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Møtedato
15.6.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12. MAI 2020
Sekretariatets innstilling
Protokollen fra møte 12. mai 2020 godkjennes.
Til å signere protokollen velges:
1. …………..
2. …………..
Signering skjer elektronisk.
Saksopplysninger
Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke
fremkommet merknader til protokollen.
Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, samtidig som det velges to
medlemmer til å signere protokollen.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGET I
RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Møte nr:
Møtedato:
Tid:
Møtested:
Sak nr:
Møteleder:

Forfall:
Ikke møtt:
Møtende vara:
Fra sekretariatet:
Fra revisjonen:
Av øvrige møtte:

2/20
12.5.2020
Kl. 10.00 – kl.12:50
Microsoft Teams
08/20 – 13/20
Lars Ramstad, leder (H)
Odd Ivar Røhmesmo, nestleder (Sv)
Marit Nauste (Uavh.)
Randi Margrethe Røsvik Sørli (Krf)
Arne Johnson (Ap)
Ingen
Ingen
Ingen
Jane Anita Aspen, daglig leder
Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Toril Hovdenak, rådmann
Yvonne Wold, ordfører
Mette Rye, økonomisjef
Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim, arkivleder
Harald Westby Digernes, helse- og velferssjef og beredskapskoordinator
Annelies Slabbertje, avdelingsleder Aktiv/mestring
Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Kontrollutvalgets leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.
Møtet ble avviklet som fjernmøte på Microsoft Teams, med hjemmel i midlertidig forskrift
om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning
av Covid-19.
Det fremkom ingen merknader til møteinnkalling.
Saklisten ble godkjent.
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25. FEBRUAR 2020

PS 08/20

Kontrollutvalgets vedtak
Protokollen fra møte 25. februar 2020 godkjennes.
Til å signere protokollen velges:
1. Marit Nauste
2. Odd Ivar Røhmesmo
Kontrollutvalgets behandling
Protokollen fra møte 25. februar 2020 godkjennes
Det foreslås at Marit Nauste og Odd Ivar Røhmesmo velges til å underskrive protokollen.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets
medlemmer. (5 voterende)
Sekretariatets innstilling
Protokollen fra møte 25. februar 2020 godkjennes.
Til å signere protokollen velges:
1. …………..
2. …………..

REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 09/20

Kontrollutvalgets vedtak
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling
Referatsaker:
RS 03/20

Årsrapport 2019 fra skatteoppkreveren i Rauma kommune, rapport datert
22.1.2020.

RS 04/20

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Rauma kommune, brev
datert 17.2.2020 fra skatteetaten.

RS 05/20

Folkehelseprofil 2020 Rauma kommune, Folkehelseinstituttet.

RS 06/20

Forslag om undesøkelse av kommunale formuesbevaring, brev datert 29.3.2020 fra
Odd Ivar Røhmesmo.
Sekretariatet har tolket dette som et innspill til revisjons arbeid med risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunen og kommunens selskaper. Brevet er derfor
oversendt forvaltningsrevisor.

RS 07/20

Svar på brev fra kontrollutvalget, brev datert 3.3.2020 fra RIR v/daglig leder JanEgil Korseberg.
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Sekretariatet bes om å gi tilbakemelding til RIR om at det er greit at dokumentene
sendes sekretariatet, som har ansvar for kontrollutvalgets postmottak og arkiv.
Orienteringssaker:
OS 01/20

Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune
Oppfølging av tilsyn – fremdeles åpne avvik, brev fra arkivverket datert 19.12.2019
Oppfølging av tilsyn - svar fra Rauma kommune, brev datert 10.2.2020
Dette er en sak fra kontrollutvalgets oppfølgingsliste.
Kontrollutvalget hadde bedt om statusrapport for arbeidet med å rette opp
lovbruddene. Arkivleder Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim orienterte utvalget og
presentere utkast til arkivplan/dokumentasjonsstrategi.
På spørsmål fra utvalgsleder, svarer arkivleder at kommunen har vært i muntlig
kontakt med arkivverket etter brev sendt 10.2.2020. Det har ikke kommet noe skriftlig
svar fra arkivverket enda.
Arkivleder opplyser at hun overfor arkivverket har uttrykt at Rauma kommune ikke
ønsker at tilsynet blir avsluttet før alt er kommet på plass.
Det er noen avvik som det står igjen å lukke, men arkivleder har måttet prioritere drift.
Det har vært mye arbeid med innføring av nytt saks- og arkivsystem.
Horgheim opplyser at NOU 2019:9 legger grunnlag for ny arkivlov. Der er en går bort
fra papirarkiv og over til digitale arkiv. En gå også i lovforslaget bort fra arkivplan og
over til dokumentasjonsstrategi.
Horgheim opplyser at GDPR også må inngå i arbeidet med dokumentasjonsstrategi.
Målet er at arbeidet med dette skal kunne prioriteres til høsten.
I presentasjonen av det arbeidet som er gjort med arkivplan/dokumentasjonsstrategi
viste Horgheim eksempel fra Barnehageområdet. Her fremgår det hva som skal
dokumenteres, og hvor og av hvem. Det er lagt til grunn slik oppbygging;
• Rutine for dokumentasjon i barnehage
• Innsyn i barnehagemappe
• Sensitive personopplysninger
• Struktur i barnemappe/barnesaker
• Personopplysninger som behandles i barnehage
Horgheim opplyser at de skal bygge opp alle fagområder på samme måte. Intensjonen
er at arkivplanen skal kunne behandles i kommunestyret i juni. Arkivplanen ligger på
www.rauma.kommune.no/arkivplan
Avslutningsvis oppsummerer utvalgsleder at kontrollutvalget synes at det er viktig at
det utarbeides dokumentasjonsstrategi for hva som skal dokumenteres og hvem som
har ansvaret for dette. Det understrekes likevel at implementering hos de ansatte er
like viktig. Kontrollutvalget vil fortsette oppfølging av saken til kommunestyret har
behandlet arkivplanen/dokumentasjonsstrategien og arkivverket har avsluttet tilsynet.

OS 02/20

Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig
rusmiddelbruk og psykisk liding
Kontrollutvalget hadde bedt om en status for oppfølging av handlingsplanen som ble
laget i forbindelse med tilsynet.
Helse- og velferdssjef Harald Westby Digernes og avdelingsleder Aktiv/mestring,
Annelies Slabbertje orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget
Kontrollutvalget fikk sammen med møteinnkallingen tilsendt behandlingsplanen som
ble utarbeidet i forbindelse med tilsynet, der statusendring var merket. I tillegg var det
utsendt presentasjon fra en erfaringskonferanse.

