjektet

samarbeidsavtalar

Sammen

mellom

om mestring

utarbeidd

dei ulike tenesteområda—

interne

på tilsvnstidspunktet

er avtalene

ikkje godkjend eller implementert.
Det er ikkje etablert

faste (strategilmoter

har ansvar for brukarar

mellom

leiarane

med ruswpsvkisk lidinglhelse—

for dei avdelingane

og velferdssjef

som

og helse— og

omsorgssjef)

Det er dokumentert
i koordinerande

at den første generelle

kartlegginga

at ein ikkje har eit felles system for å kartleggje
forhold

til rusbruk,

ernæringssituasjon

rusmiddelbrukarar
! intervju

ofte er utsett

Det blir i intervju

opplyst

kartleggingsverktov

kjem det fram

med rusproblematikk
problem

i

som

men desse var ikkje samkeyrde

etablerte rutinar eller vist til praksis for

og systematisk

sin samanhengande

sine behov skjer

og intervju

sår eller infeksjonarfi.

btei det vist til ulike kartleggingsverktøv—

korleis ein, på ein planlagt

måte, kartlegg

og skattar

seg oversikt

over

situasjon

at ROS—teamet

har gjort eit arbeid

for å velje ut eit

—ikkje i mål på tiisvnstidspunktet.

Det er ikkge lagt fram etablerte
planlagt

brukarar

eller somatiske

for (kroniske

eller tekne i bruk. Det erikkje lagtfram
brukarane

av brukaren

eining (KE) ved hjelp av lPtOS. l dokument

og systematisk

rutinar

eller vist til praksis for korleis ein, på ein

måte, ka rtlegg og skattar

seg oversikt

over brukarane

sin

samanhengande situasjon
Innhaldet

i tenestetilbodet

enkeltpersonari

til alvorleg

ROS—teamet,

sjuke RDP—pasientar blir i stor grad avhengig

noko som gjer tenestene
]?

svært sårbare

av

Deter

etablert

koordinator

system

NAV oppnemner
szs

ROS- temaet

koordinerande

eller fattar

kan ha koordinator

for IP/ tiltaksplanen

vedtak

om iP etter sosialtenestelova

frå ulike tenesteområde,

som var koordinatorar

dokumentert

eining

og tildelt— stort sett frå ROS» teamet

ikkje koordinatorar

Brukerene

Deter

gjennom

blir oppnemnt

for denne

at evalueréng

av planer

men det var tiisette

i

brukergruppe.

ikkje alltid

er tidfesta

(«evalueres

fortløpende»)
Alvoråeg sjuke

ROP—pasientar

opplyser

å ha dårleg

tilgang

på tenester

hos NAV? det

treng ffålgje/ hjelp for å kome ti:
tviiijoerbeidarar
rettleiing

da

i ROS—teamet utfører

oppgåver

som ligg til NAV,- okonomisk

råd og

og gjeldsrådgjeving

Kommunen
utveksling

i NAV dokumenterer
av informasjon

NAV har utarbeidd

ikkje at det er inntäenta

meltorn

dokumentert

samtykke

til

er ikkje implementert

kven som er brukaren

l praksis er det gitt ulike styringssignal
kvalitetsawik

—dette

eit kartleggingsskjema

Det er ikkje alltid

informert

einingane

i NAV —KS Bibliotek,

sin fastlege

om kvar ein skal melde

i NAV mappene

kommunale

Profil eller Asys. Helse— og velferdssjef

kjend med at NAV har eige avvikssystem

er ikkje

i ASYS

Ikkje kultur for å melde avvik i NAV
Generelt liten kultur for å melde kvalitetsavvik

i tenestene- avvikslogg ikkje lagt fram

for tilsynet
NAV sin kompetanseplan

Dette er brot på følgjande

blei tilsendt

og er ikkje gjennomgått

lovverk:

-og omsorgstenestelova

C)

Helse

E;

Sosialtenestelc—va

få

Forvaltningslova

CJ

Forskrift

om internkontroll

G

Forskrift

om leiing og kvelitetsforbetring

Lovbrot

i ettertid,

§§ 371, 3-4, og 4-1

{5‘5}3, 4 og 5 og 6
§§ 24- og 25, sotjl. §41
for kommunen

i arbeids» og velferdst'orvaltninga
i helse»—og omsorgstenesta

2 :
Rauma

kommune

sosiaitenesteioua

»

ikkje for at tenesta

9"17 blir tildelt, gjennomtdrt

l dokumentasjon
Økonomi

«

sorger

er dokumentert

l intervju

kjem det fram

i bruk

, råd og rettleiing

etter

og feigt opp.

kjem det fram at NAV mr avdekt vanskar med å disponere

det er fatta gjentatte

rettleiing

lite

opplysning

nødhjelpsvedtak-

utan at tenesta

råd og

tilbydd
at rettleiaren

tii sosialtenestelova

§ 17 er lite kjent og

O

-

Kvaliteien på journaiidrin ga og dokumenéasjonen er ve rierande -- deil i”)?ir
ikkj e gjenndrn'frart

svstematisk

dokumentasjonspraksis

koniroll

med journalføring/

l NAMEManglende dokumentasjen

kan fdre& iii 3wL= l

renestene.
»

Fleire Mike dekurnentasäonssvsiem'
rgärer ääl at der. er utfordrande
primær

Sod o, Arena, Mama

og Gosvs—

<=:
owes kontaif tånr er ===
asjoni iagizlege,

å i'å dveiasi

0g sekundærkoniekär

nppfølging

[ NM

cl.] og sa nar hengende

eg kor .täi'ri.=ei'leg

av bruka—rane.

Derre er brøl: på:
Cl

Sosialtenestelova

(3

Forskrift

& 17,}?

§4

om internkontroii

for kommunen

i arbeids— mg velferdsforvaitningä

å. Regelverk
LSK/Sn

D

Lev av 24 juni 201 3. ===".
30 0m kommunaie

C—

lev av 2. wii ”3999 nr 5'3 om paa—sient—
og. brukerrettigi

C7

Lov :.

(i

Luv av 2. juli ”i999 nr. 65 om helsepersonell rn. v.

3:8. desember

he ise- og Gringo rgs äänester

2009 om sosiaie ljenesier
gsmåten

iai ";;—eid-og velierdsior

Lov av 10 f=—
bruar1967

orrn behandlin

O

lov av "%,-i;).
mars 193!

.15 m a säaäfig ti svn sne d helse

Q

Lava!16.jmé2003m.20

o==seahem?» og

m.m.

heier
'vai'åningen

i forvaltningssaker
og om; o gaat;
"."—ene'
ten

=e==e
rdsio=vaårningen

Mini—loven?

*Enrziqrilter

erzrzrift

.lo- tuber 20336 nr. 12500571—ledeåse ogkvaii'etsfd

Uri: edringi

”EErSB(.:—g

omsorgstjenesten
O

Forskrift

19. november

2010 nr. 1463 um internkeniroli

for kernmunen

i arbeids-

og

velrwrdsrorvalininfm
O

Forskrift

o

Forskrift

16. desember

2011 nr, 1256 om habilitering

og rehabilitering,

2011 nr. 14:52 om individueil

jai-sn i arbeids— og

individuell

plan og koordinator
19. november

veliercisforvaltningen
(a

Forskrift

O

Forskriitliä.desember2011nr.1393
personell

21. desember

2000 nr. 1385 om pasienåjournai

som yter tjenester

etter

om helsepersonellovens
lov em kommunale

anvendelse for

helse- og omsorgstjenester

aktuelle rundskriv og rettleiar-arr:
Heisedirekroratet
er aktuelle

og arbeids-

og velr'erdsdirektoratet

for dei'te tilsynet.

14

har utarbeidd

fleire

pubiikasjoner

som

Den mest sentrale
personer

er Nasjonal

med samtidig

sosialtjenestelovens

faglig retningslinje

ruslidelse

og psykisk

for utredning,

behandling

lidelse (IS—1948) og Veiledere

og oppfølging

av

til

§ 17 - Hvordan fatte vedtak på tjenesten Opplysning, råd og veiledning

h'ctps://helsedirektoratet.no/metoclenog—verktøy

littgsi/Åvmanaygo.nolL—lAVj—ogfrsa—mfunn/Samarl')eid/For-:—l<omrnunen

N'tti

+a+vitel
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7. Dokumentunderlag
Virksomhetens
betydning

egen dokumentasjon

som ble oversendt

knyttet

til den daglige

under forberedelsen

drift

og andre forhold

av revisjonen:

tæaseæt

Dokument
Overordnet

av

organisasjonskart

.-—

Presentasjon «Psykisk helse, Rauma kommune,
Sammen

om mestring»

Presentasjon «Psykisk helse, Rauma kommune,
Sammen om mestring, nov. J&J—feb
18»
Foil med flytdiagram
Beskrivelse

«Modellen sammen om mestring»

av hovedforløp

1, 2 og 3 mm

Sammen om mestring årsskiftet 2017/2018
Startdokument
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Rauma kommune
Ansvarsfordeling

mellom

tjenestene

Årsrapport 2016
Strategisk
Mestring

kompetanseplan
2018 til 2021

Retningslinjer

for brukerråd i Rauma kommune

Økonomiplan
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13
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2017
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_
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15
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16
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HF
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Fylkesmannen

1

i Møre og Romsdal

Bakgrunn

Tabellen

Rapport

etter

tilsyn

med kommunal

beredskapsplikt

i Rauma

kommune

2018

og gjennomføring

nedanfor

oppsummerer

vidare avsnitta gir utfyllande

nøkkelopplysningar

opplysningar

om gjennomføringa

om heimelsgrunnlag,

og vidare oppfølging.

grunnlagsdokumentasjon

Dei

og

deltakarar.

Tidspunkt

for tilsynet:

12.03.2018

(formøte)

15.05.2018 (tilsyn)
Adressa

til kommunen:

Vollan

i kommunen:

Fylkesmannen

Åndalsnes

1539

Kommunenummer:

Kontaktperson

BA, 6300

sitt

Ole Kjell Talberg
Stine Sætre (tilsynsleiar)

tilsynslag:

Atle Morsund
Tilsynsrapporten

er skriven

Tilsynsrapporten

er godkjent

Førebels tilsynsrapport
Endeleg

tilsynsrapport

Kommunen

1.1

Atle lVIorsund

av:

av:

Helge

04.06.2018

sendt:

21.06.2018

sendt:

sin frist for oppfølgingsplan:

Føremål

Mogstad

16.08.2018

og heimelsgrunnlag

Føremålet

med tilsynet

beredskap

er i samsvar

er å sjå til om Rauma
med aktuelle

krav fastsett

kommune

sitt

arbeid

i sivilbeskyttelseslova

med

samfunnstryggleik

og

og forskrift

om kommunal

og § 10 i forskrift

om kommunal

beredskapsplikt.
Tilsynet

er gjennomført

med heimel

i § 29 i sivilbeskyttelseslova

beredskapsplikt.

1.2

Pålegg om gjennomføring

! Justis— og beredskapsdepartementet
fylkesmannen

skal

føre

Tilsyna skal gjennomførast
einskilde

1.3
I møte

kommune

tilsyn

med

sitt

embetsoppdrag

kommunane

sitt

arbeid

til
med

i samsvar med DSB sin tilsynsrettleiar,

minimum

fylkesmennene

er det

samfunnstryggleik

fastsett

at

og beredskap.

og det skal førast tilsyn med den

kvart fjerde år.

Tilsynstema
mellom

beredskapsplikt

DSB og fylkesmennene

skal vurderast

i mars

2015

presiserte

DSB at alle krav

i forskrift

om kommunal

under tilsyna i 2016 og seinare.
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Fylkesmannen

14.

i Møre

og Romsdal

Rappoit

etter

tilsyn

med kommunal

beredskapsplikt

i Rauma

kommune

2.018

Grunnlagsdokumentasjon

Desse dokumenta

vart

sende

trå kommunen

Nr.

Dokument

1.

555.525
(3155155t
(555215
155

2.

ROS—analyse

3.

Kriseplan

4.

Plan for psykososialt

til fylkesmannen

tør tilsynet:

Datering

,,- """ "k 7777
'"i

2013 — sluttrapport

—-5plan for kommunen

Beredskapsplan

kriseteam

for Åndalsnes

6.

Samarbeidsavtale

om tenester

7.

Samarbeidsavtale

mellom

8.

Planstrategi

2017

v 2020.

Planstrategi

2017

f 2020,

'"

"W 15552635
20.12.2013

si kriseleiing

ikkje

datert

i Rauma kommune

23.10.2017

barneskole

04.01.2018

» Lesja kommune

22.09.2015

Rauma kommune

og Rauma Røde Kors

Sakspapir

24.12.2016
15.11.2016
15.11.2016

10.

Rauma

kommune

Samtunnsplan

2014 — 2025

11.

Rauma

kommune

Samfunnsplan

2014 ——
2025

12.

Evalueringsrapport—

13.

Evalueringsrapport

» Hending dødsfall ungdom

26.11.2015

14.

Evalueringsrapport

— Hending

08.02.2016

Øving

Raumabanen

Ekstremvær

— presentasjon

26.05.2016

'ior

17.12.2013
17.11.2017
27.05.2016
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1.5

og Romsdal

Rapport

eiiertilsyn

med komn'iunal

beredbkarxsplikt

l . aumn

kommune

2038

Gjennomføring

FormØte
intervju

i Møre

med Rauma kommune
og Sluttmøte

vart gjennomført

vart gjennon'itørt

15.05.2018.

12.03.02.2018.

Tilsvnsbesøk

med opningsmøte,

Kven som deltok går fram av tabellen

under.

3
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Lars Olav Hustad

Ordførar

X

X

X

X

Tori]

Rådmann

X

X

X

X

Ole Kjell Talberg

Beredskapskontakt

X

X

X

X

Stine Sætre

Fvlkesberedskapssjef

X

X

X

Atle iVlorsund

Rådgievar

><

X

X

Hovdenak

X
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i Møre

og Romsdal

Rapport

etter

tilsyn

med kommunal

beredskapsplikt

i Rauma

kommune

20'i.8

?; Hovudmntrykk
Både

dokun'ientgjennomgangen

oppgåver

og tilsynsbesøket

og ansvar for samfunnstryggleik

beredskapsarbeidet

viste

og beredskap.

Heilskapleg

ROS—analyse er frå 2013 og oppfyller
framstilling

må analysen

risiko— og sårbarheit

av risiko
synleggjere

arbeidet

Det manglar

ei vurdering

mål, strategiar,

Ein prioritert

«Styringsdokument
planverk,

er medviten

har god forståing

om

av status for

ROS—analysen manglar ei

desse

påverkar

og gje eit samla
av kommunen

av behovet

offentlege

kommunen.

oversyn

sin evne

over

Ved

avdekt

til oppretthalde

for befolkningsvarsling

og

og private partar har vore med i

ROS.

sitt arbeid med samfunnstryggleik

og beredskap.
strategiske

som er gjort,

Det manglar også ei vurdering

nivå. Vi finn ikkje at kommunen
langsiktige

vurderingane

og korleis

Det går ikkje fram av analysen at relevante

med heilskapleg

Kommunen

Kommunen

ikkje alle forskriftskrava.

og sårbarheitsforhold,

i kommunen.

drift ved uønskte hendingar.
evakuering.

kommune

« også forbetringspotensialet.

heilskapleg
revisjon

at Rauma

på bakgrunn

prioriteringar

og beredskap

av den heilskaplege

og plan for oppfølging

plan for oppfølging

for beredskap»,

er ikkje tydeleg forankra

som kommuneplanen

ROS—analysen har utarbeidd
av arbeidet

med

samfunnstryggleik

av funna i ROS analysen kan arbeidast

og oppfølginga

bør vidare forankrast

sin samfunnsdel/

på strategisk

handlingsdel

inni

i andre overordna
og økonomiplan

når desse

skal reviderast.
Beredskapsplanen

er oppdatert

er ei minimumsløysing

Kommunen

i 2017, og planen oppfyller
med fordel

ha peika

har ein levande beredskapsorganisasjon.

ekstraordinære
faste rutinar

og kunne

situasjonar,

forskriftskrava.

på kva kompetanse

Kommunen

i kriseleiinga

har god trening

i å handtere

og har rutine for a evaluere både hendingar

for møter i kriseleiinga

og beredskapsrådet.

«System» for opplæring
medlem

og øvingar. Kommunen

treng.

har

Fylkesmannen

i Møre

og Romsdal

Rapport

etter

tilsyn

med kommunal

beredskapsplikt

i Rauma

kommune

7018

33 Resultat. frå tilsynet
Tilsynet

3.1

avdekte to avvik. To forhold

er kommentert

som merknad.

Avvik

Avvik er definert
i forskrift

som manglande

om kommunal

oppfølging

av krav fastsett

i sivilbeskyttelseslova

§§ 14 og 15 og/eller

beredskapsplikt.

Avvik mg,-1;
Rauma kommune

sin heilskaplege

ROS—analyse oppfyller

ikkje alle forskriftskrava

til innhald.

Regelverkstilvising:
Sivilbeskyttelseslova

§ 14 og forskrift

om kommunal

beredskapsplikt

§ 2 første ledd, litra e), f) og 2.

ledd.
Utdjupande

kommentar:

ROS—analysen manglar ei systematisk
kommunen.

etter at uønskte hendingar
evakuering.

med i arbeidet

av behovet

av i kva grad kommunen

med heilskapleg

og korleis desse påverkar

si evne til å oppretthalde
for befolkningsvarsling

har invitert

relevante

si verksemd
og

offentlege

og

ROS—analyse.

nr. 2

Rauma kommune
mål,

av risiko og sårbarheiter
av kommunen

har skjedd, og ei vurdering

Det manglar ei skildring

private aktørar

Avvik

framstilling

ROS—analysen manglar ei vurdering

strategiar,

har ikkje med utgangspunkt

prioriteringar

i den heilskaplege

og plan for oppfølging

ROS—analysen fastsett

av samfunnstryggleik-

langsiktige

og beredskapsarbeidet.

Regelverkstilvising:
Forskrift

om kommunal

Utdjupande

§ 3, første ledd, litra a) og b).

kommentar:

Rauma kommune
lVlål, strategiar,

strategiske

beredskapsplikt

manglar

prioriteringar

overordna

forankring

og plan for oppfølging

av arbeidet
er ikkje

med samfunnstryggleik
fastsett

i kommunen

og beredskap.
sine

overordna

planar.
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3,2

i Møre

og Romsdal

Rapport

etter

tilsyn

med kommunal

beredskapsplikt

i Rauma

kommune

2018

Merknader

iVlerknader

er definerte

Fylkesmannen

Merknad

som forhold

som ikkje oppfyller

definisjonen

av avvik, men som

meiner det er grunn til å påpeike for å sikre god oppfølging

av beredskapsplikta.

nr., 1?

Kommunen-ligg;
°

Skildre

korleis

relevante

offentlege

og private

aktørar

har tatt

del i arbeidet

med

heilskapleg

ROS—analyse.
°

Når ROS—analysen er revidert

må kommunen

lage ein prioritert

handlingsplan

basert på

funna.
°

Revidere beredskapsplanverket/styringsdokumentet
det er minimumsløysingar,

Merknad

nr. 2

Kommunen

bør vidareutvikle

forbetringspotensiale.

for betre å stette krava i forskrifta

der

som t.d. «system» for opplæring.

styringsdokumentet.

Nokon

av dei elementa

som er tatt

med

der har

Dette gjeld ma.:

°

vurdere eit årshjul med tydelege

=

tydelegare

°

fastsette

rutinar
rutinar

for gjennomføring

rutinar for beredskapsarbeidet
av opplæring

i kommunen

og Øvingar

for evaluering

Side
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4

i Møre

Vidare

og Romsdal

Rapport

Fylkesmannen

ber om at kommunen

Med utgangspunkt

i kommunen

Kommunen

får tilbakemelding

kommunen

sin oppfølgingsplan.

Dersom kommunen

Stine

Sætre,

tilsyn

med kommunal

beredskapsplikt

i Rauma

kommune

2018

oppfølging
lagar ein plan for når og korleis det avdekte avviket skal følgjast

opp. Planen skal sendast til fylkesmannen

tilsynsleiar

etter

seinast seks veker etter tilsynsrapporten

sin plan, vurderer

fylkesmannen

om tilsynssaka

om dette seinast tre veker etter fylkesmannen

har spørsmål om tilsynsrapporten

eller oppfølginga,

er motteken.
kan avsluttast.

har motteke

kan fylkesmannen

sin

kontaktast:
stine.saetre

lkesmannen.no,

71258485

/ 95224419
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Vår dato

Saksbehandlar,

lnnvalstelelon

Seniorrådgivar

Vår ref.

17.08.2018

2018/12/REFR/350

Dykker dato

Dykkar ref.

Renate Frøyen, 71 25 84 15

RAUMA KOMMUNE
Vollan

8A

6300 ÅNDALSNES

Avslutning

av tilsyn

Fylkesmannen

med kommunal

beredskapsplikt

i Møre og Romsdal førte i 2018 tilsyn med Rauma kommune

den kommunale
tilsynsrapport

beredskapsplikta.

vart sendt

Tilsynsbesøket

kommunen

vart gjennomført

si oppfølging

15.05.2018,

av

og endeleg

21.06.2018.

Under tilsynet vart det avdekt to avvik:
1.

Rauma

2.

Rauma

kommune

sin heilskaplege

ROS—analyse oppfyller

kommune

har ikkje med utgangspunkt

ikkje alle forskriftskrava

til

innhald.
fastsett langsiktige mål, strategiar,
samfunnstryggleik—
i samband

kommunen
løpet

avjuni

prioriteringar

ROS—analysen

og plan for oppfølging

av

og beredskapsarbeidet.

med oversending

plan for oppfølging

i den heilskaplege

av tilsynsrapporten,

vart kommunen

(lukking) av avvika. Kommunen

sin plan for oppfølging

beden

om å utarbeide

ein

sitt brev av 12.07.2018 skildrar

av avvika. Planen føreset at alle avvika skal lukkast i

2019.

Etter Fylkesmannen

si vurdering

er kommunen

sin plan føremålstenleg,

oppnåeleg

og

avvika vil verte følgde opp i løpet av rimeleg tid.
Retningslinene

for fylkesmannen

sitt tilsyn med kommunal

opp til at det skal førast eksplisitt kontroll
Fylkesmannen

avsluttar

derfor

tilsynet

Vi ber likevel om å blir orienterte
oppfølgingsplan.
kontakte

med Rauma

dersom kommunen

Stine Sætre,

legg elles ikkje

med oppfølginga.

Ved spørsmål om tllsynsrapporten

tilsynsleiar:

beredskapsplikt

kommune

med dette
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1.

Arbeidsgruppens

Veilederen
.
0
.
.

er laget av en arbeidsgruppe

o

.

og mandat

bestående

av:

Roald Breistein, leder og styremedlem i FKT, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland
fylkeskommune
Hilde Vatnar Selnes, nestleder i styret i FKT, medlem i kontrollutvalget i Namsos
Anne-Karin Femanger Pettersen, Generalsekretær
i FKT og tidligere leder i Østfold
kontrollutvalgssekretariat
Rolleiv

Lind,

leder

Arbeidsgruppens

.

sammensetning

i kontrollutvalget

i Tromsø

kommune

mandat har vært å utarbeide en veileder som beskriver:

Standarder for utøvelse av sekretariatfunksjonen
for kontrollutvalg inkludert hva
kontrollutvalget kan forvente å få av tjenester fra sitt sekretariat
Nødvendig kompetansekrav for sekretariatfunksjonen
for kontrollutvalg
Størrelse på sekretariatene

1.1.

Avgrensning

av mandatet

Denne veilederen inneholder ikke noe om kontrollutvalget sin rolle når det gjelder tilsyn med
revisjonen. Det vil være dekket av veileder om «Påse—ansvaret overfor revisor» som er under
utarbeiding.
Vi har videre valgt å avgrense veilederen
FKT har utarbeidet:

til ikke å omfatte tema fra tidligere veiledere

.

FKTs Veileder for høringer
htt ://www.fkt.no/fa
kontrollutval et—fkts—veileder—for-hoerin er

.

Veileder —arkivordning

tema/

ublikas'oner/hoerin

som

-i-

for kontrollutvalgssekretariat

htt ://www.fkt.no/fa
tema/kontrollutval
kontrollutval
ssekretariat

ssekretariat/veileder—arkivordnin

-for-

Før vi ser nærmere på selve saksbehandlingen
i sekretariatene, kan det være nyttig å se på
noen viktige rammefaktorer for sekretariatet: lovgrunnlag, kontrollutvalget som
oppdragsgiver, forholdet til revisjonen og kompetanse og kapasitet.

1.2.

Bakgrunn

Deloittes evaluering av kontrollutvalg og sekretariat fra 20141 viste store variasjoner mellom
sekretariatene både når det gjelder hvor mye tid som benyttes på utvalgene og hvilke
oppgaver som utføres. Likevel var omtrent alle kontrollutvalgslederne
som ble spurt, fornøyd
med sitt sekretariat. Det er en utfordring at kontrollutvalgene
mangler
sammenligningsgrunnlag,
og at det i utgangspunktet kan være vanskelig å vite hva som kan
og bør forventes av sekretariatene.

1htt

s://www.re

'erin

en.no/no/aktuelt/evaluerin

-av-kontrollutval

3

-o

-kontroIlsekretariat/id2358396/

L

Deloittes
undersøkelse
av hva kontroIlutvalgssekretariatene
sekretariatene
i hovedsak
har tre roller: «saksbehandler»,

faktisk gjør, viser at
«utreder»
og «administrator»,

men

balansen mellom rollene varierer. Alle sekretariatene er «administratorer»,
og en betydelig
andel av sekretariatene fungerer som «saksbehandler» ved å gi egne vurderinger i
saksfremstillinger.
Det er også noen som fungerer som «utreder» for sine kontrollutvalg, ved
at de utfører overordnet analyse, selskapskontroll eller andre oppdrag basert på bestillinger
fra utvalget.
Det er ulike oppfatninger av hvilke oppgaver sekretariatene bør utføre innenfor de tre rollene.
Diskusjonen oppstår særlig i skjæringsflaten mellom sekretariat og revisjon, for eksempel om
sekretariatene kan utføre overordnet analyse, eller om den faller innunder
«revisjonsoppdraget»?
Og videre om sekretariatet kan gi vurderinger av revisors arbeid i
sine saksfremlegg når revisor selv er ansvarlig for sitt arbeid?

2. Rammefaktorer

for sekretariatet

2.1. Lovkrav

Denne veilederen bygger på dagens kommunelov §§ 76-80. og Forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
Veilederen vil oppdateres i tråd med evt. endringer i ny kommunelov og tilhørende forskrift.
l kommunelovens § 77 pkt. 9 står det at «Kommunestyret
sekretærbistand
til kontrollutvalget.»
Sekretariatets

funksjon er beskrevet i forskriftens

«Kommunestyret
enhver

eller

Sekretariatet
utvalgets

skal
utfører

fylkestinget
Den som

uavhengig

revisjon
eller

kommunen

kontrollutvalget.

utfører

sekretariatet.

som

behandles

av kommunens

for kommunen

eller

liar sekretariatsbistand

av kontrollutvalget

gjelder

er forsvarlig

fylkeskommunens

fylkeskommunen.

administrasjon.
kan ikke

medlemmer

kommunen

som

til

utredet

og at

administrasjon

og av den

Sekretariatsfunksjonen
Den som

utøve

utfører

sekretariatsfunksjoner

av kontrollutvalget

kan ikke

revisjonsoppgaver

for

for

eller kommunestyret

eller

eller fylkeskommunen.
for kontrollutvalget

og pålegg

myndighetsområde

eller

eller

fylkeskommunen,

sekretariatsfunksjon

de retningslinjer

kontrol/utvalgets

for at kontrollutvalget

fylkeskommunens

Det samme
i den aktuelle

skal følge

§ 20:

behov.

at de saker

være

til kommunens

den aktuelle

skal sørge

skal sørge for

blir iverksatt.

Sekretariatet

Lenke

utvalgets

skal påse
vedtak

eller de som
legges

fylkestinget

tid tilfredsstiller

og fylkestinget

som

utvalget

er direkte

underordnet

gir. Administrasjonssjefen

ikke instruksjons—

eller

avgjør/ngsmyndigliet

kontrollutvalget

og

har innenfor
overfor

»

til lovdata

finnes

2.2. Kontrollutvalget

bakerst

i veilederen.

som oppdragsgiver

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med forvaltningen i kommunen på
vegne av kommunestyret. Oppgaven omfatter også tilsyn og kontroll med at aktiviteten i alle
politiske utvalg skjer i tråd med lover, regler og politiske vedtak. Dette kontrollansvaret
gjelder likevel ikke for kommunestyret bortsett fra dersom det har gjort, eller er i ferd med å
gjøre et ulovlig vedtak. Kontrollutvalget skal uansett ikke blande seg bort i
4

hensiktsmessigheten

av et politisk vedtak.

Kontroll og tilsyn utføres i nært samarbeid med sekretariatet. Sekretariatet skal være
kontrollutvalgets operative ledd og skal sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjon
og revisjon. Videre skal sekretariatet påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal ellers utføre de
oppgaver som kontrollutvalget ber om innenfor vedtatte økonomiske rammer.
Det bør utarbeides

en aktivitetskalender/møteplan

for aktiviteten

i kontrollutvalget.

Her kan

«måoppgavene» (pålagte oppgaver) som skal utføres i løpet av året ligge —i tillegg til
oppgaver kontrollutvalget selv har valgt å prioritere.
Kontrollutvalget er oppdragsgiver i forbindelse med å utarbeide planer for forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll,
itillegg til å bestille forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll og
regnskapsrevisjon
hos revisor. Kontrollutvalget er også oppdragsgiver ved bestilling av
orienteringer fra rådmannen.
Det er viktig at kontrollutvalgene
utformer gode og konkrete bestillinger. Sekretariatet bistår
kontrollutvalget med dette arbeidet. Kontrollutvalgene
må kunne forvente at sekretariatet gir
nødvendig og tilstrekkelig informasjon, slik at kontrollutvalget kan fatte beslutninger.

2.3. Forholdet

til revisjonen

Revisjonen skal ikke utføre sekretariatsoppgaver.
Sekretariatet skal bista kontrollutvalget i
deres kontroll av at revisjonen utfører oppgavene sine slik den skal. Hvis revisjonen kunne
utføre sekretariatsoppgaver,
ville det bli kontroll av eget arbeid. lforslag til ny kommunelov,
Prop. 46 L (2017-2018), videreføres dette forbudet.
Tilsvarende skal sekretariatet ikke utføre revisjonsoppgaver.
llovforslaget, kap. 24.5.4
foreslår departementet i denne sammenhengen en tydelig grensegang for sekretærens
oppgaveutførelse:
«Departementet tar ikke mål av seg å gi en heldekkende og fullstendig
beskrivelse av de rammene lovforslaget gir for kontrol/utvalgssekretariatets
oppgaver. Det
synes likevel hensiktsmessig å ta utgangspunkt iden internasjonale definisjonen på revisjon i
NS—EN ISO 9000:2000,

slik noen

høringsinstanser

foreslår.

»

Den nye kommuneloven utvider ikke revisjonsbegrepet,
men snarere presisere det.
Oppgaver som ikke er revisjonsoppgaver
vil da fortsatt tilhøre kontrollutvalgssekretariatets
arbeidsfelt slik tilstanden har vært under kommuneloven av 1992.

2.4. Kompetanse

og kapasitet

Forutsetning for et fungerende kontrollutvalg er at sekretariatet har, eller har tilgang på, en
bredt sammensatt kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Det er også en forutsetning at
sekretariatene er habile i forhold til kommune—lfylkesadministrasjonen
og til valgt
revisjonsordning.

FKT er av den oppfatning at bred kompetanse betyr at minimum én ansatt i sekretariatet har
relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole. Antall ansatte med høyere
utdanning avhenger naturligvis av størrelsen på sekretariatet. Da kommunereformen
vil gi
færre, men større kommuner, er det naturlig at størrelsen på mange sekretariater vil øke og
kravet til relevant kompetanse tilsvarende. Dette vil spesielt være aktuelt for kommuner som
slår seg sammen

og som ikke har hatt samme

sekretariat

5

tidligere.

4

Kontrollutvalgene er avhengige av et sekretariat som har faglig tyngde og kapasitet til å bistå
dem i arbeidet. Det stilles ikke formelle krav om kompetanse til kontrollutvalgets medlemmer.
Kontrollutvalget er et lekmannsorgan, det er derfor av avgjørende betydning at sekretariatet
har formal— og realkompetanse som «spiller kontrollutvalgene gode».
Det er etter FKT sin mening også viktig at sekretariatene har flere ansatte, gjerne med
forskjellig utdanning, realkompetanse og bakgrunn. Dette vil bl.a. bidra til at sekretariatene
blir mindre sårbare ved sykdom og annet fravær. Videre vil man få et bredere faglig miljø
som man kan spille på med tanke på diskusjoner om hvordan man skal løse vanskelige
enkeltsaker. Et bredere fagmiljø i sekretariatet vil også bidra til at slike enkeltsaker, som ofte
gir spesiell innsikt om forvaltningens saksbehandling i praksis, idet hele tatt kommer opp til
behandling i stedet for kanskje å bli oversett.

2.5. Kontrollutvalgsboken
Kontrollutvalgsboken2
er Kommunal- og moderniseringsdepartementets
veileder. I denne
veilederen redegjør departementet for sin generelle forståelse av kommuneloven og de
aktuelle forskriftene. Veilederen beskriver kontrollutvalgets roller og ansvar. Den beskriver
også kontrollutvalgssekretariatets
rolle bl.a. på denne måten på side 22:
I tillegg til å påse at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og forberedt, vil sekretariatet
ivareta oppgaver som å:
0 lage og sende ut møteinnkalling
. påse at saker fra kontrol/utvalget kommer til kommunestyret for behandling

.

praktisk

.
.
0

skrive protokoll fra møtene og sende ut utskrifter/ informere om vedtakene
sørge for at nettsidene til kontrollutvalget blir oppdatert
følge opp vedtakene i kontrollutvalget

tilrettelegging

av møter

Sekretariatets oppgaver omfatter også arkivering og journalføring av kontrol/utvalgets saker,
møteprotokoller og korrespondanse. Sekretariatet skal opprette et eget arkiv eller en egen
arkivdel for kontrollutvalget som tilfredsstiller kravene i arkiv/oven med forskrifter. Ansvaret
for arkivet kan ikke legges til administrasjonssjefen,
fordi sekretariatsfunksjonen
ikke ligger
under administrasjonssjefens
rn yndighetsområde.
Sekretariatet kan utarbeide overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon
og
selskapskontroll og gjennomføre selskapskontroll som ikke omfatter forvaltningsre visjon.»
Kontrollutvalgsboken
er viktig, men som vi ser er den lite kontret når det gjelder å veilede
sekretariatene i sitt daglige virke.

3. Bestiller—lutførermodellen
Arbeidsfordelingen
mellom kontrollutvalget og revisjonen kan beskrives som en bestiller—l
utførermodell. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag hos revisjonen, som leverer etter
bestilling. Sekretariatet skal bistå i dette arbeidet både før og etter behandlingen og vedtak er
gjort. Når sekretariatet utøver bestillerfunksjonen,
må kontrollutvalget kunne forvente at
sekretariatet har den samme avstanden til revisor som det forventes av utvalget.
Grunnlaget for en slik bestiller-l utfører-tenkning kan vi finne i forarbeidene til dagens
kommunelov (Ot. Prp.nr 70 s. 57). Der står det at «Kontrollutvalget skal utøve en
? Kontrollutvalgsboken:

htt :l/www.fkt.no/fa

tema/kontrollutval

utgave

6

ssekretariat/kontrollutval

boka-2-

tilsynsfunksjon overfor revisjonen, og skal følge opp at kommunen får de revisjonstjenester
den har bestilt. Dette tilsier en viss avstand og uavhengighet i forhold til revisjonen».
Kontrollutvalgets bestillerrolle kommer tydeligst til uttrykk i kommunelovens bekrivelse av
utvalgets ansvar for å påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
(jf. kommuneloven § 77
nr. 4). Merknadene til § 9 i kontrollutvalgsforskriften
forklarer at «i dette ligger at
kontrollutvalget har en «bestillerrolle» i forbindelse med forvaltningsrevisjon».
l merknadene til § 20 i kontrollutvalgsforskriften
står det videre: «I tillegg er det sekretariatet
som utøver bestillerfunksjonen
i forhold til forvaltningsrevisjon
og regnskapsrevisjon
dersom
kommunestyret/fylkestinget

vedtar

å benytte

annen

enn egen

ansatt

revisor

til å utføre

slik

revrspn.»

l kapittel 5 beskrives hvordan vi mener bestiller-lutførermodellen
når det gjelder overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

må forstås og praktiseres
og selskapskontroll.

4. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens
regnskaper blir revidert på
en betryggende måte, jf. kommuneloven § 77.4. Videre skal kontrollutvalget påse at
kommunen eller fylkeskommunen
har en forsvarlig revisjonsordning, jf. forskrift om
kontrollutvalg § 4. Som det går frem av punkt 1.1 er det under utarbeiding en veileder om
«påse—ansvaret overfor revisor».
Regnskapsrevisjonen
er i stor grad regulert av forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner,
internasjonale og nasjonale standarder mv. og skal gjennomføres i tråd
med god kommunal revisjonsskikk. lløpet av et regnskapsår vil kontrollutvalget bl.a.
behandle følgende saker som angår regnskapsrevisjonen:
.

Revisor

o
.
o
.
.

Orientering fra revisor i løpet av året om status i regnskapsrevisjonen
Revisors presentasjon av gjennomført interimsrevisjon
Eventuelle nummererte brev
Eventuelle varsler om misligheter
Revisjonsmelding
i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen

.

Årsrapport

5. Analyse

presenterer

revisjonsplan

eller lignende

for regnskapsåret

fra revisor

og plan for forvaltningsrevisjon

og selskapskontroll

Forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll er viktige verktøy for kommunens øverste politiske
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som
oppnås.
Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon
Dette framgår av kommuneloven § 77, nr. 4:
«Kontrollutvalget

skal påse

at kommunens

eller fylkeskommunens

regnskaper

i kommunen.

blir revidert

på

en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon ). »
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
fylkeskommunens
interesser i selskaper m.m. jf. kommuneloven § 77, nr. 5
7

eller

J

Eierskapskontrolldelen
i selskapskontrollen
innebærer for eksempel kontroll med at
kommunen har eierskapsstrategi og utøver eierskap i henhold til denne. Dette kan også
kalles for kontroll med kommunens eierskapsforvaltning.
Videre kan det utføres
eierskapskontroll
med at selskapet oppfyller formål/krav i kommunens eierstrategi. En tredje
variant av selskapskontroll er at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
i selskapet. Det kan
være vanskelig å skille mellom de to siste variantene. lProp. 46 L (2017—2018), forslag til ny
kommunelov, foreslår departementet derfor at all eierskapskontroll skal utføres av revisjonen
i tråd med god kommunal revisjonsskikk.
Departementet mener dette bidrar til å styrke
kvaliteten på eierskapskontrollen
samtidig som den gir en klarere rollefordeling mellom
bestiller og utfører. FKT er enig i en slik vurdering.
I den nye kommuneloven er eierskapskontroll definert som en revisjonsoppgave.
Revisjonen
har da både fått ansvar for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen
og
eierskapskontrollen.
Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet
vil på sin side ha som
oppgave å planlegge og bestille forvaltningsrevisjon
og eierskapskontroller,
samt å følge
dem opp i ettertid.

5.1.

Overordnet

analyse

ForvaItningsrevisjonsplanen

skal baseres

på en overordnet

analyse

av kommunens

eller

fylkeskommunens
virksomhet ut fra risiko— og vesentlighetsvurderinger,
med sikte på å
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
på de ulike sektorer og virksomheter, jf.
Kontrollutvalgsforskriften
§ 10.
Selskapskontrollplanen

skal baseres

på en overordnet

analyse

av kommunens

eller

fylkeskommunens
eierskap ut fra risiko—og vesentlighetsvurderinger,
med sikte på å
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene,
Kontrollutvalgsforskriften
§ 13.

jf.

Kontrollutvalget står etter loven fritt med hensyn til hvem som skal utføre overordnet analyse
for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon.
Det kan være kontrollutvalgets sekretariat,
kommunens revisor, eller andre. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
og
selskapskontroll må likevel gjennomføres slik at kontrollutvalget får et godt bestillingsverktøy
som medlemmene føler eierskap til. For å få det til, bør kontrollutvalget bidra på ulike stadier
i prosessen. Dersom sekretariatet har nødvendig ressurser og kompetanse, bør den
overordnede analysen som hovedregel ligge fast som en del av sekretariatets oppgaver.
Dette i nært samarbeid med kontrollutvalget og revisjonen.
Det kan være en fordel å ha en innledende
metodikk for analysearbeidet.

dialog med utvalget for å foreslå/presentere

en

Mange kontrollutvalg har videre god erfaring med å benytte ulike former for seminarer og
arbeidsmøter i selve analysearbeidet. Slike prosesser er ofte basert på innsamlet
informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, danner grunnlag for å
vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring. Det er viktig at det blir lagt til rette
for en bred og god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene
deltar og får uttrykt
sin mening.