Utvalgsleder ga ros for det arbeidet som var gjort. Dokumentasjonen som
utvalget har fått tilsendt er detaljert og informativ. Det ble fra utvalgsleder
spurt om det er noen utfordringer i arbeidet. Helse- og velferdssjef peker på at
overordnet styring kan være en utfordring, siden arbeidet forutsetter at det blir
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koordinert tjenester fra både Helse- og velferd og Helse- og omsorg. Det er lagt
opp til at det skal være faste møter mellom Helse- og velferssjef og Helse- og
omsorgssjef. Det er en utfordring for samordningen at det nå blir den tredje
helse- og omsorgssjefen på kort tid. Ny helse og omsorgssjef startet 1. august.
Inntil hun er på plass, fungerer rådmannen som helse- og omsorgssjef. Det blir
fra Digernes understreket at samhandling er viktig.
Slabbertje opplyser at det er 20-30 brukere i målgruppen. Dette er brukere med
alvorlig problematikk på begge områder. Hun understreker at en i Rauma
kommune har gode forutsetninger for å fange opp brukerne, men en klarer
likevel ikke å være i kontinuerlig kontakt med alle. Dette bl.a. fordi noen ikke
ønsker å ta imot tjenester. Slabbertje opplyser at de fortsetter å tilby tjenester,
selv om brukerne takker nei.
Utvalgsleder takket for orienteringen, og understreker at dette er et viktig
arbeid som kontrollutvalget vil fortsette å følge med på.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5
voterende)
Sekretariatets innstilling
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
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REGNSKAPSREVISJON. PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2019

Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2019 til orientering.
Kontrollutvalget ber rådmannen om en plan for oppfølging av de to forholdene som er omtalt
i Revisjonsbrev nr. 2.
Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om merknader og forslag til
forbedringer blir fulgt opp av administrasjonen.
Kontrollutvalgets behandling
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anne Oterhals gjennomgikk presentasjon som var
ettersendt utvalgsmedlemmene før møte. Oterhals forklarte også bakgrunnen for det to
forholdene som har ført til et nummerert brev.
I den overordnede tilbakemelding ble det opplyst at regnskapet har mange korreksjoner, noe
som etter revisors vurdering øker risiko for feil og gir økt tidsbruk. Revisor ber kommunen
sikre at det er tilstrekkelig kvalitet i regnskapsføringen.
Videre ble det gitt informasjon om funn knyttet til hvert revisjonsområde. Revisor har
beløpsmessig vurdert funn av feil til ikke å være så vesentlig at de har betydning for
revisjonsberetningen. Revisor opplyser at det ble funnet betydelig budsjetavvik både innen
drift og investering. Når det gjelder lønnsområdet så er det bl.a. funnet at påløpt lønn ikke
bokføres av kommunen ihht. krav i forskrift. Det anbefales å gjøre avstemming mellom
regnskap- og lønnssystem gjennom året. Dette er noe utvalgsmedlem Nauste understreker at
er viktig at gjennomføres, da lønnsområdet utgjør så stor del av driftsutgiftene. Utvalget fikk
også en status fra økonomisjefen for gjennomgang av eldre fordringer – krav sykepenger.
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Arbeidet er påbegynt men ikke avsluttet. Utvalget understreker forventing om at dette arbeidet
nå blir avsluttet.
Det var en god del forbedringsområder som ble belyst i revisors presentasjon, noen av disse
har også vært signalisert tidligere år. Kontrollutvalget merket seg særlig at revisor anbefaler at
kommunen gjør løpende egenkontroll på at anskaffelser er i tråd med innkjøpsreglement,
innkjøpsavtaler og lov om offentlige anskaffelser. Dette henger tett sammen med
forvaltningsrevisjonsprosjektet Offentlige anskaffelser som det var knyttet mange
anbefalinger til, og som ikke er tilstrekkelig fulgt opp enda.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anne Oterhals og økonomisjef Mette Rye svarte på
spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5
voterende)
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2019 til orientering.
Kontrollutvalget ber rådmannen om en plan for oppfølging av de to forholdene som er omtalt
i Revisjonsbrev nr. 2.
Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om merknader og forslag til
forbedringer blir fulgt opp av administrasjonen.
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RAUMA KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019

Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget har i møte 12.5.2020, sak 11/20, behandlet Rauma kommunes årsregnskap
og årsberetning for 2019.
Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2019 inkludert regnskap og
årsberetning, noter til årsregnskapet, samt revisors beretning datert 4. mai 2020. I tillegg har
revisor og rådmann/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger i møte.
Revisjonen har avgitt en beretning med presisering. Det er under andre forhold omtalt at
kommunen ikke har behandlet skattetrekksmidler i samsvar med bestemmelsene i
skattebetalingsloven 5-12. Videre er det presisert at årsregnskapet ikke er avlagt innen fristen.
Årsregnskapet ble først avlagt 3.3.2020, endret 10.3.2020 og nytt årsregnskap avlagt 4.5.2020.
Disse to forholdene har ført til et Revisjonsbrev til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget vurderer at årsberetningen er avlagt i det alt vesentlige i samsvar med
kommunelovens krav til årsberetning, jf. §14-7.
Rauma kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 463 330 303.- til fordeling til drift, og
et regnskapsmessig mer forbruk på kr – 8 360 660,-. Netto driftsresultat er negativ med
kr 12 596 635.-. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er på -1,8 % og er under
Teknisk beregningsutvalgs (TBUs) måltall på 1,75 %.
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Kommunen trenger et disposisjonsfond av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og
svikt i de frie inntektene. Disposisjonsfondet er på 1,6 % av brutto driftsinntekter, som er godt
under TBUs måltall på minimum 4 %.
Kommunen har også en relativ høy gjeld, og godt over TBUs måltall på 50 %. Netto lånegjeld
i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsern er på 96,3 %, som er litt ned fra 2018.
Tjenesteområdene hadde samlet 20,6 mill. kroner i merforbruk i 2019. Det er særlig Helse og
omsorg og Helse og velferd som har hatt utfordringer.
Kontrollutvalget oppfordrer til at de anbefalinger om forbedringer som revisjonen kommer
med i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen, blir fulgt opp av rådmannen.
Etter utvalgets gjennomgang av Årsrapport 2019 inkludert regnskap og årsberetning, noter,
samt revisors beretning, mener kontrollutvalget at dette gir et forsvarlig uttrykk for resultatet
av Rauma kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019.
Kontrollutvalget vil likevel anbefale at noter til regnskapet ligger i Årsrapporten sammen med
regnskapet. Notene er en særskilt del av årsregnskapet og skal bidra til å øke
regnskapsbrukerens forståelse og vurdering av regnskapet. Notene skal kommentere
årsregnskapet slik at leseren får en bedre forståelse av de ulike delene av regnskapet. Det kan
hende at dette blir korrigert i den ferdige Årsrapporten som legges frem for kommunestyret
for behandling. Kontrollutvalget vil presiser at kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og
årsberetning er en del av den politiske prosessen. Det forventes da at den ferdige Årsrapporten
også foreligger før kontrollutvalgets behandling.
Kontrollutvalget oppfordrer til at rådmannen legger frem en plan for hvordan en for fremtiden
skal komme i mål med regnskapsavleggelsen innen fristen 15.2.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for
Rauma kommune for 2019.
Kontrollutvalgets behandling
Rådmann Toril Hovdenak og økonomisjef Mette Rye orienterte og svarte på spørsmål fra
utvalget.
Økonomisjef viste en presentasjon, supplert av rådmann, der det ble gjennomgått følgende;
• Måloppnåelse
• Merforbruk
• Budsjettavvik på driftsrammer
• Forklaring til avvik på drift
• Telemarkforsknings gjennomgang av Rauma kommunes utgiftsnivå sammenlignet
med landsgjennomsnitt, normert utgiftsnivå og normert inntektsjustert inntektsnivå.
• Investeringer
• Gjeld
• Fremover
Utvalgsmedlem Odd Ivar Røhmesmo stilte spørsmål med note for selvkost, der han ikke får
beløp til å stemme. Økonomisjef skal sjekke opp dette.
Rådmann Toril Hovdenak informerte litt nærmere om årsakene til og fordelingen av
merforbruket innen helse- og omsorg. Stor økning knyttet til ressurskrevende tjenester innen
bo- og habiliteringstjenenesten. Det ble informert om at det er gode effekter av omleggingen
til langvakter innen institusjonsdriften.
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Rådmannen understreket at det vil bli en utordring å ta ned tjenesten som følge av
inntektsbortfallet som kommer som følge av grensejusteringer mot Vestnes.
Avslutningsvis opplyste rådmann at regnskapssjef er blitt utfordret til å lage en plan for
hvordan kommunen kan utbedre de forholdene som revisor påpeker. Målet er at regnskap for
skal avsluttes slik at kommunestyret kan behandle regnskapet i mai.
Sekretariatets forslag til uttalelse
Kontrollutvalget har i møte 12.5.2020, sak 11/20, behandlet Rauma kommunes årsregnskap
og årsberetning for 2019.
Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2019 inkludert regnskap og
årsberetning, noter til årsregnskapet, samt revisors beretning datert 4. mai 2020. I tillegg har
revisor og rådmann/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger i møte.
Revisjonen har avgitt en beretning med presisering. Det er under andre forhold omtalt at
kommunen ikke har behandlet skattetrekksmidler i samsvar med bestemmelsene i
skattebetalingsloven 5-12. Videre er det presisert at årsregnskapet ikke er avlagt innen fristen.
Årsregnskapet ble først avlagt 3.3.2020, endret 10.3.2020 og nytt årsregnskap avlagt 4.5.2020.
Disse to forholdene har ført til et Revisjonsbrev til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget vurderer at årsberetningen er avlagt i det alt vesentlige i samsvar med
kommunelovens krav til årsberetning, jf. §14-7.
Rauma kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 463 330 303.- til fordeling til drift, og
et regnskapsmessig mer forbruk på kr – 8 360 660,-. Netto driftsresultat er negativ med
kr 12 596 635.-. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er på -1,8 % og er under
Teknisk beregningsutvalgs (TBUs) måltall på 1,75 %.
Kommunen trenger et disposisjonsfond av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og
svikt i de frie inntektene. Disposisjonsfondet er på 1,6 % av brutto driftsinntekter, som er godt
under TBUs måltall på minimum 4 %.
Kommunen har også en relativ høy gjeld, og godt over TBUs måltall på 50 %. Netto lånegjeld
i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsern er på 96,3 %, som er litt ned fra 2018.
Tjenesteområdene hadde samlet 20,6 mill. kroner i merforbruk i 2019. Det er særlig Helse og
omsorg og Helse og velferd som har hatt utfordringer.
Kontrollutvalget oppfordrer til at de anbefalinger om forbedringer som revisjonen kommer
med i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen, blir fulgt opp av rådmannen.
Etter utvalgets gjennomgang av Årsrapport 2019 inkludert regnskap og årsberetning, noter,
samt revisors beretning, mener kontrollutvalget at dette gir et forsvarlig uttrykk for resultatet
av Rauma kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019.
Kontrollutvalget vil likevel anbefale at noter til regnskapet ligger i Årsrapporten sammen med
regnskapet. Notene er en særskilt del av årsregnskapet og skal bidra til å øke
regnskapsbrukerens forståelse og vurdering av regnskapet. Notene skal kommentere
årsregnskapet slik at leseren får en bedre forståelse av de ulike delene av regnskapet. Det kan
hende at dette blir korrigert i den ferdige Årsrapporten som legges frem for kommunestyret
for behandling. Kontrollutvalget vil presiser at kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og
årsberetning er en del av den politiske prosessen. Det forventes da at den ferdige Årsrapporten
også foreligger før kontrollutvalgets behandling.
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Kontrollutvalget oppfordrer til at rådmannen legger frem en plan for hvordan en for fremtiden
skal komme i mål med regnskapsavleggelsen innen fristen 15.2.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for
Rauma kommune for 2019.

PS 12/20

OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak
I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:
Rauma Energi AS
Rauma Energi AS står overfor store utfordringer i tiden fremover. Det gjelder både Herje
kraftverk, Verma utbyggingen og fiberutbygging. Kontrollutvalget ønsker derfor å følge med
på utviklingen i selskapet.

12.05.20: Kontrollutvalget ønsker en statusrapport i møte 15.09.20.Utvalget vil i neste
møte diskutere nærmere stikkord for hva statusrapporten bør omhandle.
Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune
Tilsynet fra Arkivverket førte til 9 pålegg om utbedringer. Rauma kommune arbeider med å
rette opp bruddene på regelverket. Kontrollutvalget vil følge med på arbeidet til det som
Arkivverket har påpekt, er kommet på plass.

12.05.20: Arkivleder Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim gav i dagens møte statusrapport
for arbeidet med å rette opp lovbruddene, jf. OS 01/20. Kontrollutvalget synes at det er
viktig at det utarbeides dokumentasjonsstrategi for hva som skal dokumenteres og
hvem som har ansvaret for dette. Det understrekes likevel at implementering hos de
ansatte er like viktig. Kontrollutvalget vil fortsette oppfølging av saken til
kommunestyret har behandlet arkivplanen/dokumentasjonsstrategien og arkivverket
har avsluttet tilsynet.
Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune»
Kontrollutvalget behandlet i møte 5.3.2018 sak 3/18 forvaltningsrevisjonsrapporten.
Kontrollutvalget innstilte til kommunestyret som behandlet saken i møte 22.3.2018 k-sak
27/18. Det var 9 anbefalinger som kommunestyret sluttet seg til. Kommunestyret ber
rådmannen om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at arbeidet gjennomføres.
Rådmannen har gitt kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene.