Kartlegging av risiko kan gjøres gjennom flere ulike handlinger og møtepunkter:
.
Sentrale styringsdokumenter,
slik som siste handlingsplan med budsjett, siste
årsrapport og andre nye kommuneplaner, bør spille en sentral rolle i kartleggingen.
Kommunens eiermelding og eierstrategi er relevante dokumenter knyttet til
overordnet analyse for selskapskontroll. Gjennomgang av kommunens egne
dokumenter bidrar til å kartlegge hva kommunen selv oppfatter som relevante

8

risikofaktorer i kommende planperiode, både fra kommunestyrets og rådmannens
side.
Statistikk fra SSB/KOSTRA, tilsynsrapporter fra fylkesmannen og andre
tilsynsmyndigheter
og KOFA kan være relevant å ta med.
Løpende dialog med forvaltningen iforbindelse med prosjektarbeidet er en viktig
kanal for informasjon. Det forekommer for eksempel at revisor avdekker
risikoområder som går utover det som revideres i den enkelte forvaltningsrevisjon.
Dialog med kommuneansvarlig
regnskapsrevisor for å kartlegge erfaringer og
oppfatning av risikofaktorer innenfor ulike deler av kommunen. Ytterligere kan kontakt
med øvrig fagmiljø, litteratur og publikasjoner på området, samt nyhetsbildet bidra til
å kartlegge forhold som det kan være grunn til å se nærmere på.
Møte med rådmannen og kommunalsjefer i kartleggingsfasen
med den hensikt å få
administrasjonens

innspill

på aktuelle

risikoområder

i kommunen.

I tillegg til interne seminar i kontrollutvalget, kan det også arrangeres fellesmøter med
f. eks rådmann/kommunalsjefer
og ordfører/gruppeledere,
KU—leder og sekretariat
hvor forslag til områder blir diskutert.
l overgangen mellom to valgperioder, bør også avtroppende kontrollutvalg og
ordfører få anledning til å gi råd og tips til nytt utvalg
Overordnet analyse kan legges som vedlegg til saken som gjelder selve planen. Overordnet
analyse for neste planperiode kan nedfelles som et oppdrag i planen som er til behandling.

5.2.

Planer

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon
og en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planene skal vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer
i planperioden. Jf. kontrollutvalgsforskriften
§ § 10 og 13. Planene skal være basert på
overordnet analyse.
Eksempel

på vedtak/innstilling

til forvaltningsrevisjonsplan:

Kontrollutvalgetoversender

1

Det skal i perioden
kontrollutvalgets
plan/dokument

1

20xx—20xx gjennomføres

forslag
som

Tema/Navn

saken til kommunestyret

med følgende

forvaltningsrevisjon

til Forvaltningsrevisjonsplan

beskriver

og evt. også

i henhold til

20xx-20xx

problematiserer

innstilling til vedtak:

(vedlagt

kan det ligge

en

tema)

på prosjekt

2
3

2

Kontrollutvalget

gis fullmakt

herunder

de enkelte

vedta

gjennomføring

3

Kontrollutvalget
med

innstilling

med

til å foreta

nærmere

planlegging

undersøkelser/prosjektplaner

av hver forvaltningsrevisjon,

og inngå

avtaler

om

revisjonen.

skal fortløpende
til vedtak.

forvaltningsrevisjonene

sende

forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalget
og oppfølgingen

skal også
av disse

til kommunestyret

rapportere

resultatene

i årsmeldingen

som

av

sendes

til

kommunestyret.

4

Kommunestyret
planen

delegerer

til kontrollutvalget

å vurdere

i planperioden.

9

eventuelle

behov

for endringer

i

Tilsvarende

5.3.

vedtak/innstilling

kan fattes i fm selskapskontrollplanen.

Bestilling av revisjonsrapporter

I forbindelse med at kontrollutvalget skal bestille en ny forvaltningsrevisjon
eller
selskapskontroll bør det gjennomføres en idédugnad i et utvalgsmøte. En slik idédugnad bør
starte med at kontrollutvalget, med utgangspunkt i gjeldende plan, diskuterer seg frem til
hvilket revisjonsprosjekt man ønsker å få gjennomført nå. Det er selvsagt mulig å vurdere om
en skal velge andre enn det neste prioriterte prosjektet på planen dersom f.eks. ny aktualitet
eller endret risikobilde i kommunen skulle tilsi det.
Når kontrollutvalget har bestemt hva som skal revideres, bør man definere og avgrense
prosjektet nærmere ved å utforme et formål med revisjonen. Videre bør man formulere
problemstillinger/moment
som en vil at revisor skal finne svar på. ldette arbeidet kan
utvalget dra veksel på omtalen av aktuelt prosjekt, slik det kommer fram i gjeldende analyse
og plan for forvaltningsrevisjon.
Her bør kontrollutvalget også ha en mening om omfanget på
revisjonen, f.eks. om man skal gå i dybden eller mer i bredden.
Resultatet av dette arbeidet bør ende opp med at kontrollutvalget, på bakgrunn av det som
kom frem i møtet, ber revisor levere forslag til prosjektplan som inkluderer formål,
problemstillinger, eventuelle avgrensinger, ressursbruk og tidspunkt for levering av
revisjonsrapport.

Forslag

til prosjektplan

bør behandles

Dersom utvalget ønsker at det blir gjort endringer
ny redigert versjon av prosjektplanen.

i neste

møte

i kontrollutvalget.

i denne må revisor bli bedt om å levere en

ldette arbeidet bør det kunne forventes at sekretariatet styrer prosessen og sørger for å få
fremdrift i arbeidet, i tillegg til at revisjonen bidrar i arbeidet i møtet, slik at man på en best
mulig måte kommer frem til en god bestilling som gir svar på det kontrollutvalget ønsker svar
på.
Det er kontrollutvalget

som uansett skal være i førersetet

i dette arbeidet. Litt forenklet kan vi

si at det er kontrollutvalget
som bestemmer
mig som skal revideres
mens revisjonen
bestemmer
hvordan det skal revideres.
Det siste er likevel ikke til hinder for at

kontrollutvalget
ut, hvem

6. Møtene
6.1.

bør få komme med innspill til revisor på f.eks. hvilke skoler som skal velges

som bør intervjues

eller hvem

som bør delta

i en spørreundersøkelse.

i kontrollutvalget

Forberedelse

av møte i kontrollutvalget

Forberedelser til kontrollutvalgets møter bør følge de samme prinsipper som gjelder generelt
for folkevalgte organer i kommunen. Det er organets leder som har ansvaret for å sette opp
saksliste til møtene, jf. kommuneloven § 32 nr. 2 og merknader til forskrift om kontrollutvalg,

se rundskriv H-15/O43.
«Dette

antas

imidlertid

ikke å være til hinder

for at sekretariatet

overfor

forslag om hvilke saker som bør tas opp i møte» (ref. departementets
05/3440, 266 2015)

3htt

s://www.re

'erin

en.no/no/dokumenter/rundskriv—h-1504/id272452/

1O

lederen

lovtolkning

fremmer

sak

Kontrollutvalgsboken
foreslår at sekretariatet setter opp en årsplan for kontrollutvalget
inneholder møtetidspunkt, planlagte/faste saker og annen aktivitet, for eksempel
virksomhetsbesøk.

som

Det er viktig å koordinere møtedatoer med kommunestyremøter
og andre utvalgsmøter,
særlig i forbindelse med behandling av kommunens årsregnskap og årsmelding.
! god tid før utsending av sakspapirer (10-14 dager før) bør sekretariatet sette opp et forslag
til saksliste som sendes til utvalgsleder i en e—post. Sakene som sekretæren foreslår, kan ha
sin bakgrunn i faste saker gjennom året, bestillinger fra kontrollutvalget i tidligere møter,
eventuelle henvendelser fra innbyggere i kommunen eller andre, mv. Det bør forventes at
sekretariatet på forhånd har hatt samtaler med revisor om hvilke saker som forventes og
frister
komme

for levering.
Kontrollutvalgslederen
med sine innspill innen rimelig

bør gjennomgå
sakslisten
med sekretæren
og
tid slik at sekretæren
får tid til å forberede
sak på evt.

nye innspill fra lederen.
Saklisten kan inneholde både forslag til «politiske saker» og forslag til «referatsaker»
kan være aktuelle for kontrollutvalget.

som

Referatsaker kan være saker fra kommunestyret som det er aktuelt for kontrollutvalget å
kjenne til, for eksempel hvordan saker fra kontrollutvalget er behandlet. Videre er det også
en god praksis fra sekretæren om hun sjekker om fylkesmannen har gjennomført tilsyn siden
sist møte. Det samme kan gjøres i de tilfellene der KOFA har behandlet saker som gjelder
kommunen. i kontrollutvalg som har mange forvaltningsrevisjonsrapporter
til behandling i
løpet av et år, kan det også være en god ide å legge fram en oversikt over status for
rådmannens oppfølging av disse. På denne måten kan kontrollutvalget ta stilling til om de
iverksatte tiltakene er gode nok til å kunne si seg ferdig med oppfølging av rapporten eller
ikke. Det er viktig

å huske

på at en forvaltningsrevisjon

ikke er ferdig

før den er fulgt opp.

Sekretariatet bør også i de innledende samtalene med kontrollutvalgslederen,
avklare om det
er saker som bør behandles for lukkede dører. l så fall er det sekretariats ansvar å sørge for
at hjemmel for vedtak om lukking blir opplyst om i møtet og protokollført.
Videre kan det være hensiktsmessig å avklare på forhånd om det blir behov for å diskutere
habilitet knyttet til behandlingen av enkeltsaker. Sekretariatet kan bistå kontrollutvalget ved å
forberede en begrunnelse for vedtak om habilitet/inhabilitet.
Det er utvalget som gjør vedtak
om habilitet / inhabilitet og dette må gå tydelig fram av protokollen, med kort henvisning til
bakgrunnen for spørsmålet og hjemmel for vedtaket.
Sekretariatet må også i god tid på forhånd gjøre nødvendige avtaler med rådmann eller
andre som kontrollutvalget ønsker skal komme i møtet for å gi generelle orienteringer eller
utfyllende informasjon om saker som skal behandles. Noen ganger kan det være behov for
at flere fra administrasjonen
møter i kontrollutvalget knyttet til en bestemt sak. l alvorlige
saker kan det kanskje være hensiktsmessig å organisere en høring. Høring er et virkemiddel
som fortrinnsvis bør brukes i spesielle saker der kontrollutvalget har behov for å få
informasjon direkte fra kildene som et supplement til øvrige virkemidler. Jf. FKTs veileder for
høring i kontrollutvalg (april 2014).
Det er også naturlig at sekretariatet foreslår og tilrettelegger for virksomhetsbesøk.
fin anledning til det når kontrollutvalget skal behandle en selskapskontroll.
l forberedelsene
evt. bevertning.

til møtet bør det også være sekretariatets
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Det er en

oppgave å bestille møterom og

6.2.

Saksbehandling

Saksfremlegg

Saker legges frem for kontrollutvalget ved at sekretariatet lager et saksfremlegg for hver
enkelt av de politiske sakene. Forvaltningsrevisjonsrapporter
og annen dokumentasjon er
vedlegg til saksfremleggene.
De fleste kontrollutvalgssekretariatene

benytter elektronisk

saksbehandlingssystem.

Hensikten med saksfremleggene
er å gi kontrollutvalget informasjon, vurderinger og forslag
til vedtak. De skal hjelpe utvalget med å utøve sin bestillerrolle og tilsynsfunksjon overfor
revisjonen og å føre kontroll med administrasjonen. Saksfremleggene
må belyse
saksforholdet

godt nok, slik at kontrollutvalget

kan fatte sine beslutninger

på et mest

mulig

opplyst grunnlag. Å la revisjonen skrive saksfremlegg vil være brudd på bestemmelsene om
at revisor ikke kan være sekretariat for kontrollutvalget. (jf. kontrollutvalgsforskrlften
§ 20,
tredje ledd og departementets lovtolkning sak 05/3440, 26.6 2015)
Saksopplysninger

Saksfremlegget må inneholde «saksopplysninger»,
for eksempel bakgrunnen for at saken
kommer opp og hovedinnholdet i brev eller en rapport som er vedlagt saken. Revisors
vurderinger

i en rapport

eller et brev, og rådmannens

kommentarer

til disse,

er i denne

sammenhengen å regne som saksopplysninger
i sekretariatets saksfremlegg. Sekretariatet
må vurdere hvor mye av innholdet i en rapport som skal gjentas i saksfremlegget. Noen
ganger kan det være tilstrekkelig å gjenta revisors konklusjon og eventuelle anbefalinger.
Sekretariatet

må ta med saksopplysninger

opplysningene
behandles.

skal gi kontrollutvalget

i saksfremlegget

med det i tankene

at

en kortfattet og god oversikt over saken som skal

Vurdering

Saksfremlegget må videre inneholde en vurdering, En viktig del av vurderingen
om saken som skal behandles i kontrollutvalget, er forsvarlig utredet (jf.
kontrollutvalgsforskriften
§ 20, andre ledd).
Kontrollutvalgene
så å vurdere

denne

kan be sekretariatene
opp mot et regelverk,

om å innhente informasjon
vedtak

e.l. uten at dette

er å drøfte

for å få belyst saker for
skal betraktes

som en

revisjonsoppgave.
l kommentarene til § 20 i kontrollutvalgsforskriften,
er en revisjonshandling
definert som «de oppgaver som er angitt i forskrift om revisjon, derunder revisjonshandlinger
som leder fram til bekreftelser etter revisjonsforskriften»
Når revisor leverer forslag til en prosjektplan, en forvaltningsrevisjonsrapport
en
selskapskontrollrapport
eller andre undersøkelser, har sekretariatet et ansvar for å vurdere
om revisor har levert i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Deloitte rapporten viser at det
bare er ca. 50 % av sekretariatene som gjør slike vurderinger. Når sekretariatet har mottatt
en forvaltningsrevisjonsrapport

fra revisjonen,

da er det sekretariatets

oppgave

å påse at det

er sammenheng mellom vedtatte problemstillinger, rapportens revisjonskriterier, metodevalg,
datainnsamling og vurderinger (jf. standardkravene til forvaltningsrevisjonsrapporter
RSK 001). Hvis sekretariatet er i tvil om revisor har levert i tråd med bestillingen, bør
sekretariatet gå i dialog med revisor for å avklare om det er mangler som bør rettes opp. Det
ligger ikke til sekretariatets mandat å innhente nye faktaopplysninger
for å belyse og vurdere
problemstillinger som sekretariatet mener revisjonen ikke har svart på. Hvis rapporten har
åpenbare mangler i henhold til standardkravene som vanskelig lar seg rette på kort varsel,
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bør sekretariatet vurdere om saken skal sendes tilbake til revisor med beskjed om at
leveringen ikke er i tråd med bestillingen.
Forslag til vedtak bør bygge på sekretariatets vurderinger av hva som er relevant for
kontrollutvalget og kommunestyret å kommentere nærmere, understreke etc., for eksempel
revisors anbefalinger og hvordan anbefalinger bør følges opp.
lnnstillingsrett

og uttalelser

På bakgrunn av dagens kommunelov skal kontrollutvalget rapportere
direkte til kommunestyret når det gjelder bl.a. følgende saker:

og har innstillingsrett

Plan for forvaltningsrevisjon
Plan for selskapskontroll
Forvaltningsrevisjonsrapporter
Selskapskontrollrapporter

Årsmelding for kontrollutvalget som også kan inneholde
tidligere gjennomførte revisjonsrapporter
Valg av revisjonsordning
Eventuelt valg av revisor
Valg av sekretariatsordning
Eventuelt
Videre

.
.
'

resultatet av oppfølging

av

valg av sekretær

skal kontrollutvalget

gi uttalelse

bl.a. i følgende

saker:

Årsregnskapet for kommunen
Årsregnskap for kommunale foretak (KF)
Prosjektregnskap

Kontrollutvalget kan også gi uttalelse til kontrollrapporten fra skatteetaten, Rådmannen har
ansvar for at man har en tilfredsstillende skatteoppkreverfunksjon
i kommunen. Behandling
av kontrollrapporten
vil være en fin måte for kontrollutvalget å se til at dette er tilfelle.
Rapporten er på mange måter er en «gratis» forvaltningsrevisjonsrapport
som
kontrollutvalget bare trenger å følge opp i forhold til eventuelle svakheter som er avdekket.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll— og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/kommunerådets
eller fylkesutvalgets/fylkesrådets
innstilling til
kommunestyret eller fylkestinget.
Rådmannens

rett til å bli hørt

Det er viktig å være klar over at rådmannen skal ha mulighet til å uttale seg om en sak fra
kontrollutvalget før den legges frem for kommunestyret, jf. kommuneloven § 77.6. Slik FKT
ser det bør det likevel være unntak for disse sakene:
Valg av revisjonsordning og revisor
Valg av sekretariatsordning
og sekretær
Budsjettforslag for kontroll og tilsyn
Årsmelding for kontrollutvalget
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6.3.

Utsending

av møteinnkalling

Kommunene har nedfelt i reglement hvor mange dager før et møte en møteinnkalling skal
sendes ut. Som regel er dette ca. en uke. Det er naturlig at kontrollutvalget følger den
samme normen.

ldag er det ganske vanlig at medlemmene i kontrollutvalget har fått utdelt nettbrett til
disposisjon for å lese sakene til kontrollutvalget. Derfor er det praktisk at møteinnkallingen
sendes som vedlegg til en e-post eller på annen måte gjøres lett tilgjengelig elektronisk. Det
er en fordel å ha et saksbehandlingssystem
som produserer møteinnkallingen/sakspapirene
som en pdf—fil med bokmerker. Bokmerkene gjør det lett å navigere i dokumentet.
lVlottakerne er kontrollutvalget, kommunen v/ordfører (som har møterett i kontrollutvalget) og
revisor (som også har møterett i kontrollutvalget). Rådmann, vararepresentanter
og aktuelle
media (lokalaviser) settes på som kopimottakere.
Sekretariatet må ha oversikt over om det i
tillegg er behov for å sende sakspapirer med ordinær postgang.
Sekretariatet må også sørge for at kontrollutvalgets innkallinger og protokoller publiseres
nett. Mange sekretariat har egne hjemmesider som er lenket opp mot hjemmesidene til
kommunene

som de betjener.

Eventuelt

kan kontrollutvalget

ha et eget område

på

på

kommunens hjemmeside der innkallinger, møteprotokoller mv. blir lagt ut. Hvis filen er for
stor til å sendes som vedlegg til e-post, bør det være tilstrekkelig at mottakerne varsles i epost om at innkallingen er publisert, gjerne med lenke til den aktuelle nettsiden.

6.4.

Avvikling

av møte

Både kontrollutvalgets

medlemmer,

revisjonens

kontrollutvalget

med fokus

også følsomme

saker med stort engasjement

presse

og publikum

og rådmannens

på det som ofte er faglig

er til stede.

Sekretariatet

komplisert

i lokalsamfunnet.
må sikre at dørene

representanter,
og vanskelig

møter i

og noen ganger

Det kan hende at både
er åpne

slik at både

presse

og publikum får lett tilgang til møtelokalet. Sekretariatet møter opp i god tid og sørger for at
alt er på plass, inkl. kaffe og mat som eventuelt er bestilt. Lysark-presentasjoner
må gjerne
ligge klare

på pc som bør være

koblet

opp til tv-skjerm

eller prosjektor

før møtestart.

Det er en fordel om foreløpig møteprotokoll også kan vises på skjem eller vegg underveis
møtet, særlig hvis kontrollutvalget har som praksis å godkjenne protokoll i samme møte.

i

Sekretariatet er utvalgets rådgiver underveis i møtet. Det kan for eksempel innebære å
hjelpe til med å finne gode formuleringer på forslag til vedtak som blir fremmet i møtet. Hvis
det i møtet skal informeres om saker som er unntatt offentlighet, er det naturlig at
sekretariatet finner hjemmel i loven til å lukke møtet. Det er utvalget som gjør vedtak om at
møtet skal lukkes og dette må gå tydelig fram av protokollen, med kort henvisning til
bakgrunnen for spørsmålet og hjemmel for vedtaket.
Når møtet er ferdig rydder sekretariatet

6.5.

møterommet.

Etterarbeid

Det er god skikk at sekretariatet skriver protokollen så raskt som mulig. For å unngå at
protokollen publiseres med feil, kan det være lurt at leder, evt. de som er valgt til å
undertegne protokollen, kvalitetssjekker protokollen før den sendes ut.
Protokollen kan sendes ut og publiseres tilsvarende som for innkallingen.
godkjennes formelt og eventuelt undertegnes i det påfølgende møte.
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Protokollen

Kontrollutvalgets
behandling og vedtak skal ekspederes til de personene vedtakene er rettet
til. Saksbehandlingssystemene
produserer gjerne egne dokumenter til dette formålet.
Forvaltningsrevisjonsrapporter
sendes til kommunestyret v/ordfører. Vedtak som inneholder
spørsmål

til rådmannen,

sendes

til rådmannen

osv. Innbyggere

eller andre

henvendt seg til KU med saker, må også få melding om kontrollutvalgets

som har

vedtak.

Et tips:

På bakgrunn
årsplanen,

av vedtakene i møteprotokollen,

eller annen

oversikt

over saker

kontrollutvalget

og ev. senere møte etter det.

En slik oversikt

eller plan

sikrer

kan det være praktisk å ajourføre

som skal behandles

at sekretariatet

har kontroll

i neste

møte

på når nye saker

i

skal

behandles eller pågående saker skal følges opp. Dette kan for eksempel være
bestillinger til revisor, administrasjonen
eller sekretariatet. Det siker også at det er lett for
en annen i sekretariatet å overta et kontrollutvalg ved sykdom aller annet fravær.

7. Henvendelser

til kontrollutvalget

De fleste kontrollutvalg får henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de
har en sak for kontrollutvalget. I utgangspunktet er det slik at kontrollutvalget ikke har plikt til
å behandle «... andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det
framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner»
(merknader til
kontrollutvalgsforskriften
§ 4). Dette innebærer at kontrollutvalget må vurdere om en
henvendelse hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om kontrollutvalget vil prioritere
saken.
Når sekretariatet lager saksfremlegg på grunnlag av henvendelser, bør det framgå under
«saksopplysninger»
hva henvendelsen dreier seg om. Det kan også være behov for at
sekretariatet innhenter flere opplysninger før henvendelsen legges fram for kontrollutvalget.
Sekretariatet kan videre gi sin vurdering
kompetanseområde
eller ikke.

av om henvendelsen

faller inn under utvalgets

Sekretariatet bør ikke hente inn informasjon for selv å vurdere sannhetsinnholdet
i
henvendelsen. Eventuell informasjon som sekretariatet innhenter (for eksempel i en
oppfølgingssamtale
med den som har sendt henvendelsen) bør bare benyttes som grunnlag
for å vurdere om, og hvordan henvendelsen bør følges opp. Noen henvendelser, for
eksempel

tips om misligheter,

er det opplagt

at kontrollutvalget

bør gå videre

med. Andre

er

mer generelle og mangelfulle og det kan være vanskelig å følge opp. Hvis kilden er ukjent
eller ikke ønsker å gi utfyllende opplysninger, bør sekretariatet ta med i vurderingen om
kontrollutvalget bør ta henvendelsen til orientering uten videre oppfølging. Sekretariatet kan
også diskutere med utvalget om kontrollutvalget bør gi KU—leder mandat til å gjøre slike
vurderinger

før henvendelsene

legges

fram.

Sekretariatet

bør involveres

både for å bidra

med faglige råd, og for holde oversikt med hva som skal arkiveres.
Et forslag til vedtak fra sekretariatet om å undersøke saken videre bør inneholde en
beskrivelse av det som skal undersøkes og hvem som bør foreta undersøkelsen. Fokuset
bør være på systemkontroll. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan,
og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til administrativ behandling og
det fortsatt finnes andre klagemuligheter som ikke er prøvd. l slike tilfeller er det naturlig å
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vise til rett klageinstans (klagenemnder, fylkesmannen, sivilombudsmannen
etc.). Det er
også viktig at kontrollutvalget ikke behandler saker som kan bære preg av politisk omkamp.
Grensen mellom hva som er en ordinær henvendelse og en varsling etter arbeidsmiljølovens
bestemmelser, kan være vanskelig å dra. For å unngå at kontrollutvalget risikerer å møte seg
selv i døren dersom det på et senere tidspunkt skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon
som omfatter kommunens varslingsrutiner, bør varslingssaker etter arbeidsmiljøloven
håndteres i tråd med kommunens egne varslingsrutiner. Kontrollutvalget bør påse at
kommunen har slike rutiner og at KU ikke selv tillegges en rolle i kommunens rutiner for
behandling av varsling.
Arbeidsmiljøloven
kapittel 2 A inneholder et eget kapittel om varsling. Bestemmelsene
gjelder arbeidstakers rett til å si fra om kritikkverdige forhold, vernet mot gjengjeldelse,
arbeidsgivers rutiner (intern varsling) og taushetsplikt for offentlig myndighet, f.eks.
kontrollutvalgssekretariatet,
som mottar varsel fra ansatt (ekstern varsling).
Dersom varselet kommer fra andre enn en arbeidstaker, dvs. det ikke foreligger et
ansettelsesforhold,
gjelder ikke arbeidsmiljøloven.
Sekretariatet bør likevel behandle slik
informasjon

med varsomhet.

8. Valg av revisjonsordning,
8.1.

revisor

og sekretær

Valg av revisjonsordning

Forskrift for kontrollutvalg
lyder bl.a. slik:

i kommuner

og fylkeskommuner

§ 20 Valg av revisjonsordning

«Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal
ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med
annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrol/utvalget. »
Når kommunen eller fylkeskommunen
har gjort vedtak om at de ønsker å vurdere
revisjonsordningen
sin, må sekretariatet være i stand til å forberede sak til kontrollutvalget
dette. Et slikt ønske kan være initiert av kommunestyret eller kontrollutvalget kan på eget
initiativ ta opp spørsmålet.

på

l forbindelse med kommune— og regionreformen har det aktualisert seg at man må vurdere
fremtidig revisjonsordning for kontrollutvalgene
i de berørte kommunene. l dette arbeidet vil
det være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber sekretariatet sitt om hjelp til å utrede sakene.
Som det går frem av forskriftens § 20, som forøvrig er likelydende med kommunelovens
§ 78.3, skal dette skje etter innstilling fra kontrollutvalget. En slik sak bør inneholde
vurderinger for og mot på disse tre alternative løsningene:
1. ansette egne revisorer (ansatt i kommunen)
2. delta i interkommunalt samarbeid om revisjon (lKS, § 27 e.l.)
3. inngå avtale med annen revisor (konkurranseutsetting)
Når kontrollutvalget har drøftet seg frem til en innstilling på valg av revisjonsordning
saken legges frem for kommunestyret som gjør endelig valg.
Kommuner
samarbeid,

skal

som skal slå seg sammen,
og som er deltaker i samme interkommunale
kan fortsette denne ordningen.
Det vil etter FKT sin mening likevel være

hensiktsmessig at kontrollutvalgene
innstilling om å fortsette ordningen.

legger frem sak til kommunestyret/fellesnemda
med
Etter FKT sin mening skal kontrollutvalget også legge
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frem sak for kommunestyret når to eller flere selskaper (lKS, § 27 e.l.) vurderer å slå seg
sammen til ett selskap. Dette fordi de eksisterende selskapene slutter å opphøre og et nytt
selskap

opprettes.

kommuneloven

8.2.

I slike tilfeller

er det kontrollutvalget

som har innstillingsretten,

jf.

§ 78.3.

Valg av revisor

Dersom kommunen velger å konkurranseutsette
revisjonstjenestene
forskriftens § 20 «Valg av revisor», som lyder slik:

er dette regulert i

«Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette
hele eller deler av
revisjonen, foretar kommunestyret eller/fylkestinget
selv valg av revisor etter innstilling fra
kontrollutvalget.

»

Dette er også en sak som sekretariatet må være i stand til å hjelpe kontrollutvalget med. Det
går frem av forskriftens § 20 at valg av revisor skal skje etter innstilling fra kontrollutvalget.
Dette går også frem av kommunelovens § 78.4.
Dersom sekretariatet ikke innehar nødvendig juridisk spisskompetanse
på lov om offentlige
anskaffelser mv. bør sekretariatet inngå avtale med kompetentjuridisk
miljø som kan bistå
med å kvalitetssikre alle delene i arbeidet med konkurranseutsettingen.
Dette kan f.eks. skje
ved at man kjøper denne tjenesten i markedet. Det kan også skje ved at man får «låne» en
person med juridisk kompetanse på området i innkjøpsavdelingen
i kommunen eller
fylkeskommunen.
Denne personen må i tilfelle rapportere til kontrollutvalget via sekretariatet
og m
til rådmann/fylkesrådmann
i denne saken.
Sekretariatet

.
.
.

.
8.3.

må kunne

bidra

med dette

i en slik prosess:

Lage sak til kommunestyret for å få nødvendig fullmakt til kontrollutvalget for å kjøre
prosessen
Utarbeide forslag til konkurransegrunnlag
som blir godkjent av kontrollutvalget
Kunngjøring av konkurransen på Doffin mv.
Åpning av tilbud og vurdere om kvalifikasjonskrav
er innfridd
Evaluering av tilbud
Utarbeiding av anskaffelsesprotokoll
Legge frem forslag til evaluering av tilbudene for kontrollutvalget
Legge frem forslag til kontrollutvalget på innstilling til valg revisor
Sørge for at kommunestyret gjør endelig vedtak om valg av revisor
Skrive tildelingsbrev
Behandle eventuelle klager

Valg av sekretariatsordning

l forskrift om kontrollutvalg

§ 20 står det bl.a. dette:

«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget
som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. »

har sekretariatsbistand

I forbindelse med lovendringen som kom i 2004, som regulerer at kontrollutvalget skal ha
sekretariat som er uavhengig av både revisjon og administrasjon, ble det etablert forskjellige
sekretariatsordninger
rundt om i landet. Siden den gang har det i liten grad vært aktuelt å
vurdere ordningene på nytt.
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lforbindelse med kommune— og regionreformen har det imidlertid igjen aktualisert seg at
man må vurdere fremtidig sekretariatsordning
for kontrollutvalgene i de berørte kommunene.
ldette arbeidet vil det ikke alltid være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber sekretariatet sitt
om hjelp til å utrede saken fordi det lett kan oppstå habilitetsproblemer.
Kontrollutvalget bør
enten utrede saken selv eller kjøpe tjenesten eksternt. Etter FKT sin mening kan bruk av
settesekretariat i denne sammenhengen være habilitetsmessig uheldig. Dette fordi det
aktuelle sekretariatet i neste omgang kan være en aktuell leverandør hvis det blir valgt å
konkurranseutsette
sekretariatet. Det vil også være uheldig om settesekretariatet får innsyn i
konkurrenters tilbud og enhetspriser.
Det er inndelingsloven
det i § 26 bl.a. dette:

som gjelder i forbindelse

med kommunesammenslåinger

og i den står

«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje persona/e i den nye eininga. Dette omfattar også
tilsetjing av administrasjonssjef
og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av
innstilling frå kontrol/utva/a. Nemnda kan og få fullmakt til å vidareføre deltaking i
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.
Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrol/utvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå
kontrollutva/a.»
Det er følgende ordninger
1.

Ansette

2.

Delta i interkommunalt

3.

inngå

FKT mener

egen
avtale

sekretær

som er aktuelle:
(ansatt

med ekstern

at to kommuner

i kommunen)

samarbeid

om sekretariat for kontrollutvalget

part i markedet
som ivaretar

(lKS, § 27 e.l.)

(konkurranseutsetting)

sekretariatsordningen

for hverandre

ikke er en god

måte å løse oppgaven på. Dette fordi det vil være svært krevende å sikre nødvendig
uavhengighet, kompetanse og kapasitet. Videre mener FKT at revisjonsfirmaer heller ikke
bør velges som sekretær for kontrollutvalget da de med det vil kunne få innsyn i
konkurrenters forretningshemmeligheter
og enkeltpriser i forbindelse med
konkurranseutsetting
av revisjon og evaluering av innkomne tilbud.
Kommuner

som skal slå seg sammen,

og som er deltaker

i samme

interkommunale

samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det samme vil gjelde dersom de berørte
kommunene har sekretærer for kontrollutvalget som er ansatt i kommunen. Det vil i begge
disse tilfellene etter FKT sin mening være hensiktsmessig at kontrollutvalgene legger frem
sak til kommunestyret/fellesnemda
med innstilling om å fortsette ordningen.
Dersom de berørte kommunene har forskjellige ordninger må kontrollutvalget utrede saken
på nytt hvor de tre alternativene som er omtalt over må vurderes opp mot hverandre.
Kontrollutvalget må på bakgrunn av saksutredningen innstille overfor
kommunestyret/fellesnemnda
på valg av ordning.

8.4.

Valg av sekretær

Dersom kontrollutvalget innstiller på kjøp av sekretariatstjenester
i markedet, må
kontrollutvalget sette i gang prosess med konkurranseutsetting
tilsvarende som for valg av
revisor som er omtalt i punkt 8.2. ldette arbeidet kan ikke kontrollutvalget be nåværende
sekretariat

om hjelp til å utrede

saken,

eller vurdere

kan være en av flere potensielle tilbydere.
selv eller kjøpe denne tjenesten eksternt.

de innkomne

Kontrollutvalget
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tilbudene,

da sekretariatet

må da enten gjøre dette arbeidet

9. Kontrollutvalget

sin rolle ifm.

Kommunesammenslåinger
ansvar

.

.
.

for å gjennomføre

medfører at kontrollutvalget
før sammenslåingen.

Dette

får en del oppgaver som de får
dreier

seg bl.a. om disse

oppgavene:

Valg av revisor forfellesnemnda
Valg av revisjonsordning for ny kommune, se punkt 8.1
Eventuelt valg av revisor for ny kommune, se punkt 8.2
Valg av sekretariatsordning
for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 8.3
Eventuelt valg av sekretær for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 8.4
Følge opp internkontroll i nåværende kommune
Holde seg oppdatert om status i planleggingen av den nye kommunen
0 Spesielt fokus på at internkontrollen blir ivaretatt
Samordning av rullering av plan for forvaltningsrevisjon
i kommunene som skal slås
sammen
Samordning av rullering av plan for selskapskontroll i kommunene som skal slås
sammen

Dette er oppgaver som kontrollutvalget

10.

kommunesammenslåing

FolkevalgtOpplæring

må kunne forvente at sekretariatet

bistår med.

for kontrollutvalget

Nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer
trenger opplæring. Også de som er gjenvalgt kan ha
godt av en repetisjon av lover og regler, oppgaver og roller. Det kan ha skjedd endringer i
løpet av fire år som er viktig at alle får med seg.
Opplæringen bør starte allerede ved at nye medlemmer får en hyggelig velkomstmail som
inneholder lenke til Kontrollutvalgsboken.
Dette betyr at sekretariatet aktivt bør innhente
opplysninger om nye medlemmer umiddelbart etter valget. Det er ikke alltid kommunene er
like raske med å sende ut informasjon og ofte er ikke informasjonen tilstrekkelig. Allerede i
velkomstmailen
bør det opplyses om folkevalgtopplæring
for kontrollutvalg.
Det er naturlig at
sekretariatet står for planleggingen og leder selve gjennomføringen.
Flere sekretariat kan
med fordel samarbeide hvis det er naturlig. Det bør settes av minst en hel dag. Noen
sekretariater gjennomfører folkevalgtopplæring
over 2 dager med overnatting. Da vil man i
tillegg

oppnå

positive

effekter

av det sosiale

samværet

om kvelden.

Et eksempel på program:
.
Kommunen og egenkontrollen, gjennomgang av lov og forskrift
.
Kontrollutvalgets rolle sett fra både kontrollutvalgets, ordførers og
rådmannsperspektiv
. Kort innføring i regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Selv om man kommer gjennom de viktigste temaene i løpet av en opplæringsdag, så vil det
alltid være behov for å gå i dybden på noen tema. Her kan både kompetansen og
interessene være ulik fra utvalg til utvalg, og det kan derfor være lurt å planlegge egne bolker
med opplæring i utvalgene, det første og eller andre møtet.
Midt i valgperioden kan det med fordel arrangeres
viderekomne kontrollutvalgsmedlemmer.
Aktuelle

.
.

tema

oppfølgingssamling

kan være:

Rolleavklaring og rolleforståing, erfaringer så langt
Misligheter og korrupsjon i kommunesektoren
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som er lagt til rette for

.
.
.

Habilitet
Hvordan få til gode bestillinger
Siste nytt fra kontroll og tilsyn

på forvaltningsrevisjon

QPONFDFNPWNTÅ

For kontrollutvalgene er det to årlige fagkonferanser som er særlig aktuelle; Norges
Kommunerevisorforbund
(NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse
i februar og Forum for
Kontroll og Tilsyn (FKT) sin fagkonferanse ijuni. Sekretariatet bør oppfordre medlemmene
kontrollutvalget til å delta på disse konferansene. Her kan de bli faglig oppdaterte, knytte
kontakter og utveksle erfaringer med kontrollutvalgsmedlemmer
fra andre kontrollutvalg i
landet.

i

11. Årsmelding
Det er vanlig at kontrollutvalget får årsmeldingen til behandling i starten av nytt år.
Årsmeldingen bør ha en utforming som innbyr til lesning hos kommunestyret, og et innhold
som er relevant for året som er gått.
En årsmelding kan for eksempel inneholde disse punktene:
Formål og oppgaver for kontrollutvalget
Sammensetning av kontrollutvalget
Sekretariatsordningen
Revisjonstjenesten

Om virksomheten i året som er gått, møter, antall saker etc
Opplæring, hvem som har vært på kurs, konferanser
Bedriftslvirksomhetsbesøk
Gjennomført regnskapsrevisjon
. Gjennomført forvaltningsrevisjon
10. Gjennomført selskapskontroll
11. Andre

saker,

12. Oppfølging

henvendelser,

tips ol

av tidligere gjennomførte

revisjoner

Når årsmeldingen skal behandles i kontrollutvalget bør saken fra sekretariatet inneholde en
innstilling til kommunestyret. Årsmeldingen skal behandles i kommunestyret fordi den må
betraktes som en årlig pliktmessig rapportering om arbeidet, fra kontrollutvalget til
kommunestyret.

12.

Målform

Alle kommuner og fylkeskommuner
der det går frem dette av § 1:

er underlagt Lov om målbruk i offentleg teneste (mållova)

«Bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal vere jamstelte skriftspråk ialle organ
for stat, fylkeskommune og kommune. Når pn'vat rettssubjekt gjer vedtak eller gjev føresegn
på vegner av stat, fylkeskommune eller kommune, skal det i denne samanhengen reknast for
slikt organ. »
Det betyr at sekretariatet må kunne kommunisere skriftlig både på bokmål og nynorsk.
Målformen i den aktuelle kommunen vil være avgjørende for hvilken målform som skal
benyttes.
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13.

Aktuelle

lenker

fra 2014:
Deloitte rapport om «Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat»
-o -kontrollsekretariat
/evaluerin -av-kontrollutval
tema/kontrollutval
htt ://www.fkt.no/fa
Forslag til ny kommunelov
htt

s://www.re

'erin

Kontrollutvalgsboken:
2-utgave
Kommuneloven:

htt

Prop.46 L (2017-2018):
ro

en.no/no/dokumenter/

htt ://www.fkt.no/fa

.-46-l—20172018/id2593519/sec26#KAP26—3

temalkontrollutval

s://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?

Forskrift om kontrollutvalg
06-15—905

i kommuner

og fylkeskommuner:

ssekretariat/kontrollutval

=kommuneloven

htt s://lovdata.no/forskrift/2004—

Merknad til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:
load/kilde/krd/rus/2004/OOO7/ddd/
htt s://www.re 'erin en.no/ Iobalassets/u
vedlegg

boka-

dfv/214477-

1.9df

Forskrift om revisjon i kommuner

og fylkeskommuner:

%
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htt s://lovdata.no/forskrift/2004-06-15-

RAUMA

KOMMUNE

Saksmappe:

2018-1539/04

Dato:

23.8.2018

Arkiv:
Saksbehandler:

Kontrollutvalget

216
.lane Anita Aspen

Saksframlegg
Utval ssaksnr
PS 22/18

Utvalg
Kontrollutvalget

—7

Møtedato
6.9.2018

RÅDMANNEN
SIN PLAN FOR OPPFØLGING
AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
«INNKJØP
OG OFFENTLIGE
ANSKAFFELSER
I RAUMA
KOMMUNE»
Sekretariatets

innstilling

Kontrollutvalget

tar rådmannens

plan til orientering.

Kontrollutvalget
ber om en statusrapport
for arbeidet våren 2019. med særlig fokus på
hvordan system og kunnskap skal vedlikeholdes
og oppdateres. samt hvordan en skal sikre at
rutinene brukes.
Saksopplysninger
Kontrollutvalgets
oppgaver ved forvaltningsrevisjon
Forskrifter for kontrollutvalg,
kap. 5.

følger av kommunelovens

§ 77, nr. 4 og

Kontrollutvalget
skal påse at kommunestyrets
vedtak i tilknytning til gjennomførte
forvaltningsrevisjoner
følges opp. Ved å legge vekt på mulighetene
for forbedring
utvikling i oppfølgingen,
kan dette bidra til en bedre kvalitet på tjenestene.

og

Kontrollutvalget
behandlet i møte 5 3.201 8 sak 3/18 Forvaltningsrevisjonsrapport
«Innkjøp
og offentlige anskaffelser
i Rauma kommune».
Kontrollutvalget
innstilte til kommunestyret
som behandlet saken i møte 22.3.2018 i k-sak 27/18.
Kommunest

ret U'orde

føl Iende vedtak:

Kontrollutvalget
mener at rapporten ville ha blitt bedre med større svarprosent i
spørreundersøkelsen.
Før utarbeidelse
av forvaltningsrevisjonsrapporten
burde ledelsen
større involvering av ansatte ved grundig orientering om oppstart av prosjektet.
i.

Rauma kommunestyre
anskaffelser
i Rauma
anbefalinger:

tar forvaltningsrevisjonsrapporten
Innkjøp og offentlige
kommune
til orientering og slutter seg til følgende

.

Rauma kommune bør sikre at dokumenter
anskaffelser revideres og oppdateres

som styrer innkjøp

og offentlige

.