12:05.20: Kontrollutvalget ber til møte 15.06.20 om en status for arbeidet med
oppfølging av anbefalingene som kommunestyret vedtok. I tillegg bes det om en
tilbakemelding om hvordan revisors anbefaling som ble gitt i forbindelse med
årsregnskapsavleggelsen 2019 skal følges opp; Det anbefales at kommunen gjør
løpende egenkontroller på at anskaffelser er i tråd med innkjøpsreglement,
innkjøpsavtaler og lov om offentlige anskaffelser.
Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk
og psykisk liding
(2 lovbrudd), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 20.6.2018.
1) Det er avdekt manglar ved kommunen si styring av det systematiske arbeidet som skal
sikre at personar med ROP-lidingar får samanhengande, koordinerte og forsvarlege helseog sosialtjenester.
2) Rauma kommune sørgjer ikkje for at tenesta opplysning, råd og rettleieing etter
sosialtjestelova § 17 blir tildelt, gjennomført og følgt opp.

12.05.20. Helse- og velferdssjef Harald Westby Digernes og avdelingsleder
Aktiv/mestring, Annelies Slabbertje informerte om status for oppfølging av
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handlingsplanen som ble laget i forbindelse med tilsynet, jf. OS 02/20. Dette er et
viktig arbeid som kontrollutvalget vil fortsette å følge med på
Tilstandsrapport for grunnskolen
Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen i skolesektoren, bl.a. ved årlig få fremlagt
tilstandsrapport for grunnskolen.

12:05.20: Tilstandsrapporten er nå klar. Utvalgets ønsker den fremlagt i utvalgets
neste møte. Det bes om at skolesjefen orienterer om resultatene.
Refusjon sykepenger
Ved revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/Revisjonsplan 2019, merket utvalget seg
særlig at ett av oppfølgingspunktene fra 2018 som ikke er på plass er eldre fordringer på
lønnsrefusjoner fra NAV. Revisjonen skriver at oppfølging av eldre fordringer bør ferdigstilles
før årsoppgjøret 2019.
Utvalget er kjent med at utfordringer med slike gamle fordringer er forhold som ble avdekket i
forbindelse med et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ble gjennomført i 2011. Utvalget hadde
oppfølging av rapporten helt til 2016, da det ble avskrevet tap i regnskapet. Gjennomgang av
den enkelte fordring skulle likevel fortsett etter at tapene var regnskapsført.

12.05.20: Presentasjon av årsoppgjørsrevisjon 2019 i dagens møte, sak 10/20 viste at
gjennomgang av eldre fordringer – krav sykepenger hos nav er påbegynt, men ikke
avsluttet. Kontrollutvalget understreker forventing om at dette arbeidet nå blir
avsluttet.
Kontrollutvalgets behandling
I dette møtet var det orientert fra administrasjonen knyttet følgende sak på oppfølgingslisten.
• Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune, jf. OS 01/20.
• Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk
og psykisk liding, jf. OS 02/20.

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. Det ble ikke foreslått å føre opp
nye saker på oppfølgingslisten.
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets
medlemmer. (5 voterende)
Sekretariatets innstilling:
I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 13/20

EVENTUELT

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) årsmøte
Det er bestemt at FKTs fagkonferanse 3.-4. juni er avlyst. Årsmøtet som er berammet til
3.juni kl. 1630 skal gjennom føres digitalt. Utvalgsleder Lars Ramstad deltar i det digitale
årsmøtet på vegne av kontrollutvalget i Rauma kommune.
Klage på saksgang – spørsmål om oppfølging av vedtak Mobbeombud
Kontrollutvalgets leder ha mottatt to henvendelser fra innbyggere i Rauma og en henvendelse
fra utvalgsmedlem Randi Røsvik Sørli, knyttet til at kommunestyrets vedtak om ansettelse av
mobbeombud ikke iverksettes. I tillegg har utvalgsleder mottatt en henvendelse på e-post
10.05.2020 fra Rauma Høgre v/gruppeleder Øyvind Hovde. Her stilles det tre konkrete
spørsmål som det oppfordres til at kontrollutvalget behandler:
1. Har rådmannen handlet etter gjeldende reglement for saksgang?
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2. Har ordfører handlet eter gjeldende reglement for saksgang?
3. Mener kontrollutvalget i Rauma at vedtaket fra 12.02.2020 er ivaretatt av rådmannen.
Kontrollutvalgets behandling
Utvalgsleder anbefaler at sekretariatet utreder disse spørsmålene til kontrollutvalgets møte
15.06.2020. Utvalgsmedlemmene ble oppfordret til å komme med synspunkt/innvendinger på
dette.
Konklusjon
Sekretariatet forbereder en sak til møte 15.06.20 der spørsmålene fra Rauma Høgre blir
belyst.
Plassering av ny kommunegrense mellom Vestnes og Rauma – Henstilling om vurdering
av behandling
Kontrollutvalget har mottatt et brev datert 7.5.2020 fra Knut Peder Voldset. I brevet hevdes
det at Rauma kommune har gjort saksbehandlingsfeil som har virket bestemmende for vedtak
om geografisk plassering av den nye kommunegrensa mellom Rauma og Vestnes. Det bes om
at kontrollutvalget vurderer grunnlaget for å kreve ny behandling av saka på bakgrunn av:
1. Ingen høring av berørte parter
2. Ingen avklaring av eksisterende grenser
3. Konsekvensene
Utvalgets behandling
Utvalgsleder anbefaler at sekretariatet utreder dette til møte 15.06.2020. Utvalgsmedlemmene
ble oppfordret til å komme med synspunkt/innvendinger på dette.
Konklusjon
Sekretariatet forbereder en sak til møte 15.06.20 der vurdering av saksbehandlingsfeil blir
belyst.

Lars Ramstad
leder

Randi Margrethe R. Sørli
medlem

Odd Ivar Røhmesmo
nestleder

Marit Nauste
medlem

Arne Johnson
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær
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RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2020-1539/03
033 & 17
Jane Anita Aspen
5.6.2020

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 15/20
Kontrollutvalget

Møtedato
15.6.2020

REFERAT OG ORIENTERINGER
Sekretariatets innstilling
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Saksopplysninger
Referatsaker:
RS 08/20

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, saksprotokoll fra
kommunestyremøte 20.5.2020, sak 47/20 (vedlagt).