Rauma kommune bør sikre at ansatte med bestillerfunksjon
får tilstrekkelig
opplæring om innkjøp og offentlige anskaffelser.
Kommunen bør
dokumentere
den opplaering som gis

.

Rauma kommune bør legge til rette for at feil og mangler
offentlige anskaffelser
kan meldes som avvik

ved innkjøp

og

sikret

Det som sekretæren savner i planen er tanker om hvordan system og kunnskap skal
vedlikeholdes
og oppdateres, samt sikre at rutinene brukes. Hvordan skal rådmannen
at tiltakene virker som planlagt etter at det har gått en stund?
Sekretær

vil anbefale

Jane Anita Aspen
daglig leder

at kontrollutvalget

følger opp dette videre.

sikre seg

Rauma kommune

bør

0

legge til rette forat

tilrettelagt

feilogmanglerved
innkjøp

OKT

IK har

Utført

for
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melding om

og offentlige

avvik

anskaffelserkan
meldes som avvik.

,,,l.

O

Intormasjo n og

O ICF/MER

opp læring må
gis

Rauma kommunen

0

bør sikre at det

gjennomköring

gjennomføres

av konkurranser

konkurranseforalle
anskaffelser

()KT

Opplæring i

til utvalgte

mellom

kr. 100 000 og kr. 1, 1

personer

mill., ogsom

(bestillere)

hovedregelfor
anskaffelserunder
100 000.

kr.
0

Kommunen

OKI"

U "4
K artleg De

bør sikre at

bestiller

gjennomført

fullmakt

U ( (fort

B estillere

konkurranse

L»)

l Ra U ma

x]

ko mmu n e.><ls

dokumenteres.
Rauma kommune

bør

(å

sikre at

() KT

Utført

bruk i nytt

anskaffelsesprotokoll
utarbeides

Utvikle mal For
sak sbehand Iings

derdeter

krav om dette.
O

protokoll.;deliiiog
glel—iiversjon

program

lili;

Fast tittel på sak

protokoll..

i arkivssytem
(Anskallelse

MW Zi

deltidoc
><

—

hva som
ans/tøff,?)
Rauma kommune

bør

sikre at
dokumentasjon

av

anskaffelsesprosesser
oppbevares

samlet og

0

Ta det med i

protokoll.;delgigog
f(leldiiiversjoaZl

M ER

37

opplæringa. alt
skal over i vår
eget arkiv.

systematisk.

Side 2 av 3

Rauma kommune bør

o Opplæring til

sikre at ansatte med

OKT

34

bestiller—e

bestillerfunksionfår

Alle

opplaeringie—handel.

med inlörmasjon

Kommunen

(*,—læring.

bør

dokumentere

o

rutinersom

kontroll

med at

ansatte

nytter

Kjøre ut

()K'l'

til

August og

rapporter mot

sikrerbetryggende

rammeavtaler.

og lenker

gis.

Rauma kommune bør

inngåtte

har fått epost

den

opplæringsom

innføre

bestiller-e

l'ebmar

reskontro poster,

halvårlig.
o

Regnskapg-

MER

avdelingen må
ha kjennskap til
hvem

vi har

36

.
Felles glennomgang

1

personalmote

rammeavta ler
med og kan
melde

avvik

ved

direkte
anskalle lSer

O
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Møtedato—
6.9.2018

TERTIALRAPPORT

tar tertialrapport

]. TERTIAL

2018

l. tertial 2018 til orientering.

Saksopplysninger
Med hjemmel i kommunelova
årsbudsjett
(for kommuner

§ 46 nr. 8, har Kommunaldepartementet
og fylkeskommuner).

gitt Forskrift

om

1 § 10 i Forskrifta går det frem at administrasjonssjefen
gjennom budsjettåret skal legge frem
rapporter for kommunestyret
som viser utviklingen
i inntekter og utgifter i tråd med vedtatt
årsbudsjett.
Dersom administrasjonssjefen
finner rimelig grunn til å tru at det kan oppstå
store avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til
kommunestyret
legges frem forslag til nødvendige tiltak. Rapporteringen
skal minimum skje
to gonger pr. år jf. merknad til paragraf 10.
l § l 1 går det frem at det skal gjøres endringer i årsbudsjettet
når dette blir vurdert som
nødvendig.
Det er kommunestyret
selv som skal vedta de nødvendige endringene i
årsbudsjettet.
l § 12 går det fram at oversiktene skal inneholde inntekter, utgifter,
ati/settinger og bygge på samme grunnlag som vedtatt årsbudsjett.

avsettinger

og bruk av

Forskrift
om kommunersog fylkeskommuners
finansforvaltning
regulerer også
rådmannen sin rapportering
til kommunestyret.
] § 6 i forskrifta går det fram at administrasjonssjefen
minst to gonger i året skal legge frem
rapporter for kommunestyret
som viser status for kommunen sin fmans— og gjeldsforvaltning.
I tillegg skal det ved året slutt legges frem en rapport som viser utviklingen gjennom året og
status ved utgangen av året.
§ 7 i forskrifta

beskriver

Vedlagt følger:
'
Rådmannens
'
Rådmannens

hva rapporten

saksframlegg
saksframlegg

skal inneholde.

«Tertialrapport
1. tertial 2018»
«Budsjettjustering
2018 første tertial»

VURDERING
'fertial

rapport

og budsjettkorrigeringssak

ble behandlet

i kommunestyrets

møte 20.6.2018.

Regnskapsrapporten

for 1. tertial viser en netto prognose

på et merforbruk

på kr 5.8 mill.

Rådmannen skriver at den største Økonomiske utfordringen
i driftsregnskapet
er knytet til
tjenesteområdet
Helse og omsorg. Prognosen er et merforbruk på 6 mill. kroner. En årsak er
nesten 3 mill. kroner lavere refusjon for ressurskrevende
tjenester.
Rådmannen skriver videre at for å oppfylle kravene i den nye bemannings— og
pedagognormen
kreves en styrking av barnehageområdet
på kr 1,2 mill.
Det var også behov for noen budsjettkorrigeringer

i investeringsregnskapet.

Det ble i kommunestyrets
møte 20.6.2018 lagt frem en budsjettkorrigeringssak
bringes i balanse. Det vises her til rådmannens saksfremlegg
for detaljer.

der budsjettet

Rådmannen

ikke fortsetter

skriver at prognosen

forutsetter

at merforbruket

i Helse og omsorg

å øke. men stabiliseres/reduseres.

Rådmannen kommenterer
økning i rentekostnadene

at gjeldsnivået er relativt høyt, og andelen fastrente er økt. En
på l % vil gi økte driftskostnader
på 6.1 mill. kroner.

F or detaljer vises det til rådmannens
saksfremlegg
som følger vedlagt.
Sykefraværsrapport.
Oppfølging av politiske vedtak eldre enn 3 mnd. som ikke er
gjennomført,
er også rapportert i rådmannens saksframlegg.
i tillegg til dette inneholder
tertialrapporten
en HMS—rapport. rapport om tinansforvaltning.

Jane Anita Aspen
daglig leder
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Møtedato:

Saksnr:

06.06.2018

50/2018

04.06.2018

11/2018

05.06.2018

24/2018

og

Kommunestyret
Saksbehandler:
Mette Rye

Arkiv:
Sakstype:

Tertialrapport
06.06.2018

1.tertial

Politisk sak

Arkivsaknr:
18/1 143

2018

Formannskapet

FS —50/2018

VEDTAK:

Tertialrapport

for 1. tertial

tas til orientering.

Votering:
innstilling

Tidli

vedtas enstemmig.

ere

'ennomførte

behandlin

er:

05.06.2018 Fellesråd for eldre, funksjonshemmede
FR - 24/2018
Tertialrapport

VEDTAK:
for 1. tertial

tas til orientering

Votering:

innstilling

vedtas enstemmig.

04.06.2018 Arbeidsmiljøutvalget
AMU —11/2018 VEDTAK:

Tertialrapport

for 1. tertial

tas til orientering

og likestillingssaker

Votering:
Enstemmig

vedtatt

Rådmannens

innstillin

:

'fertialrapport

for 1. tertial tas til orientering

Sakso )lvsnin er:
[ hht kommuneloven og gjeldende økonomireglement
skal det rapporteres til kommunestyret
på utviklingen innen økonomi. gields-og finansforvaltning.
sykefravær. oppfølging av
kommunestyrevedtak

eldre enn 3 mnd.

HMS

og Internkontroll.

evt. andre vesentlige

avvik.

Problemstillingfer
Utenjusteringer

vurderes det et merforbruk

på anslagsvis 5—6millioner

kroner.

FaktagrunnlagI
Rapporteringen baserer seg på opplysninger i regnskap pr april 2018. lK HMS statistikk,
sykefraværstatistikk.
rapport fra lederne, SSB‘skvartalstatistikk
og Kommunal Rapports
kommunebarometer.

Vu rderinuer

Måloppnåelse på samfunns og tjenesteområdet ble vurdert i årsmeldingen. men siden dette har
det kommet et nytt Kommunebarometer
fra Kommunal rapport. Utviklingen her er ikke
tilfredstillende,
og viser at vi kan fortsatt forbedre oss på en rekke punkter. Det er også nye
befolkningstall, og SSB sin statistikk for 1. kvartal viser at vi har hatt en nedgang på 5
personer siden årsskiftet. hvorav et negativt fødselsoverskudd reduserte folkemengden med 10
personer. Dette er en nasjonal trend. Imidlertid har vi i de siste tre åra hatt negativt
fbdselsoverskudd i 1. kvartal som harjevnet seg litt mer ut over året. Antall fødte i første
kvartal

var 23, som er et relativt

rekordår. Likvel

bra I. kvartalstall.

[ fjor var det 22 fødte

ligger vi ikke an til å nå vårt langtidsmål

på folketall

i 1. kvartal

og et

på 7750 innen 2025.

Det er gledelig at vår interne sykefraværstatikstikk
viser en reduksjon i sykefravær i årets
første måneder sammenliknet med i fjor. Det er satt i gang et arbeid som setter fokus på å få

ned sykefraværet

siden vi lenge har ligger i overkant av 1andsgjennomsnittet.

Den største økonomiske utfordringen i driftsregnskapet er knyttet til tjenesteområdet Helse—
og omsorg. som ventes at de ikke klarer å holde sine rammer. Prognosen er et merforbruk på
til sammen 6 mill.kr.
En årsak er nesten 3 mill. i lavere refusjon i topplinansieringsordningen
for ressurskrevende brukere på grunn av innstramming i hva som godkjennes som
relitsjonsgrunnlag.
Dette skyldes ei innstramming av refusjonspraksisen fra statens side, noe
som får betydning for alle landets kommuner. Helse- og omsorgstjenesten vår er fortsatt midt
inne i ei stor omlegging etter avvikling av flere institusjoner og innflyting ogf samling av
tjenesten i det nye helseshuset. Det har gått med ekstra ressurser i forbindelse med
forberedelsene. innflyttingen og innkjøringen av drift i nytt anlegg. 1 tillegg kommer Økte
behov i hjemmetjeneste. Samhandlingsrefomen
har medført at en rekke avanserte og
ressurskrevende behandlinger er overført fra sykehus til institusjon og hjemmetjenesten i

kommunen. Konsekvensene av denne reformen er i liten grad finansiert ved økt
rammetilskudd. Vi trenger flere strategier på dette området for å kunne yte tilfedstillende
tjenester frem i tid. Økonomi vil bli viet stor oppmerksomhet når tjenesten nå etter hvert
kommer i ordinær driftssituasjon utover høsten. Ny llelse- og omsorgssjef begynner ijobben
medio juni.
For å oppfylle kravene i den nye bemannings- og pedagognormen kreves en styrking av
barnehageområdet på 1,2 mill. Pedegognormen er innført, men det er fortsatt ikke avklart når
bemanningsnormen tar til å gjelde. Bemanningsnormen er beregnet å koste 1 mrd. kroner på
landsbasis. og det har så langt ikke kommet signaler om at kostnaden vil bli kompensert. KS
arbeider aktivt for sikre at normen fulltinansieres fra statens side.
Når det gjelder investeringsregnskapet
er det enkelte budsjettjusteringsbehov.
Prosjekt som
ikke ble ferdigstilt i 2017. og enkelte der oppstart kommer senere enn planlagt i budsjettet. og
trolig vil måtte ferdigstilles i 2019. 1 tillegg kommer budsjettjustering av et lån til Tegelverket
Eiendom AS. Gjeldsnivået er relativt høyt. andelen fastrente er økt. men en økning i
rentekostnadene på 1 % vil likevel gi økte driftskostnader på 6.1 mill.kr. Det skal ikke tas opp
nytt lån i 2018. og et midlertidig likviditetslån på 130 mill. kr. blir nedbetalt ijuni.
Konklusjon

Behovet for justering

av budsjett må vurderes nærmere i egen budsjett—justeringssak.

Vedlegg:
Tertialrapport
1 tertial-20 l 8
Rauma kommune gjeldsporteløljen
april 2018 BCM
Nordveggen Daglig leders rapport pr 18.05.2018
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1. Rapportering
Overordna

visjon

Rauma kommunens
2013.

på måloppnåelse

og strategier

overordnede

Samfunnsplanens

Styringsdokument

handlingsprogram

er samfunnsplanen

konkretiseres

Det juridisk bindende vedtak på bevilgninger

i økonomiplanen

er gitt i årsbudsjett,

som ble vedtatt

i

og årsbudsjettet.

det første året i

Økonomiplanperioden.
Planen har «Vekst og utvikling»

som hovedambisjon

0

400 nye innbyggere

0

300 nye arbeidsplasser

0

200 nye boliger fram til 2025.

0

100 millioner

konkretisert

til

kroner skal brukes til samfunnsutvikling

i 4—årsperioden 2014—

2017.

De seks hovedstrategiene
0

for å nå disse målene er:

Samferdsel og regionforstørring
Tilflytting og innvandring

J

Næringsvekst
Reiseliv
Sentrumsutvikling

Bygdeutvikling
Kommunestyret
Økonomiske

har en viktig rolle i dette når det gjelder prioritering

ressurser inn mot de 70 kommunale

politiske mål og føringer for hvordan tjenesteproduksjonen
Totalt er det vedtatt 11 overordna mål for den kommunale
—

3 mål for økonomistyringen

—

2 mål for organisasjonsutviklingen

—

2 mål for tjenesteutvikling

—

4 mål for samfunnsutviklingen

av kommunens

tjenestene/funksjonen,
skal foregå.
virksomheten

samt å gi tydelige

Ø ko no m i :
Raumaskalha en bærekraftigkommunaløkenomi

Overordna mål
Mål

Rauma kommune

Ha reserver

skal gå med

renteøkning

overskudd

hvert år

til å tåle

Netto finansutgifter

og

Driften

skal være rimelige

uforutsette

og

skal være

kostnads—effektiv

forsvarlige

hendelser
Hvordan

lykkes

Alle enheter
tilpasse

må

driften

tildelt

til

Sette av til

Økte låneopptak må

Kostnader

disposisjonsfond

finansieres

synliggjøres

budsjett—

med

innsparinger

i driften

ramme
Hvordan

måle

Netto

må
og

sammenlignes

i alle

tjenester
driftsresultat

prosent

i

av brutto

driftsinntekter

Disposisjonsfond
prosent

i

Produksjons—

Netto

av brutto

finanskostnader

driftsinntekter

prosent

i

indekser

fra TBU

av brutto

driftsinntekter

1%(6 mill)

2,4%

Status 2017
Ambisjon

Minimum

1,75

%

3,! %

30 mil[.kr.(4,7%)

Maksimum

104

5 %

Over

110

2020
0,55 %

Resultatmål

2018

Ihovedsak

vil måloppnåelse

Økonomiplanen

innenfor

0,7% (4,5 mill)
det økonomiske

4%

området

rapporteres

111

i årsrapport.

2018—21 er lagt opp i hht disse målene. KOSTRA tall for 2017 viser at vi er innenfor

måloppnåelse

på netto finanskostnader,

produktivitetsmålet
enhetskostnader

til teknisk
i Kommunal

og på netto driftsresultat.

beregningsutvalg.

Siden 2015 har vi ligget

Men vi er blant de 100 beste kommunene

under
på

Rapport sitt Kommunebarometer.

Kommuneorganisasjonen

Rådmann
Toril Hovdenak

Organisasjon
Perry Ulvestad

_

Økonomi
Mette

Rye

Kommunikasjon

Amt Olav
Herjehagen

Barnehage
Hilde Kav1iRee

Grunnskole

Kåre Straume

Utfordringsbildet

o Økonomisk
kompetanse

Helse og
Omsorg
Greta Hanset

for kommuneorganisasjonen
omstilling

vil utfordre

L—

Helse og
Velferd
Harald DigernesWestby

Kultur
Øystein Valde

er mange de nærmeste

kommuneorganisasjonen.

Samtidig

Utbmging
Heidi Skaug

åra:
må ansattes

mobiliseres

4

0

Gode ledere

omstilling,

på alle nivå er avgjørende

ansatte,

tjenestene

for å lykkes både iforhold

til Økonomistyring,

og brukerne

0 Ny teknologi er på veg inn på stadig flere områder. Velferdsteknologi
dette,

men digitalisering

og på flere områder
o

Sykefraværet

griper

er ett eksempel på

og tjenesteproduksjon

i stadig større

grad

i åra som kommer

har stabilisert

Overordna

Rauma

mål

å jobbe i
Mål

inn i innbyggerkontakt
seg på et for høyt nivå.

kommune

God ledelse

skal være

en profesjonell

Kompetente

og framtidsretta

organisasjon

Lavt sykefravær

Heltid

Rekruttere,

Økt innsats og

Organisere

utvikle

fokus

virksomheten

medarbeidere
Hvordan

Lederutvikling

lykkes

lederoppfølging

og

og

mobilisere

på årsakene

til sykefraværet

basert

ansattes

på hele

stillinger

kompetanse

mot

oppgavene
Hvordan

måle

S—

Faktor

Faktor

Mestringsorientert

4 - Bruk av

Samla

sykefravær

Visma HRM -Bl

kompetanse

ledelse
Status

Tilsette
totalt

heltid

av

antall

tilsette

2017

Resultatmål

3,6

4.1

9,0 %

40%

3,9

4.2

8,0 %

42%

4,2

4.3

6,0 %

50%

2018
Ambisjon

2021

Målene
såkalte

for god ledelse

og kompetente

10-faktorundersøkelsen.

gjennomført

for første

undersøkelse

høsten

medarbeidere
utfordringa

gang i Rauma høsten
2018.

til effektiv

God ledelse

felles plattform

på alle nivåer

til kommunens

medarbeiderundersøkelse

med brukerne,

for ca. 50 ledere

kompetente

er den overordna

som har hatt som mål å etablere

med teamledelse innenfor alle tjenesteområder.

for ledelse

og ble

skal følges opp av tilsvarende

med evne til å mobilisere

i god dialog

score på den

organisasjonen.

et lederutviklingsprogram

effektive ledergrupper

er knyttet

2016. Undersøkelsen

tjenesteproduksjon

for den kommunale

Det er gjennomført

medarbeidere

10—faktor er KS’ nyeste

Det er også etablert en

i hele kommunen.

5

Tjenester/brukere:

Overordna
mål

Rauma kommune
skal yte tjenester til sine brukere i samsvar med innbyggernes
behov og rettigheter.
Tjenestene
skal være utført på en kostnadseffektiv
måte.

Mål

Brukerne skal ha tjenester med god
kvalitet o effektiv utførelse

Tjenestene
forbedres

Hvordan
lykkes

Økt fokus på brukermedvirkning,
gjennomføring
av brukerundersøkelser.
Kultur for kontinuerlig
forbedring
i alle
ledd.

Gode internkontrollsystemer
og kultur
kontinuerlig
forbedring.
Måle
brukeitilfredshet
gjennom

Hvordan

KS" Kommunebarometer,
rangeringen

måle

plassering

skal kontinuerlig

utvikles

og
for

brukerundersøkelser

på

KS”

Kommunebarometcr,

nøkkeltall

som

andel

er forbedret

Brukerundersøkelser.

Plassering

282

50%

av nokkeltallene

er forbedret

Resultatmål
2018

Plassering

230

55%

av nokkeltallene

er forbedret

Ambisjon
2021

Plassering

200

Minst

Plassering

332

48%

Status

2017

(2016

tall)

Resultat

2018

60%

av nøkkeltallene

av nokkeltallene

er forbedret

er forbedret

201 7 tall)
Kommunal

Rapports

kommunens
dette

er en nedgang

trekker

har ambisjoner

lårets rapport

fra 310.plass

kom vi samlet

i plasseringene

Hvert tjenesteområde
sterke

om å vise kvalitet

og omfang

på en 332. plass. Indikatorene

dvs ned 22 plasser fra ifjor.

mye ned, men vi har klart mye å gå på og klarte

forskjeller

setter

Kommunebarometeret

tjenestetilbud.

En feil i innrapportering

ikke målet

om forbedring.

på
er endret

innen

og

Helse

Det er store

i de ulike tjenestene.
har etablert

sitt eget

fokus på brukerorientering

brukerråd.

og utvikling

Det er forventet

at denne

organiseringen

av tjenestene.

Samfunn:

Overordna

mål

Mål

Hvordan
Hvordan

lykkes

2017

tall

runnlal

skal være attraktiv

i vekst

Rauma skal ha
boligvekst

Rauma skal tilhøre
den beste
halvdelen av
landets kommuner

Oppfølging
samfunns

Oppfølging
samfunns

Oppfølging
samfunns
lan

Oppfølging
samfunns

lan

Årlig
boli bi

Rangering

i NHO’S

7.503

2018

kommune

Rauma skal ha
næringsvekst

lan

lan

Årlig utvikling
svekst

i arbeids

3.327

lasser

0in0

15 (l 10 i perioden

Kommune—NM

192

2014-17)

2016)

Ambisjon
2025
Resultatmål

kommune

Rauma skal ha
befolkningsvekst

Årlig
befolknin

måle

Status

Rauma

7.750

3.710

7.525

3.500

200

totalt

15 (125 i perioden

180
190

2014-18)
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1.kvartal2018
Rauma

kommune

resultatmål

7502
forbedret

,,;

M

seg på en rekke

indikatorer

og nådde

med en 195 plass i år blant landets 428 kommuner

Rauma har framgang
framgangen

i barometeret

for demografi.

på områdene

arbeidsmarket

kompetanse

og kommunal

Innenfor

med Sunndal, Smøla og Sandøy utgjør Rauma de kommuner
arbeidsmarkedsintegrasjon
SSB sin statistikk
negativt

—dvs. samla inn— og utpendling

,MÅJ

samlet

sett

og demografi,
økonomi

reduserte

folkemengden

fødselsoverskudd

til/fra

Aller størst er

kommunen.

med 10 personer.

bra 1. kvartalstall.

siden årsskiftet,

hvorav et

Dette gjelder også nasjonalt,

på 33 år i 1. kvartal. Vi har i de siste

i 1. kvartal som har jevnet

fødte i første kvartal var 23, som er et relativt

sitt

Kommune—NM.

i Møre og Romsdal som har lavest

der færre fødsler og flere døde ga det laveste fødselsoverskuddet
tre åra hatt negativt

under

svekkes Rauma. Sammen

for 1. kvartal viser at vi har hatt en nedgang på 5 personer

fødselsoverskudd

litt

i den årlige målingen

seg litt mer ut over året. Antall
l fjor var det 22 fødte i 1. kvartal og

et rekordår.

2. Økonomirapportering
Driftsoversikt
Analysen
netto

pr. 1. tertial

av status pr. 1. tertial,

prognose

hensyn tatt periodiseringer

på et merforbruk

på 5,8 mill.kr

Fast lønn har et mindreforbruk
kostnader,

og især overtid,

Når en trekker
utgifter

enn samme periode
Skatteinngangen

fremover,
avskrivinger

pr. april

er på 60 mill.kr av totalt

og veksten pr. utgangen

budsjett.

på variable

2,7 mill. (1,9%) over budsjett.
4% ( 6 mill.kr.)

over budsjett,

196,5 mill. i år. Periodisert

av april

vekst på 1,9%. Men skatteinngangen

Brutto er

og 5% høyere

er det 0,8 millioner

er 3,3% sammenliknet
er i revidert

tilsier at Rauma kommune

med fjoråret.

nasjonalbudsjett

får en svikt på ca 1 millioner

I tillegg er det en teknisk feil i budsjett

Dette er

varslet å falle
kroner,

i tillegg

for motpost

er 833 547 kr for høy.
0,5 mill. mer i utbytte

samt netto rentekostnader

vi nå 1 mill. høyere enn budsjett,
bør vurderes

gir en

av vikarer.

er netto lønnskostnadene

mindre i inntektsutjevning.

Det ble vedtatt
premieavvik

og innleie

lønn inkl. sosiale kostnader

og KS sin prognose

til 1,3 millioner

fremover

i fjor.

kroner under budsjett,
over budsjettert

utvikling

på 1,5% pr april. Det er desto større merforbruk

ekstrahjelp

i fra refusjoner

til fast og variabel

og forventet

totalt.

budsjettjustert

ventes om lag som budsjett.

fra Havbruksfondet

Kommunale
i oktober.

netto

For konsesjonskraftsalget

men her ventes også høyere kostnader

på et senere tidspunkt.

Det er varslet en tildeling

fjor, og et forsiktig

fra Rauma Energi. Eiendomsskatteinntektene,

avgifter

ligger

på drift av bygg, så dette
ventes om lag som

Summen er vesentlig

høyere enn i

anslag for vår del kan være 1 mill.

Risiki:
0

Prognosen forutsetter

at merforbruket

i Helse og omsorg ikke fortsetter

å øke, men

stabiliseres/reduseres.
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Kommentar

resultat

sektornivå:

Kultur og Grunnskolen
til dels udisponert,

ventes å balansere.

og dermed

kraftsalg vil administrasjon

medfører

l Helse og velferd vil avsatte midler til akutt døgnplass

et mindreforbruk

kunne få et mindreforbruk

her på 1 mill.

6 mill.kr.

En viktig årsak er forventet

ressurskrevende

brukere

hjemmetjeneste

og institusjonsdrift.

enn i 2017, som tilsvarer

(2,6 mill

i avvik),

lavere refusjon

samt

variable

Hjemmetjenesten

over 4 årsverk.

Botjenesten

stå

vakanser og

på 0,6 mill.

Helse—og omsorg ventes at de ikke klarer å holde sine rammer,
sammen

Grunnet

og prognosen

er et merforbruk

toppfinansieringsordningen

kostnader

knyttet

(rapporter

Profil): 144t meri

til økte

på til

for

behov

i

uke 21 i 2018

har også fått nye bruker med behov for 1,7

årsverk.
Innen barnehagområdet

er status et merforbruk

pedagog og bemanningsnorm.
bemanningsnormen
Rauma utbygging

på 1,2 million

Pedagognormen

er det fortsatt

usikkerhet

(Areal,VARFS, Formålsbygg

tiltak settes i verk. Økte energipriser

kroner

mot budsjett,

har trådt i kraft og børjusteres
rundt oppstart,

og kan vurderes

og Kommunalteknikk)

vil gi et merforbruk.

har enkelte

knyttet

til ny

for, mens
utsatt.
utfordringer,

men

Dels også pga dobbel drift av sjukeheimer

i

en periode.

Regnskap
SUM

1.kv.

Periodebudsje

Avvik

hittil

Avviksprognose

15 379 921

17 000 041

—1620 120

1 551 980

1 442 212

109 768

SENTRAL ADMINISTRASJON

8 885 568

10 461 329

—1575 761

KULTUR

7 519 005

8 545 837

»1 026 832

2 154 000

1 897 667

256 333

BARNEHAGE

22 956 419

23 141 067

—184 648

1 200 000

SKOLE

40 673 543

41 666 295

—992 753

0

POLlTlSK

STYRlNG

OG KONTROLLORGAN

KIRKEN OG RELlGIØSE

SAMFUNN

5 833 576
0
—580 000
O
O

HELSE OG VELFERD

17 406 727

15 969 636

1 437 092

HELSE OG OMSORG

70 201 618

67 962 153

2 239 465

UTBYGGlNG

—4222 883

72 366 320

—1856 562

500 000

—151 746 055

—151 719 833

»26 222

—466 424

FINANSOMRADE

—1020 000
i

6 200 000

8

Økonomisk oversikt —drift

Regnskap

Reg. budsjett

Driftsinntekter

i fjor

i%

Andre salgs— og leieinntekter
med krav til motytelse

Rammetilskudd

8 474 457

5,0 %

9 024 627

18 618 196

17 246 891

8,0 %

22 081 126

Andre statlige

16 388 602

10 663 348

53,7 %

18 709 856

89 075 478

92 402 100

—3,6 %

86 277 036

2 545 450

3 462 267

—26,5 %

5 346 451

60 108 743

60 006 700

0,2 %

58 161 956

6 246 631

6 475 000

—3,5%

13 310 373

899 000

»100,0 %

overføringer

Andre overføringer
Skatt på inntekt

45 700
og formue

Eiendomsskatt
Andre direkte

Regnskap

8 896 410

Brukerbetalinger

Overføringer

Avvik

og indirekte

skatter

Sum driftsinntekter

245 775

201 925 211

199 629 763

1,1 %

213 157 199

6,6 %
—0,6
%
71,1
%
75,6%
31,0%

121 031 285

Driftsutgifter
128 462 646

120 542 348

Sosiale utgifter

Lønnsutgifter

28 482 805

28 646 491

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produl

50 655 340

51 235 800

Kjøp av tjenester

20 997 438

22 248 363

15 058 758

11 496 316

som erstatter

tj.produ

Overføringer
Avskrivninger
Fordelte

27 013 348
44 681 303
17 491 186
13 006 811

7 979

utgifter

»30 422 427

—26348 609

15,5 %

—23 137 084

Sum driftsutgifter

213 242 540

207 820 708

2,6 %

200 086 850

Brutto

—11317 329

—8190 946

38,2 %

13 070 349

249 537

537 428

—53,6 %

469 035

—17,8 %

22 500

driftsresultat

Finansinntekter
Renteinntekter
Gevinst

og utbytte

på finansielle

Mottatte

instrumenter

(oml

avdrag på utlån

Sum eksterne

finansinntekter

54 800

66 667

304 337

604 095

2 528 902

4 334 748

41,7 %

2 791 752

1 186 060

5 264 000
66 667

-77,s %
43,3
%
—61,0
%
—51,7
%

5 945 185

57 790

-8 279 959

-14,3%

4 790 391

49,6

%

491 535

Finansutgifter
Renteutgifter

og låneomkostninger

Tap på finansielle
Avdrag

instrumenter

(omløps

på lån

Utlån
Sum eksterne

finansutgi'fter

Resu/tat

eksterne

Motpost

avskrivninger

Netto

finanstransaksjoner

En må korrigert
driftsresultat

9 665 415
—9061 320

-14 777 765

med 13 mill. kroner i mindre
og kommunale

med samme periode

8 771 494

7 979

driftsresultat

av eiendomsskatt

3 772 752
—3468 416

34 556

avgifter,

inntekter

-17 252 265

på grunn av at vi nå har kvartalsvis

i stedet for halvårlig,

i fjor. Allikevel

når en sammenlikner

er det en forverring

innkreving

brutto

og netto

på 10—11 mill. kr.
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L
.:

Investeringsregnskapet:
Regnskapsskjema

Investeringer

ZA - investering

Regnskap

i anleggsmidler

T1

Årsbudsjett

T1 budsjett

i fjor

Regnskap

75 522 686

51 583 333

154 750 000

72 038 332

31 625 104

1 666 667

5 000 000

2 930 000

Kjøp av aksjer og andeler

2 100 000

433 333

1 300 000

Avdrag på lån

1 133 651

Utlån og forskutteringer

Dekning av tidligere

års udekket

-

—

Avsetninger

—

—

Fina nsieringsbehov
Finansiert

110 381 441

—

—

946 606

—

—

50 778 667

152 336 000

104 462 000

313 386 000

—
75 914 938

slik:

Bruk av lånemidler

—

7 966 667

23 900 000

Inntekter

—

133 333

400 000

416 218

—

60 212 000

180 636 000

666 000

13 699 628

8 276 667

24 830 000

14 028 584

1 379 863

1 841 667

S 525 000

379 484

Tilskudd

fra salg av anleggsmidler
til investeringer

Kompensasjon
Mottatte

for merverdiavgift

avdrag på utlån og refusjoner

Andre inntekter
Sum ekstern
Overført

finansiering

15 079 491

fra driftsregnskapet

Bruk av tidligere

års udisponert

Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

Endringsbehov

tilsier.

Utredning

15 475 286

—

-

—

—

—

—

—

-

2 100 000

26 031 667

78 095 000

17 179 491

104 462 000

313 386 000

er i rute i inneværende
og Måndalen,

O

—

år, men når det gjelder rehabilitering

15 475 286
—60439 652

av alternativer

gjør at oppstart
på Nesstranda.

ved Åndalsnes

renovering

Hen Kirke. Låneavtalen

og nybygg

ser en ikke at en rekker komme så langt som vedtatt

av næringsområde

uteområde

videreformidlin

—15000

235 291 000

investeringsbudsjett:

i Isfjorden

opparbeiding

—

78 430 333

—93201 950

De fleste prosjektene
barnehager

—

—

—

barneskole

blir forskøvet

Likeledes utsatt start på

Samlet varsles tre nye prosjekter:

og ferdigstilling

med Teglverksveien

og aksjekjøp Tindesenter

ut i tid.

og sluttoppgjør

Ferdigstilling

på Åfarnes boligfelt,

AS på 29,5 mill. Økt opptak

må også tas inn i budsjettet.

budsjett
av

og

Husbanklån

til

Dette tas oppi

budsjettreguleringssaken.

3. Rapportering

sykefravær

KS statistikk

Under framgår den siste sentrale og bearbeida statistikken
til og med 3.kvartal 2017. Statistikken

, Samla sykefravaer

2015- 20152016
2016 2016 2017
Kommuner

9,96

9,84

9,91

'

fra KS for perioden 4. kvartal 2016

omfatter en periode på 4 kvartal i gangen.
Undrervisningspersonell

2015- 2015- 20162016 2016 2017
8,53

8,14

8,22

' Turnusperson'ell

'

2015-"20157—20167
2016 2016 2017
12,10L11,99

11,92

Raga;

Visma

"E68

BI — intern

J 171702J10,9'5
J 9,667 [7,30% Jung

statistikk

fra HRM

J173,54J 13,91J 13,54 J

modulen

Sykefraværet gjelder for de to første månedene i 2018 slik at de omhandler samme periode
som tertialrapport 2017. Vi har nå gått over til elektroniske fraværsregistering både for
egenmeldinger og sykemeldinger fra lege. ] innkjøringsfasen hefter det en god del usikkerhet
om tallmaterialet og statistikken, men dette vil bedre seg etter hvert som datafangsten
kvalitetssikres. Foreløpig viser denne en nedgang fra samme periode i fjor.

01.01.17—28.02.17

01.01.18—28.02.18

10,7%

8,35%

Le 7emeldt fravær alle

9,0

7.25

Evenmeldt

l,7

l.l0

Fravær

alle virksomheter

fravær alle

Januar og februar er statistisk de to månedene med høyest sykefravær. For hele året 2017 var
samla sykefravær i den interne Visma HRM statistikken 7,9 %.
Sykefraværet i Rauma har ligget høyt lenge. ] samarbeid med KS og NAV er derfor Rauma
sammen med fem andre kommuner i fylket med på en større satsning for å redusere
sykefraværet. [ Rauma er barnehagesektoren og helse og omsorg særlige satsningsområder i
dette «NED prosjektet». [ satsingen vektlegges mestringsorientert ledelse. forebygging og
oppfølging av sykemeldte ute på avdelingsnivå. Prosjektet skal bidra til å holde
sykefraværsarbeidet høyt og kontinuerlig på agendaen i kommunen.

4. Oppfølging

.
.
.
.
.
.
.
.
.

av kommunestyrevedtak

eldre enn 3 mnd

Aktivitets— og arbeidstilbud for personer utenfor det ordinære arbeidsmarkedet — sak
til kommunestyret ijuni
Kunst og utsmykking i sentrum —mangler finansiering
Interpellasjon svømmebasseng — utredning pågår
Permanente botilbud barn og unge — utredning ikke igangsatt
Ombygging Åndalsnes sjukeheim til bokollektiv for voksne —tidspunkt avklares itbm
Budsjett og økonomiplan 20 l 9-2022
Ombygging av Åndalsnes sjukeheim til bruk for barn og unge — hosten 20 l 8
Framtidig lokalisering av brannstasjon mm —utredning ferdig september 2018
Rehabilitering Leiktun barnehage — utredning pågår
Skole Måndalen —utredning pågår

5. HMS — og Internkontroll:

Rapportering

på registrerte

avvik

Gode prosedyrer og rutiner er en forutsetning for kvalitetssikring
av tjenester, tilsatte og
miljø. Gjennom et samspill mellom ledere og arbeidstakere kan vi skape trygge, forutsigbare.
forsvarlige og stimulerende rammer som gir grunnlag for bedre tjenesteninkluderende

arbeidsmiljo og hoynet effektivitet. 1 2016 oppgradert vi lKHMS modulene for
kvalitetshåndtering
i Sharpoint for lettere å kunne vedlikeholde dokumenthåndteringen.
og for
å kunne forbedre avviksrapporteringen.
l 2017 og 2018 har vi også avsatt en egen ressurs for
å bistå virksomhetene i arbeidet med internkontrollen.

Internkontroll

med hjemmel

i kommunelovens

§ 23. Registerte

avvik [K 1. tertial

2018:

Meldte

Enhet

avvik

Stab/Stolte

Påbe

4

2

1

1

Barnehage

7

0

6

Grunnskole

10

2

3

5

4

2

0

2

Helseo

velferd

Helseo

omsor

Kultur

10

8

0

2

22

12

4

6

0

0

0

0

Utb "Homo
SUM

_1__

nt

57

HMS Helse, miljø og sikkerhet
tertial 2018:

8

med hjemmel

i Arbeidsmiljolova.

Registrerte

avvik

Påbe

nt

'

Stab/Stotte

0

0

0

0

Barneha e

1

0

0

1

Grunnskole

7

5

1

1

Helse og velferd

3

0

3

0

Helse og omsor

9

6

1

2

Kultur

0

0

0

0

1

0

1

O

6

,”

in I

Utb

SUM

l.

;

Meldte

Enhet

avvik

21

Vi har hatt to tilsyn fra fylkesmannen så langt i år: Det ene på Kommunal beredskapsplikt
det andre på kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk og psykiske
lidelser. Vi har så langt ikke mottat rapporter fra tilsyna

og

6. Finansforvaltning
Av kommunens

økonomireglement

tertialrapportering.

—Ledig likviditet

gjeldsportefølje

- Kommunens

langsiktige

vurderes

på finansforvaltning

ved

på:

og andre midler beregnet

—Kommunens

Itillegg

går det fram at det skal rapporteres

Det skal rapporteres

for driftsformål

og Øvrige finansavtaler

finansielle

om forvaltningen

aktiva.
er i tråd med gjeldende

Finansreglement:

12

Krav i gjeldende reglement

Status

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner,
adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet

Kommunen

kan ha hele sin låneportefølje

rentebindinger

kan være

Gjeldsporteføljen

Enkeltlån

skal ikke utgjøre

Låneforfallene

må fordeles

likviditet
likviditet,

(tid til forfall)

slik at årlige

avdrag

ijuni,

refinansieringsrisiko

begrenses

OK

mer enn ett år

OK

finansielle

aktiva per 30.04.18.

Rauma kommune

Hovedbankforbindelsen

er Sparebankl

er knytt til et påslag på NIBOR. Kostnaden
mellom

tatt opp et kortsiktig

der renten

OK

innskudd-

og innlånsrente

likviditetslån

ble mottatt

Husbankens

av april, som er en økning på 133 mill.kr.

er 130 mill.kr et kortsiktig

videreformidlingslån,
ordninger.

60 mill. til Rauma energi, og ordinære
2017 tilsvarende
planlegge

115 prosent

for å redusere

Største enkeltlån
Vihar

først i 2020.

flytende

er på 38,6%,

likviditetslånet.
rentene

ubrukte

av brutto

lånemidler.

driftsinntekter,

og rentekompensasjons—
og samt utlånet

på

lKOSTRA er netto gjeld pr. utgangen av

som er langt over anbefalt

nivå. Det er viktig å

i årene fremover.

på til sammen 648,6 mill.kr.

Resten er sertifikatlån.

er ordinære

som er økning

l vedtatt

fra 29,33

61% av lånene har rentebinding
i 3.tertial

finansreglement

2017.

er det tillatt

rente er nå på 1,49%, om lag uendret

vil gi oss 6,1 millioner
med

Denne

andelen

år. Resten

vil øke når vi betaler

i flytende

tilbake

rente, men

blant annet på Husbanklånene.

fra årsskiftet.

kroner i økte driftskostnader.

millioner

på 130 mill.

inneværende

under ett år. Andelen fast rente

å ha hele porteføljen

over dagens nivå. To prosentpoengs
12,2

hvorav et obligasjonslån

Av disse må 3 refinansieres

lån.

rente er redusert,

omlag 2 prosentpoeng
rentekostnader

2018. Videre er 45,8 mill.

fra videreformidlingslån

ventes å Øke, så vi har økt andelen fastrentebindinger,

Gjennomsnittlig
renten

til selvkostområdene

ijuni

siden rapporteringen

er på 130 mill.kr som er 13% av samlet gjeld.

av gjeldsporteføljen
Andelen

som innfries

i KOSTRA trekker

låneopptakene

seks lån i verdipapirmarkedet

som forfaller

likviditetslån

og ca. 105 mill. er knyttet

Netto gjeld slik den fremstår

som

tilskudd

4.mai.

et lån i RKKAS på 14,7 mill.