RS 09/20

Innkalling til representantskapet i RIR IKS 24.4.2020 (vedlagt)

RS 10/10

Protokoll fra representantskapet i RIR IKS 24.4.2020 (vedlagt)

Orienteringssaker:
OS 03/20

Tilstandsrapport 2019 for skolene i Rauma, rådmannens saksfremlegg og rapport
(vedlagt)
Saken står på oppfølgingslisten. Kontrollutvalget har bedt om at skolesjefen orienterer
om resultatene.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Saksprotokoll

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/03374
Eivind Dahle

Behandlet av
1 Rauma Kommunestyre

Møtedato
20.05.2020

20/03374 Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023

Rauma Kommunestyre har behandlet saken i møte 20.05.2020 sak 47/20

Møtebehandling
Votering
Enstemmig vedtatt

Rauma Kommunestyres vedtak/innstilling
Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 blir godkjent.

1

Saknr
47/20

Innkalling
for
Representantskap
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

24.04.2020
Administrasjonsbygget
11.00 - 13.00

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

Saksliste
Saksnr

Tittel

06/20

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

1

Valg av 2 personer til å signere protokoll

07/20

Styrets årsmelding 2019

08/20

Godtgjørelser for styre mm. 2020-2023

09/20

Valg av styre for perioden 2020-2024

10/20

Årsregnskap 2019 i representantskapet

Sakspapir
Saksbehandler
Anita Groven

Saksnr
06/20

Arkiv
FE - 033

Utvalg
Representantskap

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Vedlegg:
Protokoll - Representantskap - 28.02.2020

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:
Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

MOLDE, den 27.03.2020
Anita Groven
administrasjonssjef

ArkivsakID
20/47

Type
REP

Dato
24.04.2020

Møteprotokoll
for
Representantskap
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

28.02.2020
Årødalen
13.00 - 14.00

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

Til stede

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

Forfall

Renate Soleim

Andre som
møtte

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

Saksliste
Saksnr

Tittel

01/20

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

1

Valg av 2 personer til å signere protokoll

02/20

Konstituering

03/20

Valg av valgkomite

04/20

Valg av klagenemd

05/20

Orientering om virksomheten i selskapet

Tom Grunde Malme

Randi Gunnerød

01/20: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
Behandling:

Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

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

1: Valg av 2 personer til å signere protokoll
Behandling:
Styreleder Ketil Sorthe foreslo Tom Grunde Malme og Randi Gunnerød til undertegning av
dagens møteprotokoll, forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

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

02/20: Konstituering
Behandling:
Knut Sjømæling foreslo Kjell Danielsen som leder. Kjell Danielsen foreslo at Tove Henøen
skulle gjenvelges som nestleder.

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

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

03/20: Valg av valgkomite
Behandling:
Kjell Danielsen foreslo at leder, nestleder og Knut Sjømæling sitter i valgkomiteen.

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

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

04/20: Valg av klagenemd
Behandling:
Knut Sjømæling foreslo Odd Jørgen Nilssen som medlem. Monica Kavli Larsen og Randi
Gunnerød meldte seg som medlemmer. Kjell Danielsen foreslo at det også bør velges vara.
Iver Kjørsvik meldte seg som vara. Kjell Danielsen foreslo Joachim Molton som vara. Kjell
Danielsen foreslo Odd Jørgen Nilssen som leder for klagenemden.

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

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

05/20: Orientering om virksomheten i selskapet
Behandling:

Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering

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

Sakspapir
Saksbehandler
Anita Groven

Saksnr
1

Arkiv
FE - 033

Utvalg
Representantskap

Valg av 2 personer til å signere protokoll

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

Forslag til vedtak:
Til å signere protokollen velges:

MOLDE, den 17.04.2020
Anita Groven
administrasjonssjef

ArkivsakID
20/47

Type
RS

Dato
24.04.2020

Sakspapir
Saksbehandler
Arne Buseth

Saksnr
07/20

Arkiv
FE - 033, TI - &14

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
20/45

Type
REP

Dato
24.04.2020

Styrets årsmelding 2019
Behandling i representantsskapet
Saksopplysninger:

6. Styrets årsmelding 2019
1. Virksomhetens art og tilholdssted
2. Arbeidsmiljø
3. Likestilling
4. Diskriminering
5. Miljørapport
6. Utvikling i 2019
7. Årsresultat og disposisjoner
Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) er et avfallsselskap eid av
kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset. Selskapet drives
etter lov om interkommunale selskap. 2019 var RIR sitt 36. driftsår.

1. Virksomhetens art og tilholdssted
Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den
forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter forurensingsloven
– med mindre det er unntatt i kommunale vedtak.
Eierne hefter for selskapets disposisjoner og kapitalkostnader i forhold til antallet innbyggere
i den enkelte eierkommune. Selskapets administrasjon og egendrift ligger i Årødalen i Molde
kommune.
Selskapet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitetsledelse) og NS-EN ISO
14001:2015 (miljøledelse).

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

2. Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i bedriften regnes som godt. Sykefraværet i 2019 var totalt 214 dagsverk. Det
var 117 dagsverk på langtidsfravær og 97 på korttidsfravær. Dette gir 3,1% totalt, 1,7% på
langtidsfravær og 1,4% på korttidsfravær. Som langtidsfravær regnes sykefravær over 16
dager.
Bedriften hadde ingen registrerte personskader i 2019.

Korttidsfravær
Langtidsfravær
Totalt sykefravær

2015
0,54 %
3,02 %
3,56 %

2016
0,92 %
4,96 %
5,88 %

2017
0,91 %
6,88 %
7,79 %

2018
2,4 %
1,3 %
3,7 %

2019
1,4%
1,7%
3,1%

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

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

5. Miljørapport
Selskapets virksomhet medfører en belastning på det ytre miljø i form av støy, støv og
forbruk av ikke-fornybare ressurser.
På anlegget i Årødalen er det noe flygeavfall som følge av lasting av biler og kverning av
restavfall ute, men det utføres rydding jevnlig. I 2019 er det blitt bygget en stor sorteringshall
for papir og plast som bidrar til å vesentlig redusere flygeavfall. I slutten av 2020 vil ny hall for
sortering og behandling av restavfall tas i bruk og da vil mengde flygeavfall bli ytterlig
redusert. Flytting av aktivitet innendørs vil også ha en positiv innvirkning på eventuell støy og
lukt fra anlegget.
Sigevann fra deponiet renses i eget renseanlegg. Rejekt fra renseanlegget pumpes tilbake
på deponi. Renset vann og eventuelt overløp går i det kommunale avløpssystemet.
Oppetiden i 2019 på anlegget var 7693 timer som gir en opptid på 87%, dette er en stor
forbedring i forhold til forutgående år.
Mengde renset sigevann har økt markant fra 11% i 2018 til 29,4% i 2019, økningen skyldes
bedre og mer effektive driftsrutiner og mindre uforutsette stopp. Det er høy renseeffekt på