Av de 996 mill.kr.

ved at vi har høy

på 130 mill. som et sertifikatlån

etter 3. tertial

l tillegg kommer

har all ledig

SMN og

er liten, og til dels

på dette lånet var lavere enn innskuddsrenten.

Total gjeld er 996 mill.kr pr. utgangen
2017.

OK

kan betales

på bankinnskuddene

på 156,9 mill. kr til Helsehuset

)

bør være

har ingen langsiktige

Det ble for eksempel

betales tilbake

OK

OK

er ikke stor siden rentedifferansen

negativ.

være 3 år. Enkelt-

gjeldsportefølje

plassert i bank, pr. april. 147 mill.kr.

rentebetingelsene

OK

lån

på lånene

Rauma kommune

mulig lån, men slik at likviditetsrisiko/

mer enn 40% av den samlede

Lån kan tas opp som avdragsfrie

løpetid

rente. Normalt vil rentebindingstid

Det er også

lengre

skal bestå av færrest

Gjennomsnittlig

på flytende

samt i livselskaper.

Ett prosentpoengs

Ett historisk

«normalt»

økning i rentenivået

økning i

rentenivå

ligger

vil idag øke våre

kroner.

lg

Nøkkeltall

Total

.

.

Ianegjeld

30.04.2018

01.01.2018

Kr. 995 733 830

Kr. 363 414 S29

Fm

Viser samlet låneg'pl'l ved utl-Ipetav
rapporteringspetioæn.. ln kinoer-eralle lån mm er

eienzitt

i stamdaawersikten.

Mahalletangir

porteføieis

rentetindingst'd.

Tallet

.ehedegjenncmsvinm

viser hvor lenge renten

på

senifi kat, lån og of:—l'gasjoraeri
ponéøljen er faa,
Rentebindingszid

hensyntartalle

(inkl. rentebaftteanaler

mad nemlig

oppstart derscrn dafirrsflikei
porteføljen).

avdrag

1.52 ÅR

1,34ÅR

kontanarømmer

og hmedstel).

durasjon

som er base-!

Måltalletangir
kupongene,
Venet

gjennomsnitamte

1,19 i

1,48 %

gjen nomsnirt

3,09 ÅR

annet

fra vår gjeldsforvalter:

Markedskommentar

april 2018

uten

vekedegienmmm'mä
rente

vil avvike noe. Ved

portefelj sis vektedegjenmmmimä
riser?» var lang tid éeti

tar for renter,

nedbetalt ellerforfalttil
neste: mirdre

Markedskommentar

"ngel-,

sammenlignet;
mot referansene
må det tas
hensyn til durasjon og rentuitrirfistraegi.

kredittbindingiallet

3,11An

lrentebetal
en låneportefølje

på markedsrerdier.

l»a
effektiv

Måltalletangir

Kapitalb'nding

Deram

avdragogårlige renubetalhgerharrentasindngnu
på 1 beanie: at porteføljen im'erinomsn'nha' en
rentebinedirv:på 1 2 mån eær. Rentebindn—gstid
er et
kontantstrøm ba sert nøkkekall og ben ytte fremfor

avdrg

og hmedsol

er

healing. Desto høyere tal.

relinareierhgria'ko

har poneføier

alt

like.

Norges Bank besluttet 21. mars å holde styringsrenten uendret på 0,50 %. Norges Bank indikerer nå
at utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten.

Men det

understrekes at usikkerhet rundt virkningen av en høyere rente taler for å gå varsomt frem, Norges
Bank ser derfor ikke for seg en styringsrente på om lag 2 prosent før mot slutten av 2021 (se figur).
Faktorer som trekker opp anslaget for styringsrenten fra PPR 4/17 til PPR 1/18 er god vekst hjemme
og ute, og endring i inflasjonsmål. Tilsvarende trekker lavere prisvekst over tid (nytt inflasjonsmål)
ned rentebanen

uti analyseperioden.

På kort sikt trekker også økning i NlBOR margin og Norges

Banks policy om å gå varsomt frem når det gjelder renteøkninger

rentebanen

noe ned. Det er

imidlertid viktig å påpeke at den siste tids økning i 3 MND NlBOR pga. utenlandske forhold tilsvarer
anslagsvis 1 V2renteøkning fra Norges Bank. Et sannsynlig scenario kan derfor være at vi ikke får
renteøkninger

i år uten at NlBOR marginen (forskjellen mellom styringsrenten og 3 MND nibor) blir

redusert. Alt i alt kan dette resulterer i at vi ser dagens NIBOR nivå også mot slutten av året.
De korte

pengemarkedsrentene,

representert

ved 3 MND

NlBOR har steget

med ca. 0,35

% —poeng

siden bunnen i november 2017 (se figur). Med tanke på at Norges Bank har signalisert uendret rente
til over sommeren kan denne bevegelsen være vanskelig å forklare. Likviditet i markedet, prising av
amerikanske dollar og forventinger

om renteoppgang globalt kan forklare noe av oppgangen. Det ser

nå uansett ut som både korte og lange renter er begynt å stige. USA har hevet renten 6 ganger, og
det ventes ytterligere rentehevninger

i løpet av året (99 % sannsynlighet). Å normalisere rentene

uten at det bremser veksten og skremmer finansmarkedene
sentralbankene.

blir en utfordrende

oppgave for

På litt lengre sikt er det nærliggende å tro at en gradvis strammere finans- og

pengepolitikk vil dempe den økonomiske veksten. Det er dermed ikke gitt at vi får en jevn stigning i
styringsrentene,
rentekurve,

rentekutt frem i tid på grunn av sviktende vekst er ikke helt usannsynlig. En flatere

med høyere kortrenter og lavere langrenter frem i tid når renteøkningene

begynner å

virke er heller ikke helt usannsynlig. Det gjentas i pengepolitisk rapport 1/18 at usikkerheten om
virkningene av pengepolitikken

taler for å gå varsomt frem i rentesettingen,

også når det blir aktuelt

l4

å heve styringsrenten
norske kortrentene

(jfr. Norges Banks kriterier
(NIBOR) er derfor vanskelig

Faktiske fastlånerenter

for offentlig

sektor er ved utgangen

2,90 % for 3,5 og 10 års løpetider.
som skal ha fastrente.
nasjonalt

lange renter).

Lengre rentebindinger

Selv om vi ikke forventer

og internasjonalt

fortsetter

få en brattere

Usikkerheten

internasjonalt,

taler likevel for at rentebindingene

rentebindinger

uendret

eller gradvis stigende
korte sertifikater
fremfor

renten

med

med betingelser

Se også vedlagt finansrapport

korte og

og FRN—obligasjoner.

Nibormargin
kombinert

og

med en

det neste året er det lite som tilsier store besparelser
i området

med flytende
Ved utgangen

rente og fast margin mot NIBOR i
av april kunne en gjøre 3 års FRN

NIBOR + 0,22 %, dette gir en nominell

Til sammenligning

har Kommunalbanken

fra Bergen Capital Management

avvik

om andre vesentlige

avvik.

ved

rundt 1,15 — 1,20 %. Det

flytende

rente på

økt prisen på PT

til 1,70 %.

7. Andre vesentlige

delen

av renteøkningene

med siste 12 måneder,

(obligasjonslån

3 måneders
perioden.

0,2—prosentpoeng

Det er ikke rapportert

sertifikat

helt korte sertifikatrenter.

1,33 % i første 3 måneders

mellom

på den renteeksponerte

og virkningen

å binde renten i 12 måneder

lengre FRN obligasjoner

hele løpetiden)
obligasjoner

styringsrente

fremfor

vil vi, dersom oppturen

kan gjøres gradvis og ved behov. Når det gjelder

kraftig ned sammenlignet

å rullere

bør vurderes

12 måneder

på den delen av porteføljen

(større forskjell

rentebindinger

rundt det norske boligmarkedet

anbefales

er kommet

av april på anslagsvis 1,90 %, 2,25 %, og
bør vurderes

rentekurve

Isolert sett taler dette for å ikke utsette

kredittmargin

En videre brå og rask økning i de

en rask økning i kortrentene,

av porteføljen.
kortere

om <<robusthet»).
å se for seg.

for detaljer

rundt porteføljen.
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r:

0,8 mill. høyere enn budsjett. Høyere energiprisen enn ventet gir også høyere kostnader i
Utbygging. så deler av dette bør overføres dit. Her er imidlertid usikkerhet knyttet til
prisutviklingen.
I tillegg kommer et behov for et par tekniske justeringer avskriving mellom adm og utbygging
samt omfordeling av en liten sum velferdsmidler mellom skole og barnehage.
Når det gjelder investeringsbudsjettet
er den størstejusteringen
knyttet til at 'lieglverket
Eiendom AS ikke fikk godkjent garanti for låneopptak og dermed må kommunen selv låne
selskapet de 295 millioner kroner som eiendommen kostet. Dette må finansieres over
kapitalfondet. l vedtatt budsjett for 2018 er 23,9 mill. av finansieringen bruk av tidligere
ubrukte lånemidler. Ved regnskapsavslutning
for 2017 er det disponibelt 40 304 620,48 i
ubrukte lånemidler hvorav 5.4094 l 8.69 er knyttet til videreformidlingslån.
Det betyr at vi bør
øke bruk av ubrukte lånemidler med 10,9 millioner kroner og redusere bruk av kapitalfond
tilsvarende på ordinære prosjekt.
Hen Kirke må renoveres for ] mill.kr. hvorav anslagsvis 0,8 mill. påløper i 20 l 8. Vi viser til
vedlagt søknad. Det er et forslag om at Staten skal ta over ansvaret for kirker bygd før I900~
men utfallet av denne prosessen er usikker og avgjørelsen og evt. overtakelse vil ligge fiere år
frem i tid. Det som må avklares er om dette er å regne som vedlikehold og dermed må regnes
som en driftsutgift.
Åndalsnes IF kom planmessig først ut med Kunstgressprosjektet.
med 0.9 mill. i hht kontrakter.
Nybygg ved Måndalen omsorgsenter
20l8. Budsjettet justeres i hht dette.
Arbeidet
behov

med innføring

for å øke rammen

summeres til 42 mill. hvorav halvparten ventes påløpe i

og opplæring av ny teknologi
til Helsehuset

men rammen måjusteres

med 3.26 mill.

i Helsehuset, samt sluttoppgjør
hvorav

026

er finansiert

gir

av ENOVA

tilskudd.
Barnehage nybygg vil få utsatt oppstart grunnet utredninger.
årets budsjett.
l tillegg kommer enkelte mindre justeringer

Dette medfører nedjustering

av

jfr vedlegg.

Konklusjon

Justeringstorslag

i driftsbudsjettet

er:

Øking av rammen til Helse og omsorg med 3 millioner kroner for å dekke
inntektssvikten i tilskudd ressurskrevende brukere og 0,5 legeårsverk ekstra til
llelsehuset. Det er ikke rom for ytterligere økning av budsjett. Varslet redusert
lønnsvekst vil kompensere noe for merforbruket hittil, men samdriftseffekter
og økt
satsing på hverdagsrehabilitering
må bremse trykket på tjenesten i andre halvår.
Budsjetterte midler til akutt døgnsplass som ikke er benyttet hittil på ca. l, 15 mill.

overføres fra Helse og Velferd til Helse—og omsorg som delfinansiering.
Rammen til barnehageområdet økes med 0,72 mill. som følge av pedagog og

bemanningsnorm.
1 revidert nasjonalbudsjett ble Havbrukfondets utbetaling satt til 2,4 mrd. mot 60
mill. i fjor. Vi venter derfor høyere utbetaling enn de 108 tusen vi fikk i desember.
Budsjettetjusteres
med 1 mill. Evt. merinntekt ut over dette justeres til høsten og ses
i sammenheng med at utviklingen i skatt og inntektsutjevning
ventes å bli svakere
enn budsjettert.
Utbytte Rauma Energi økes med 0.5 mill. i hht vedtak
Motpost avskriving nedjusteres med kr. 833 547
Kraftsalgsinntektene
økes med 0,5 mill. som overføres til Utbygging sin ramme
knyttet til økte energipriser, jfr. Revidert nasjonalbudsjett der detiatoren ble økt i
forhold til strømpriser, og redusert i forhold til lønnsvekst.
Teknisk justering foretas ved å flytte avskrivingskostnad
på 0,35 mill fra Stab til
Utbygging.

For å finansiere resten må vi redusere budsjettert avsetning til disposisjonsfond
med 1.9 mill. fra 4.5 til 2,6 mill. l forslag til regnskapssak blir det foreslått avsatt 6
mill. av overskudd fra 2017 slik at budsjettert avsetning i 2018 likevel blir 8,6
mill.

som er 1,4% av brutto

driftsinntekter.

Da er vi om lag halveis

til målet

om 30

mill. før 2020.

.lusteringsforslag

i investeringsbudsjettet

er:

Investeringsbudsjettetjusteres
teknisk i hht ubrukte lånemidler i tråd med
regnskapsavslutning 2017 dvs. vi øker bruken av ubrukte lånemidler med 10,8 mill.
Lån til Teglverkvegen Eiendom AS formaliseres med finansiering over kapitalfond.
Aksjekapitalutviding
av Norsk Tindesenter ble vedtatt i Formannskapet 30.01, og
aksjekjøpet på 2,1 mill. må nå innarbeides i budsjettet.
Rammen for Kirker økes med 0,8 mill. for å oppgradere Hen kirke i hht vedlagt
søknad.
Et par mindre prosjekt knyttet til Friluftsområder med avsatte midler må innarbeides
i budsjettet.
Felles l'lelse— og omsorg foreslås å øke fellesbudsjett med 0,25 mill knyttet til en
bruktbil til utkjøring av tekniske hjelpemidler. Denne er hensiktsmessig å eie.

Kunstgress ÅIF økes med 0,9 mill.
Nybygg ved Måndalen omsorgsenter summeres til 42 mill, hvorav halvparten ventes
påløpe i 2018. Budsjettet økes med 10mi11.
Helsehusetjusters med 3,26 mill. hvorav 0,26 er finansiert av ENOVA tilskudd.
Barnehage nybygg utsatt oppstart grunnet utredninger medfører nedjustering av årets
budsjett.
lnnarbeiding av vedtak om økt låneramme viderformidlingslån
Husbanken.

Vedlegg:
Endring I tertial Driftsbudsjctt
Endring I tertial lnvesteringsbudsjctl

(Tall i 1000

DRIFTSOVERSIKT

kr)

Skatt på inntekt og formue

Vedtak

Endring

2018

T1

NY
Ramme

193 570

Naturressursskatt

193 570

2 900

2 900

Rammetilskudd

inkl. inntektsutjevning

237 837

237 837

Rammeinntekt

i statsbudsjettet

434 307

434 307

25 900

25 900

Eiendomsskatt
Andre

statlige

overføringer

Rentekompensasjon

husbanken

0

O

1 900

1 900

Havbruksfond

UTBYGGING

462107
2 068
-2068
19537
-4 121
15416
5 000
5 000
713330
-3330
—600
600
0
—18
800
-22130
455393
—4
373
-27457
—5
693
-14884
»56837
-102947
—164
313
»44390
-30008

Sum fordelt til driftsrammer

-450903

SUM FRIE INNTEKTER
Konsesjonsavgifter

Avsatt til kraftfondet
Motpost

avskrivninger

Amortifisering

av tidligere

års premieavvik

Sum spesielle

poster/korrigeringer

Renteinntekter
Utbytte

Rauma Energi

Renteutgifter
Netto

renteutgifterl-inntekter

Renteutgifter

formidlingslån

Rente inntekter

formidlingslån

Netto Formidlingslån
Avdragsutgifter

NETI'O RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER
TIL FORDELING
POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER
ADM.

INKL. KRAFTSALG

KIRKEN OG RELIGIØSE SAMFUNN

KULTUR
BARNEHAGE
SKOLE

HELSEOG OMSORG
HELSE OG VELFERD

1 000

1 000

1 000

463 107

2 068
—2068
18 703

—834

-4 121
14 582

-834

5 000
5 500

500

—13330
-2 830

500

-600
600
O
—18800
0

-21 630

666

456 059

846

-26 611

—4373

»5 693
-14 884
-733

-57 570

13

—102935

-3 000

—167313

1 154

—43 236

—846

-3O 854
-453 469,41

-2 566

Disgosisjoner:
Inndekning

av tidligere

underskudd

Avsetning

til disposisjonsfond

Avsetning

rentesikringsfond

-4 490

1 900

Avsetning til bundne fond
Bruk av disposisjonsfond
Overføring
Netto

investeringsbudsjett

1 900

disposisjoner

Balanse
Tiltak som beskrevet
Balanse

0

-2 590

Vedtatt
Ansv.
omr.

Investeringsformål

desember

mlfinansiering

Invest.

1100

Teglverksvegen

Eiendom

1210

Felles IKT—investeringer

Ny ramme etter 1. tertial

2017
Endring

.2018

(1000 kr)

lnvest.

Finans.

29 500

AS utlan

2 200

2 500
—2000

-

-500

1 900

ROR lKT Andel

1 900

Bruk av ubrukte lånemidler

—1520

-1 520
—1 520

Bruk av kapitalfond

-

1 520

—380

mva komp

450

Kirker -og kirkegårder
Bruk av ubrukte

Ferdistilling

uteområde

800

—450
Åndalsnes

og Romsdalseggen

-740

—185

3400

Velferdsteknologi

370

-370
925

mva komp
Aksjekjøp

-1 250

370

925

Tilskudd

2830

1 250

450
370

barneskole

Bruk av kapitalfond
Trollstigen

—380
-1 250

lanemidler

Bruk av kapitalfond

Turstier

2 000

-500

mva komp

2830

-2 000

<2 000

lånemidler

Bruk av kapitalfond

2301

-440

2 500

arkiv

Bruk av ubrukte

1710

1 760

-440

mva komp

1210

-1 760

-1 760

—1760

Bruk av kapitalfond

Digitalisering

-29 500
2 200

Bruk av ubrukte lånemidler

1240

Finans.

29 500

—29 500

Bruk av kapitalfond

18

.2018

—740
—185
2100

Norsk Tindesenter

2 100
-2100

-2100

Bruk av kapitalfond

4 100

4 100

Lan

—820

mva komp
3400

Felles helse og omsorg

1 000

—820
250

Bruk av ubrukte lånemidler

6030

-3 280

-3 280

Bruk av kapitalfond

-250

Bruk av kapitaliond

-800

mva komp

—200

—800
—200

1 375

Kart og oppmåling

1 250

1 375

Ian

—1100

Bruk av kapitalfond

6430

—1100
—275

-275

mva komp

Boligområde Afarnes

500

500

Lån
mva komp

—100

-100

Tomtesalg

-400

-400

Avsetning

6560

kapitalfond

8 500

Bydel Stokkekaia

8 500

Lån

—6800

Bruk av kapitalfond

-6 800

Tilskudd

—1700

mva komp

6560

-1 700

2 000

Næringsområder

2 000

Salg næringstomter

-1 600

Bruk av kapitalfond

6920

-1 600

—400

mva komp
Felles maskindrift

kommunalteknikk

-400

2 000

2 000

Lån
Bruk av kapitalfond

6710

Kammen

—1600

—1600

—400

mva komp
Friluftsområde

Bruk av bundet fond

—4OO
190
-190

190
-190

J

6710

Kolmanneset

290

Friluftsområde

6710

Kunstgressbane

lsgerdea

4 500

Andalsnes

900

Bruk av kapitalfond

—1485

Spillemidler

-1 485

Tilskudd

-1 200
—330

mva komp
7310

Utskifting

290
-290

-290

Bruk av bundet fond

—720

-2 205
—1485
-1 200

—180

2 000

armatur gatelys

5 400

—510
2 000

Lan

—1600

Bruk av kapitalfond

7310

-1 600

—400

mva komp

—400

2 000

Gang- sykkelveg

2 000

Lan

—1100

-1 100

Tilskudd

-500

-500

mva komp

-400

Bruk av kapitalfond

7310

Hovedplan/oppgradering

-400

2 500

veg

2 500

Lån

—2000

Bruk av kapitalfond

—2000

Ekstra statstilskudd

7310

Bruk av kapitalfond

—800

mva komp

-200

18 500

Bruk av ubrukte lånemidler

-9 300

mva komp

—3 700

Bruk av kapitalfond

—3 200

Invest.

av Måndalen omssenter

og Andalsens

sj

-2 300

Finans.

10 000

14 000

—11200
-8 000

-2 800

mva komp
Ombygging/skallsikring

24 000

—11 200

Bruk av ubrukte Iånemidler

Rådhuset

-8 000
-4 800

—2000

2 500

2 500
—2000

Bruk av kapitalfond

-2 000

-500

mva komp
Isfjorden

Øran brannstasjon og verksted

-500
90

skole tomtekjøp

90

-90

Bruk av ubrukte lånemidler
6950

-3 700
3200

—2 300

m/finansiering

Vei

-12 500

8200

.2018

Investeringsformål

Bruk av kapitalfond

6950

—1000

-1 000
18 500

havnegata

Tilskudd

6950

—100
-1 400

-1 400

- Strandgata deretter

Sentrumstiltak

Ombygging

—1000

—100

Tilskudd

6950

-200
3 500

—1 000

Bruk av kapitalfond

Om I'.

—800

3 500

Kunst og skilting i sentrum

mva komp

Ansv.

1 000

1 000

Ny veg Øran pga elementpanner

Gass-ROR

7310

—500

—500

mva komp
7310

1 000

-90
1 000

Lan

—800
-200

Bruk av kapitalfond
mva komp

6950

Svømmehall Åndalsnes

-800

-200

500

500

Lan

6950

Bruk av kapitalfond

—400

mva komp

-100
32 000

Helsehus
Avsetning

—177936

Tilskudd
Oppgradering
Lan

35 260
149 336

-3000

-6 400

mva komp

6950

-100
3260

152 336

til kapitalfond

—400

Formålsbygg

6 000

—6400
—260

-178 196
6 000

6950

Bruk kaptialfond

—4800

mva komp

—1200

Oppgradering

Leiktun

Bruk av ubrukte

barnehage

7 000
-5 600

lanemidler

—1400

mva komp
6950

6950

Oppgradering

barnehage

Måndalen

5 000

Bruk av ubrukte lanemidler

—4000

mva komp

-1 000

Oppgradering

skole Måndalen

-4 800
-1 200

-5500
4400
1100
-3500
2800
700

1 500
-1 200
—300

1 500
-1 200
-300

1000

1 000

lån

SUM

6210

Bruk kaptialfond

-800

mva komp

-200

Investeringer

kommune

Rammebudsjett

vann

130 450

-800
-200

-130 450

169 200

17200

17200
—17200

Bruk kaptialfond

-168 950

—17200

Lån
6220

Rammebudsjett

avløp

5500

5 500
—5500

Bruk kaptialfond

-5 500

Lån

6230

Rammebudsjett

renovasjon

1600

1 600
-1 600

Bruk kaptialfond

-1 600

Lån
SUM

Investeringer

SVARF

24 300

-24 300

SUM

Totalt

Realinvesteringer

154 750

-154 750

8750

Videreutlån

formidlingslån

5 000
—5000

Lån

4000
—4000

-24 300

4 000
—4000

1 300

8760

Egenkapital

SUM

Finansinvesteringer

6 300

-6 300

SUM

lnvesteringsbudsjett

161 050

—161050

KLP

24 300

—1300

Bruk av kapitalfond

>

RAUMA

KOMMUNE

Saksmappe:

Kontrollutvalget

2018-1539/04

Arkiv:
Saksbehandler:

150
Jane Anita Aspen

Dato:

30.82018

Saksframlegg

UtvalUssaksnr

Utvalg

Møtedato

PS 24/18

Kontrollutvalget
Formannskap

6.9.2018
_,

Kommunestyret

BUDSJETTFORSLAG
Sekretariatets

FOR 2019 FOR

KONTROLL

OG TILSYN

innstilling

Kontrollutvalgets
forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 1 202 850,— inkludert
kjøp av revisjonstjenester
og sekretariatstjenester
for kontrollutvalget
vedtas.
Saksopplysninger
I henhold til § 18 i Forskrift for kontrollutvalg
skal kontrollutvalget
utarbeide forslag til
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet
i kommunen.
Kontrollutvalgets
forslag til
budsjettramme
for kontroll— og revisjonsarbeidet
skal følge formannskapets
budsjettinnstilling
til kommunestyret.
Budsj ettforslaget fra kontrollutvalget
kan bare endres av kommunestyret,
men formannskapet
kan, i sitt samlede budsjett. foreslå et annet beløp enn det kontrollutvalget
foreslår.
Budsjettforslaget
skal synliggjøre
revisjon og sekretariatstjenester.

kontrollutvalgets

egne kostnader

og kostnader

Rauma kommune har sek retariatstj enester for kontrollutvalget
fra Kontrollutvalgs—
sekretariatet
for Romsdal. Rauma kommune er deltaker i Kontrollutvalgssekretariat
Romsdal, jf. avtale om interkommunalt
samarbeid etter kommunelova
§ 27.
Rauma kommune er deltaker i Møre og Romsdal
kommuner og fylkeskommunen.
Det er tatt utgangspunkt
Budsjettibrslaget

i at kontrollutvalget

kan spesifiseres

Revisjon

IKS, sammen

knyttet til

for

med 16 andre

avvik1er inntil 6 møter i året.

som følger:

Konto

Tekst

1080
1080
1099
lfl
11 15

Godtgjørelse
folkevalgte
Tapt arbeidsfortj eneste
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur,
aviser, abonnement
Bespisning

1150 "opplæringog kursutgifter

_
.

(

Budsjett
2019
60 000
0
8 800
2 200
2 000

22 000

Budsjett
2018
55 000
2 000
6 500
2 000
3 000

—22000

Regnskap
'uli. 2018
37 000
0
__ 4 000
2 000
1 000

., 23 000

*

1160 iBilgodtgjørelse+diett(oppg.pl.)
1170

Utgiftsdekning

1195

Kontingenter**

reise

Sum kontrollutval
1350
1351

ets e en Virksomhet

Kjøp tjenester Revisjon***
Kjøp tjenester KU—sekretariatet
Sum utgifter kontrollutvalg,
sekretariat

0

revis

***

*

3000'

'6500'

2000

3 000

4 000

2 000

6 000

6 000

6 000

107 000

107 000

77 000

850 000
245 850
l 202 850

607 000
244 750
958 750

455 000
244 750

'on

** Ikke regnskapsført
der det er budsjettert.
*** Revisjonen fakturer hvert kvartal. Sekretariatet

Vedlagt

I

har fakturert

for hele året.

følger:

.
0

Kostnadsfordeling
sekretariatstjenester
for 2019
Innspill til budsjettprosess
fra Møre og Romsdal Revisjon

.

Økonomirapport

IKS. datert 28.6.2018

pr. juli

VURDERING
For å gi kontrollutvalget
gode arbeidsvilkår
må kommunestyret
stille nødvendige ressurser til
disposisjon. Kommunestyret
skal vedta et samlet budsjett for kontroll— og tilsynsarbeidet
i
kommunen der utgifter til utvalget sin egen virksomhet.
sekretærbistand
og revisjon kommer
frem.
Kontrollutvalget
må ha mulighet
erfaringsutveksling
og samlinger

og midler til å skaffe seg kunnskap
sammen med andre kontrollutvalg.

og delta i

Kommentarer
til noen av budsjettpostene:
1 100 Faglitteratur —Kontrollutvalgets
medlemmer får medlemsbladet
til Norges
kommunerevisorforbund.
Bladet har mange fagartikler som er nyttig for arbeidet i
kontrollutvalget.
Bladet koster 425; pr medlem.
1 195 Kontinwenter —Forum for kontroll og tilsyn (FKT) er en viktig fagorganisasjon kontroll og
tilsynsarbeidet, der Rauma kommune er medlem. Størrelsen på kontingenten
bestemmes ut fra
kommunens innbyggertall.
Rauma kommunes sats for 2019 er kr 6000.—. som er samme sats
som i 2018.
1 150 O laerin 00 kursut Iifter— Av konferanser som er spesielt innrettet på å Øke
kontrollutvalgets
kunnskap så er det NKRF sin kontrolIutvalgskonferanse
som arrangeres i på
Gardermoen i slutten av januar. Og FKT sin fagkonferanse
og årsmøte som arrangeres i
Kristiansand ijuni. Det er budsjettert med at 2 personer kan reise på en av disse konferansene.
1375 —K'ø fra IKS —Representantskapet
i Møre og Romsdal Revisjon IKS skal behandle
budsjettet for 2019 i representantskapsmøte
15. september. Budsjettet er godkjent av styret i
MRR IKS. Fra 1. januar 2019 skal revisjonen fakturere etter medgått tid. Det beløpet som
fremkommer
i budsjettet er derfor et stipulert beløp. basert på revisjonens oppsummering
av
revisjonsarbeid
fra august 2017 til juni 2018. Det stipulerte beløpet medfører en betydelig
økning i utgifter til regnskapsrevisjon.
Samtidig opplyser revisjonen at det gir gode intensiver
for å dokumentere
regnskapet og prosessen så godt som mulig, siden dette vil ha en direkte
kobling til hvor mye revisjonen trenger for å kontrollere årsregnskapet.
Administrasjonen
har
med andre ord mulighet til å få ned kostnadene til revisjon, dersom de har gode prosesser.
Det er budsjettert med en forvaltningsrevisjonsrapport
i 2019. Kontrollutvalget
må ta stilling
til om de ønsker å gjennomføre
et ibrvaltningsrevisjonsprosj
ekt også i 2019.
1351 —K'ø av t'eneste KU —sekretariatet —Styret for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal
behandlet i møte 5.9.2018 budsjettrammen
for sekretariatet for 2019. Beløpet for kjøp av
sekretariatstjenester
for 2019 er i henhold til Rauma kommunes andel av sekretariatets

budsjett. Rauma kommunes andel er på 1 1 prosent av budsjettet. Det vil for 20l9 bli
budsjettert med 200 000 fra bruk av disposisjonsfond, slik det også ble i 2018.
Kontrollutvalgssekretariatet
ser det som viktig at kostnader til kontroll og tilsyn blir
synliggjort i kommunen sitt regnskap. Dette vil også bidra til mer nøyaktig
Kostrarapportering.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget
slutter seg til de vurderinger som her er gjort og ber
kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets
forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme
på kr 1 202 850,—,som inkl. kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget.
Saken legges fram med ovennevnte forslag til vedtak.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET

KOSTNADSFORDELING

Kommune

Folketall
01.01.18

3 557
3 440
9 775
2 623
26900
2 946
7 507
7 1 19
6 559
70 426

Aukra
Eide
Fræna

H

__

Gjemnes
Molde
Nesset
Rauma

Sunndal

Vestnes 7—/
Sum

Sum inntektel'

l

L

Fordeling
Budsjett
%
2—2019
5,0
111 750
5,0 - 111 750
14,0 " 312 900
4,0
89 400
38,0 1 849 300
227,
4,0
&00
1 1,0
245 850
10,0
223 500
AX
9,0
201 150
100,0
2 235 000

FOR ROMSDAL

2019 OG 2018

Folketall

2 235 000 7

01.01.17

3 547
3 454
9 741
2 611
26 822
2 963
7 503
7 126
6 577
70 344

Fordeling
Budsjett
%
2018
5,0
111 250
11 1 250
5,0
14,0
31 1 500
4,0
89 000
38,0 ”7845 500
4,0
89000
1 1,0
244750
10,0
222500
90
200250
100,0
2 225000

l 225000

Aspen,

jane

Anäta

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Oterhals <Alme0terhals<qDn'rrrevisjon.no>
28.juni 2018 10:49
Aspen, Jane Anita
Fwd: Ratmm. kommune Innspill til budsjettprosess ,. revisjonshonorar

Vedlegg:

Signert

Hei du. Videresender orienteringen
fakturering 20l ().

protokoll

eiermØte

2019

20 04.2018pdf

Rauma og Vestnes kommune [ikk om overgang til medgått tid og grl
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Kent rnjlu två.lgss ektetan 1.3:
KUlhmum ;iVi'F—Cj—i

,,,

lus,,

mm”

a <.

“H’"":z\

lldmlll”(11315lå

,,

‘1‘ l L)

,
.
.
________
Opprinnelig

Dam:

_
meldj,18 ——-..,,-,

N
D acyl."—

$;:7;;:7#7

nalsrrum rex; «jo 1 my)

AMVll/llll

Date"25106201
8 10-37(GM! 00:(())

Til: ”Hovdenak

loril"

äonl

Lg

hevde (til”/grauma

«2144,

Magnum;

_

,,

(

I

,)

\llmitllion

Fra: Anne Oterhals <énj te()t

-———.,2.

Ceflrflsdai‘

(lLlN

A

Zlå lg

? ( (l.
Jlt Lil ”(a

jl (i'rltiu;

, r7

å

(å

/

/————i

—

,,-,,,.-1,2,2-...122,21-..

no'; , "Rye. Mette'

<tnette-,t'reafgisjattsnitt<),ntmtiu,eate—>
Emne: Rauma kommune innspill til budsjeuprosess ~ revisj(mshonorar

2019

Hei,

Vi viser til den vedlagte protokollen
til medgått
Dette

tid fra 1. januar

kan gi noen utfordringer

det gode intensiver
kobling

fra vårt eiermøte hvor det ble vedtatt at vi skal gå over til fakturering

i henhold

2019.
knyttet

for å dokumentere

til hvor mye vi trenger

forå

til forutsigbarhet
regnskapet

kontrollere

og budsjettering

og prosesser

av revisjonshonorar

så godt som mulig siden dette

fremover.

Samtidig

vil ha en direkte

årsregnskapet.

Vi har sett på medgått tid fra august 2017 til juni 2018 og vil med dette forsøke å gi dere en pekepinn på hva dere
kan forvente

av honorar

for 2019, slik at dette

Estimatet for revisjonshonorar
Estimat

for forvaltningsrevlsjon

kan tas hensyn

inkl. attestasjoner
i 2019 utgjør

! estimatene

kjøpe ytterligere

ligger det en flat timepris

budsjettprosessene.

i 2019 utgjør kr 600 000

kr 250 000

Til sammen utgjør dette kr 850 000 mot årets fasthonorar
l den grad dere ønskerå

til i de kommende

tjenester

på kr 607 000

ut over dagens nivå så kommer

på kr. 1 000 i tråd med tidligere

styrevedtak

dette

selvfølgelig

i tillegg.

hos oss.

Fastprisen har tidligere innehold honorar bl.a for Rauma kirkelige fellesråd og noen stiftelser. Fra og med 2019 vil
hver juridisk

enhet

bli fakturert

Vi kan bidra med estimat
Jeg vil samtidig

Med vennlig
't

WU

(JG

hver for seg.

også for disse ved behov.

takke for et godt samarbeid

i året som har gått og ønsker

hilsen
.-,OlVl

iDA

ftt “(E/E
MUN

ll<5

l

dere en god sommer.

gir

Arme Oterhals
regnskapsrevlsor/reglstrert
97667668

revisor

Mobiltlf.

9.1.112
game;QFSIDQLSÅQMLQVE
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AspenJane

Anita ,

Fra:

Rye, Mette

Sendt:

29. august 2018 12:40

Til:

Postmottak

Emne:

SV: Arbeid med budsjett for kontroll og tilsyn

—Kontrollutvalgssekretariatet

for Romsdal

Kan sikkert se på periodisering
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* Kontrollutvalgssekretariatet
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Fra: Postmottak

ft

4 .x

{11776

555-

for Romsdal

Sendt: onsdag 29. august 2018 11:34
Til: Rye, lVlette <mette.r

e

rauma.l<ommune.no>

Emne: SV: Arbeid med budsjett for kontroll og tilsyn
Hei
Takk for informasjonen,
Har du også mulighet
innenfor

kontroll

den er nyttig

for kontrollutvalget

til å ta ut en regnskapsrapport

og tilsyn

pr. 31,7.2018

(Tjeneste

fra Visma som viser hva som er regnskapstørt
1100).

],

på de ulike artene

RAUMA

KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:

2018—1539/04
033
Jane Anita Aspen

Dato:

12.72018

Saksframlegg

Utval ssaksnr
PS 25/18

Utvalg—
Kontrollutvalget

_
_

Møtedato
6.9.2018

()PPFØLGINGSLISTE
Sekretariatets

innstilling

[ oppfølgingslisten

gjøres følgende

endringer:

Saksopplysninger
Vedlagt

følger ajourført

oppfølgingsliste

pr 24.5.2018.

I dette møtet er det ikke lagt opp til orientering
oppfølgingslisten.

fra administrasjonen

knyttet til saker på

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 opptølgingslisten.

Jane Anita Aspen
daglig leder

RAUMA

KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:

2018-1539/04
033
Jane Anita Aspen

Dato:

27.8.2018

Saksframlegg
Utvalgssaksnr
PS 26/18

Utvalg
Kontrollutvalget

Møtedato
6.9.2018

EVENTUELT
Forberedelse til virksomhetsbesøk
på Helsehuset
I kontrollutvalgsmøte
19.4.2018 konkluderte kontrollutvalget
med at det det var ønskelig med
et virksomhetsbesøk på Helsehuset i forbindelse med kontrollutvalgsmøte
18.10.2018.
Utvalgsmedlemmene bes i dagens møte konkretisere hva utvalget ønsker a få belyst i
virksomhetsbesøket. Dette for at virksomheten skal ha mulighet til å forberede seg til besøket.
Tiltaksplan
2018 —Kontrollutvalget
i Rauma
Det blir anledning til å oppdatere tiltaksplanen i møte.
Referat

fra Forum

for kontroll

og tilsyn (FKT)

årsmøte og fagkonferanse

TILTAKSPLAN
201 8
KONTROLLUTVALGET
RAUMA

KOMMUNE

£1
N

«%
Oppdatert

24.05.18

I

Tilsyn

—T1

med forvaltningen

Fo1tløpende

Møte
lapportering

.
'
<0
j
<
i .
'
0

05.03.18

ji—
L:

MÅ
04.19.18
4—7—18
24. 05.

Torbjørn Bruaset og Eirik Jenssen
kontrollutvalget.

Saker knyttet

Sykefravær
Oppfølging
Sluttregnskap
Anmeldelser

Orienter ing om oppfølging
Okonomirappmt2.

'

Virksomhetsbesok

'

Status etiske retningslinjer

-

Tiltaksplan

0

Status oppfølging

_

oppgaver

'
svar/oppfølging

I
'
'
_
1—1
I
'
1
til

' '
_

fl

av vedlil<eh<M——

llelsehus

*

2019 » Kontrollutvaloet

i forbindelse

i Rauma

av tilsyn med arkivholdet

med regnskapsrevisjon.
O )

05.03.18

aver kn ttet til re nska )srevis'on
er i all hovedsak

lnterimrapport regnskapsrevisjon,

relatert til bestemmelsene
)—

i kap. 4 i

W

regnskapsår 2017.

.
I

Kontrollutvalgets

'

Årsavslutningsbrev

06.09.18

.

Orientering

om revisjonsstrategien

18.10.If?

.

'

Avstemming

av risikovurdering

291 1.18

.

lnterimrapport

.

Orientering

24.05.18

oppgaver

Møte

uttalelse

til årsregnskapet

for revisjonsåret

i forbindelse

med

for 2017. Rauma

Utgangspunktet
for oppgavene
5i forskrift om kontrollutvalg.
.
Forvaltningsrevisjonsrapport

kommune,

_

for revisjonsåret

2018.

og vesentlighet.

regnskapsrevisjon.
om op følging

2017.

regnskapsår

i

i

2018 (ev. i det første møte i 2019).

av årsavslutningsbrev

for 2017

forvaltningsrevisjon.,,

O ) ) aver kn ttet til forvaltnin
_

2018

og kommunens

av og organisering

ved Rauma

Utgangspunktet
for oppgavene
forskrift om kontrollutvalg..

Tiltaksplan

'
I

te1tia1

Møte

ix)

05.03.18

for

(i terialrapporteringen)
og varslinger

.

%

[

(i tertialrapporteringen)
av politiske vedtak (i tertia11'appo1'teringen)

.

Kontrollutvalgets

utvalg.

i

til plan forvaltning— Eirik Jenssen

Rapponer fra andre tilsynsorganer

18 IO. 18

Kontrollutvalgets

representanter

Når det gjelder å følge med på saker i andre utvalg som er av interesse
kontrollutvalget,
har utvalget fordelt ansvar slik:
— Saker i formannskapet
,. Lars Ramstad

06.09.18

19.04. 18

er kommunestyrets

orlenter mg
___
‘7’,
*
1'
Orientering om oppfølging av tilsyn med a1kivholdet 1 Rauma kommune. rrrrr ,)..
o »ØkonomirappLMt—l.te1tia1 ,
r_
’i‘rirfl

79 11 18

I

knvttet
til tils 111med forvaltnin
en
skal ha tilgang til dokumenter
fra alle politiske

1 den grad temaer/områder
ikke blir undersøkt gjennom bestilling av
forvaltningsrevisjon.
kan det være aktuelt å be 0111tilbakemeldinger
fra
administrasjonen
på ulike områder. bl.a. ut fra overordnet analyse for
forvaltningsrevisjon.
Slik informasjon
blir spesifisert under hvert enkelt mote.
Sakäoppfolging
vil ogsåæpgå
av kontrollutvalgets
o)ppfolgings£tep—
.
Skatteoppkreverens
årsrapport for 2017 og kontrollrapport
fra Skatteetaten

j—M

l—Å

0 ) ) aver
Kontrollutvalgsmedlemmene

—
I

Aktuell
tnformasjon,/orienteringer

—.—1————

srevis'on

er plan for 101valtn1ngs1ev1slon

%

og bestemmelsene

1 kap.
l

«innkjøp

og offentlige

anskaffelser

i Rauma:

ÅL]

Møte

Oppgaver
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