mengden sigevann som er renset.
Når deponiet blir lukket vil sigevannsmengden bli drastisk redusert. Det antas at renseanlegg
vil kunne rense alt og at det bare unntaksvis vil gå i overløp til kommunalt avløpsnett.
Med hjelp fra Kystlab overvåkes vannet i Årøelva rundt anlegget, og det rapporteres årlig til
fylkesmannen i henhold til utslippstillatelse.
Gass fra deponiet blir tatt ut gjennom gassbrønner og brennes av i fakkel. RIR har gått over
til å drifte anlegget med innlagte pauser, i 2019 er anlegget driftet ved å fakle i 45 min og
deretter ca. 8 timer hviletid. Når fakkelen tenner er metaninnholdet på ca. 60 %, etter 45 min
er nivået ca. 35%. Det undersøkes jevnlig hvilken syklus for brenntid/hviletid som er mest
gunstig.
I 2019 var anlegget i drift 1041 timer, det ble faklet 108 000 m3 som produserte 380 000
Kwh.
Egen virksomhet skaper lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets
avfallshåndtering. Ved kjøp av tjenester fra eksterne leverandører stiller selskapet krav til
gode og miljøvennlige løsninger.
RIR har et netto klimagassutslipp for de avfallstypene selskapet har henteordninger for.
Klimapåvirkningen søkes redusert ved bruk av tokammerbiler og optimalisering av
henteruter. Det jobbes aktivt med å redusere drivstofforbruk, og på sikt planlegges det å
endre deler av driften i Årødalen fra bruk av dieseldrevne maskiner til elektriske.
Underleverandører må forholde seg til samme strenge miljøkrav som selskapet selv, blant
annet krav til rentbrennende motorer på kjøretøy.

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

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

7. Årsresultat og disposisjoner
Resultatet for 2019 viser et underskudd på 1.904.061,- etter skatt.
Selvkostfond for husholdning blir redusert med kr 2.076.568,-. Selvkostfond for slam økes
med kr 32.502,-.
Årets frie overskudd er på kr 140.004,- og anbefales tillagt annen egenkapital.
Styret mener det er grunnlag for fortsatt drift.

Forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner styrets årsmelding.

MOLDE, den 16.04.2020
Arne Buseth
informasjonsrådgiver

Sakspapir
Saksbehandler
Jan-Egil Korseberg

Saksnr
08/20

Arkiv

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
20/55

Type
REP

Dato
24.04.2020

Godtgjørelser for styre mm. 2020-2023

Saksopplysninger:
Godtgjørelse for styre og leder for representantskapet fastsettes av representantskapet. Det
har vært gjort for 4 år av gangen, slik at forrige slikt vedtak ble fattet for perioden 2016-2019
våren 2016. Siden 2016 har konsumprisindeksen økt med 10,8 %.
Medlemmene i representantskapet blir godtgjort av sine eierkommuner i henhold til deres
satser.
Det framgår av nedenstående oppstilling hva som er satsene i RIR og noen av de andre
selskapene i Midt-Norge som vi vanligvis sammenligner oss med. ÅRIM har såkalt
profesjonelt styre på 5 medlemmer, leder er advokat.

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

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

Forslag til vedtak:

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

MOLDE, den 15.04.2020
Jan-Egil Korseberg
daglig leder

Sakspapir
Saksbehandler
Jan-Egil Korseberg

Saksnr
09/20

Arkiv

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
20/54

Type
REP

Dato
24.04.2020

Valg av styre for perioden 2020-2024

Saksopplysninger:

Valgkomiteen har arbeidet med forslagene på kandidater til styret som har kommet inn fra
kommunene med henblikk på å ivareta følgende momenter:
* Kommune (ihht selskapsavtalen)
* Kontinuitet / erfaring / egnethet
* Partitilhørighet (2 fra hvert av de store partiene - AP / H / SP. En fra hvert av de andre
partiene
* Kjønn

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

Av nåværende styremedlemmer er følgende foreslått fra sine kommuner:
Aukra: Heidi Løklingholm
Molde: Rolf Inge Pedersen Hjelset
Gjemnes: Ketil Sorthe

Både partitilhørighet og kjønn framgår av tabellen nedenfor.

Følgende personer er foreslått fra sine kommuner:
Forslag til
styremedlemmer for
2020/2024:
Navn
Heidi Evelyn Løklingholm
Atle Ræstad
Ragnhild Aspås
Ketil Sorthe
Rune Strand
Nils Christian Harnes
Lise Bull
Ingrid Dyrhaug
Odd Magne Bolli
Roald C Slemmen
Eldrid M Sollid
Sigrid O Naas
Kristine Gautvik-Dahl
Gerda Tolaas
Branka Gutic
Mette Lassen Bucholz
Arild Inge Svensli
Rolf-Inge P Hjelseth
Rolf Arne Hamre
Frank Stenløs
Mari Melbø Rødstøl
Kai Roger Sande

Parti
SP
H
SV
AP
SP
KRF
MDG
SV
SP
SP
SP
MDG
H
SP
SV
MDG
H
AP
SP
V
SV
SP

Kjønn
K
M
K
M
M
M
K
K
M
M
K
K
K
K
K
K
M
M
M
M
K
M

Kommune
Aukra
Aukra
Gjemnes
Gjemnes
Hustadvika
Hustadvika
Hustadvika
Hustadvika
Hustadvika
Hustadvika
Hustadvika
Hustadvika
Molde
Molde
Molde
Molde
Molde
Molde
Molde
Molde
Rauma
Rauma

Forslag til vedtak:
Valgkomiteens innstilling:
Fast medlem
Heidi Evelyn Løklingholm
Ketil Sorthe
Rune Strand
Nils Christian Harnes
Kristine Gautvik-Dahl

Kommune
Aukra
Gjemnes
Hustadvika
Hustadvika
Molde

Gerda Tolaas
Arild Inge Svensli
Rolf-Inge P Hjelseth
Mari Melbø Rødstøl

Molde
Molde
Molde
Rauma

Personlig vara
Atle Ræstad
Ragnhild Aspås
Eldrid M Sollid
Lise Bull
Mette Lassen
Bucholz
Rolf Arne Hamre
Branka Gutic
Frank Stenløs
Kai Roger Sande

Som leder: Ketil Sorthe
Som nestleder: Heidi Løklingholm

MOLDE, den 15.04.2020
Jan-Egil Korseberg
daglig leder

Sakspapir
Saksbehandler
Finn Håkon Stølen

Saksnr
10/20

Arkiv
FE - 035

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
19/37

Type
REP

Dato
24.04.2020

Årsregnskap 2019 i representantskapet

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

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

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

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

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

Kostnader:

Sum lønn og sosiale utgifter for 2019 viser kr 23.166.136,- mot budsjett kr 23.090.000,- .
Dette er kr 76.136,- dårligere enn budsjett (0,3%).
Det har vært noen sykemeldinger i 2019, og dette har vært løst med vikarer og noe
overtidsarbeid.
I tillegg har det påløpt en hel del overtid i forbindelse med implementering av Rauma og
utsetting av dunker til alle husholdninger der. Noen av disse timene er trukket ut fra
lønnskostnadene og ført som en del av investeringen sammen med innkjøp av dunker og
brikker.
I budsjettet lå det inne en økning i bemanning på 1,5årsverk som følge av lørdagsåpne
gjenvinningsstasjoner. Dette ble løst ved å ansette fast 1 årsverk, mens de siste 0,5årsverk
er brukt til å leie inn ekstrahjelp ved behov. I realiteten skulle da budsjettet for
lønnskostnader vært justert ned med ca 270.000,- og overført disse til konto 33740 – kjøp av
tjenester. Avviket blir da desto større.
Pga gunstige markedsmekanismer så har netto pensjonsforpliktelser gitt en reduksjon i
fremtidige pensjonsforpliktelser på kr 540.473,-

Sum administrasjon og info viser en total kostnad på kr 6,68 mill, mot budsjett kr 6,16 mill,
dvs et negativt avvik på kr 522.891,- (8,5%)
Det er særlig 2 poster som skiller seg negativt ut, dette er konto 31967 – IT-kostnader, samt
konto 33740 - kjøp av tjenester alternativt egen prod.
Pga kommunereform 2020 har vi fått ekstra kostnader knyttet til fagsystemet vårt KomTek,
dette utgjør kr 132.000,- av avviket på konto 31967 – IT-kostnader.
Konto 33740 – kjøp av tjenester alternativt egen prod. er kr 1.313.586,-, som er 713.586,dårligere enn budsjett.
Ca 250.000,- av dette gjelder innleie av sjåfør til RIR Næring, som også er viderefakturert
RIR Næring som en del av kjøp konserntjenester.
Ca 200.000,- er knyttet til innleie ifbm lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner. Dette henger
sammen med tidligere nevnte 0,5årsverket som var satt av i budsjettet under lønnskostnader
over.
Resten av avviket må forklares med vikarbruk ifbm ferieavvikling og sykdom, samt noe
ekstra vikarbruk ifbm implementering av Rauma i RIR.

Kostnader til Drift og vedlikehold viser at vi ligger kr 450.947,- (3,8%) dårligere enn
budsjett i 2019.
Av avvik kan nevnes:
ꞏ Konto 31223 – analyseutgifter: Vi har redusert antall målepunkter nedover Årøelva,
fordi det ikke er relevant for RIR å ta målinger nederst i elva med tanke på andre
virksomheter som ligger nedenfor oss og som også potensielt har utslipp til elv.
ꞏ Konto 31801 – elektrisk strøm: Skyldes noe høyere strømforbruk i 2019 enn 2018.
ꞏ Konto 31951 - kommunale avgifter: Positivt avvik som skyldes at vi slipper mindre vann
på det kommunale avløpsnettet som følge av mindre nedbør i 2019.

ꞏ

Samlet kostnad til utstyr, reparasjoner, forebyggende vedlikehold, forbruksmateriell til
drift og serviceavtaler er kr 4.967.887,- , som er kr 282.113,- bedre enn budsjett.
Totalkostnad i 2018 var kr 5.067.857,- og dermed er vi ca kr 100.000,- lavere i 2019.
Dette er en positiv effekt av at vi har ansatt egen mekaniker på anlegget.

ꞏ

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

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

Konto 33731 – innsamling: negativt avvik på kr 1.136.033.
Ca 490.000,- av avviket skyldes økte kostnader til innsamling fra
gjenvinningsstasjonene. Dette er et avvik som vi også hadde i 2018, men budsjettet for
2019 som ble lagt i august2018 klarte ikke å fange dette opp tidlig nok. Vi tar også imot
noe mer avfall på gjenvinningsstasjonene i 2019 enn tidligere, ca 260tonn mer.

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

ꞏ

Konto 33751 – Behandling/Gate fee har et negativt avvik på kr 1.353.690,-.
Her har vi allerede pekt på høyere avfallsmengder totalt enn hva som ble budsjettert i
2019, samt at mottak av deponiavfall har vært lavere pga stenging. En detaljert
gjennomgang viser avvikene mot budsjett:

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

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

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

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

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

Noen uforutsette hendelser kan forklare mye av dette avviket:

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

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

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

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

MOLDE, den 17.04.2020
Finn Håkon Stølen
økonomisjef

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjo

Kontonr Tekst

Periode: 1 - 12/2019

Årets regnskap

NOK

Budsjett

Dato:: 17.04.2020

Budsjettavvik

Årsbudsjett

Fjorårstall

periodisert

Inntekter
Sum driftsinntekter
36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr

0,00

0,00

0,00

0,00

36301 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie

-14 000,00

0,00

-14 000,00

-38 240,00

-112 872,00

-100 000,00

-12 872,00

-118 864,00

-4 460,00

-10 000,00

5 540,00

-6 287,50

36548 Salg konserntjenester

-6 238 301,18

-5 800 000,00

-438 301,18

-6 675 681,62

36549 Salg kommuner

-5 902 948,84

-5 500 000,00

-402 948,84

-5 249 237,12

36550 Salg næringsavfall

-9 980 201,37

-10 509 000,00

528 798,63

-12 504 539,03

36551 Inntekter ordinære tanker slam

-4 881 446,49

-4 750 000,00

-131 446,49

-5 058 382,78

-300 575,34

-300 000,00

-575,34

-446 389,77

-2 108 156,26

-2 620 000,00

511 843,74

-1 907 654,22

36500 Avgiftspliktig salg vaskehall
36501 Utleie maskiner/utstyr/timer

36552 Inntekter ekstra tanker slam
36553 Inntekter kommunale tanker slam
36555 Salg av sekker/stativ/containere/utst.

-5 125,00

0,00

-5 125,00

-3 796,00

36556 Salg av papir

-820 880,25

-1 375 000,00

554 119,75

-1 225 026,31

36557 Salg av glass og metall

-793 690,80

-770 000,00

-23 690,80

-810 635,60

36558 Salg av plast

-546 771,90

-600 000,00

53 228,10

-671 894,30

36559 Salg jern

-719 312,65

-600 000,00

-119 312,65

-813 983,46

36560 Salg papp/kartong

-763 990,20

-870 000,00

106 009,80

-689 363,75

36562 Salg EE-avfall

-207 267,27

-333 000,00

125 732,73

-384 472,00

36564 Kompost/struktur

-28 042,92

-500 000,00

471 957,08

0,00

36565 Godtgjørelse innsamlede PCS-ruter

-16 065,21

0,00

-16 065,21

0,00

-2 631 103,00

-2 600 000,00

-31 103,00

-2 851 306,63
-4 080,00

36570 Inntekter innlevert avfall miljøstasjone
36597 Fakturagebyr

-2 400,00

-4 500,00

2 100,00

-27 227,81

0,00

-27 227,81

48,00

-305 000,00

0,00

-305 000,00

-511 427,60

37750 Periodisert husholdningsavfall

0,00

-63 000 000,00

63 000 000,00

0,00

37751 Husholdningsrenovasjon Eide

-4 029 833,00

0,00

-4 029 833,00

-3 734 032,06

36598 Andre avgiftspl.inntekter
36601 Salg av driftsmidler

37752 Husholdningsrenovasjon Fræna

-12 195 934,00

0,00

-12 195 934,00

-10 770 455,18

37753 Husholdningsrenovasjon Gjemnes

-3 657 504,00

0,00

-3 657 504,00

-3 264 558,02

37754 Husholdningsrenovasjon Midsund

-2 463 706,00

0,00

-2 463 706,00

-2 245 276,54

-32 621 442,00

0,00

-32 621 442,00

-28 782 141,90

37756 Husholdningsrenovasjon Nesset

-4 138 797,00

0,00

-4 138 797,00

-3 755 811,66

37757 Husholdningsrenovasjon Aukra

-4 223 423,00

0,00

-4 223 423,00

-3 741 684,44

-90 552,00

0,00

-90 552,00

0,00

-99 831 029,49 -100 241 500,00

410 470,51

-96 265 173,49

37755 Husholdningsrenovasjon Molde

37758 Husholdningsrenovasjon Rauma

SUM DRIFTSINNTEKTER
Kostnader
Lønn og sosiale kosntader
30111 Fast lønn

-15 056 253,84

-14 750 000,00

-306 253,84

-14 323 985,46

30391 Lønn til ekstrahjelp

-140 247,30

-200 000,00

59 752,70

-100 809,50

30401 Overtidslønn

-521 428,40

-150 000,00

-371 428,40

-355 202,00

-1 932 642,61

-1 960 000,00

27 357,39

-1 812 016,02

30500 Avsatte feriepenger
30501 Periodisering feriepenger

0,00

0,00

0,00

0,00

-353 850,00

-450 000,00

96 150,00

-395 631,00

-2 824 073,08

30811 Godtgjørelse folkevalgte
30911 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsik

-2 750 000,00

-74 073,08

-2 687 973,72

30912 Endring årets pensjonsforpliktelser ink aga

540 473,00

0,00

540 473,00

573 330,00

30920 Annen trekkpl./arbg.avg.pl lønn

-15 324,00

-35 000,00

19 676,00

-31 684,30

-8 274,30

0,00

-8 274,30

0,00

-13 894,00

0,00

-13 894,00

0,00

-2 650 745,97

-2 510 000,00

-140 745,97

-2 484 302,87

30992 Arbeidsgiveravgift av Feriepenger

-272 502,46

-280 000,00

7 497,54

-255 494,38

31220 Velferdstiltak ansatte

-324 963,85

-250 000,00

-74 963,85

-428 030,59

31605 Oppg.pl. Bilgodtgjørelse

-58 155,62

-50 000,00

-8 155,62

-54 209,65

31650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser

-44 919,20

-100 000,00

55 080,80

-32 048,00

31651 Skattepliktig fordel elektronisk komm.

-46 489,00

-50 000,00

3 511,00

-47 867,00

31652 Fast telefongodtgjørelse

-20 535,00

-30 000,00

9 465,00

-19 977,00

31855 Forsikringer, innberetn.pl.

-29 177,82

-45 000,00

15 822,18

-31 073,98

31856 Motkonto oppg.pl.godtgj. H&L lønn

120 586,02

150 000,00

-29 413,98

110 985,98

31955 OU-midler arb.g.andel KS

-17 957,57

-30 000,00

12 042,43

-16 730,68

37100 Refusjon sykepenger NAV

-21 507,00

0,00

-21 507,00

-2 317,00

37101 Motkonto Sykelønnsrefusjon H&L lønn

314 266,00

400 000,00

-85 734,00

407 671,00

211 480,50

0,00

211 480,50

0,00

-23 166 135,50

-23 090 000,00

-76 135,50

-21 987 366,17

30921 Trekkpl. Bilgodtgjørelse
30922 Trekkpl. Kostgodtgjørelse/Diett
30991 Arbeidsgiveravgift

37710 Interne timer overført til prosjekt

Lønn og sosiale kostnader
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Kontonr Tekst

Periode: 1 - 12/2019

Årets regnskap

NOK

Budsjett

Dato:: 17.04.2020

Budsjettavvik

Årsbudsjett

Fjorårstall

periodisert
Administrasjon og info
31001 Kontormateriell

-109 871,82

-80 000,00

-29 871,82

-120 839,55

-55 744,94

-60 000,00

4 255,06

-59 391,04

-4,84

0,00

-4,84

3,07

31151 Møteutgifter

-160 022,44

-160 000,00

-22,44

-181 918,67

31201 Arbeidsklær og sko

-150 613,84

-130 000,00

-20 613,84

-187 080,24

-22 855,83

-10 000,00

-12 855,83

-1 302,40

-103 766,00

-80 000,00

-23 766,00

-111 792,55

31002 Faglitteratur/aviser
31003 Øreavrunding

31202 Hansker
31302 Mobiltelefon
31305 Nettside
31306 Porto
31309 Bankomkostninger og kortgebyr

-2 162,48

-20 000,00

17 837,52

-6 824,96

-320 748,04

-250 000,00

-70 748,04

-336 059,55

-73 052,27

-60 000,00

-13 052,27

-70 114,48

31402 Annonser/Informasjon

-611 309,90

-800 000,00

188 690,10

-526 688,99

31413 NaturligAvis

-257 820,00

-300 000,00

42 180,00

-291 192,80

31414 Kalender

-20 055,39

-100 000,00

79 944,61

-78 080,42

31422 Gaver andre

-16 195,30

-10 000,00

-6 195,30

-11 642,50

-482 568,77

-500 000,00

17 431,23

-735 012,04

-1 693,00

-10 000,00

8 307,00

-4 018,00

0,00

-10 000,00

10 000,00

0,00

-1 429,50

0,00

-1 429,50

-900,00

31501 Kurs og konferanser, ikke oppg.pl.
31513 Opplæring stipende
31550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl)
31601 Reise-kostgodtg ikke oppg.pl
31602 Reise-kostgodtg - oppg.pliktig

-36 246,00

-50 000,00

13 754,00

-48 122,00

31731 Reiseutgifter uten mva

-177 847,65

-250 000,00

72 152,35

-283 504,96

31732 Reiseutgifter , lav sats mva

-222 256,05

-150 000,00

-72 256,05

-206 470,94

-16 811,62

-10 000,00

-6 811,62

-7 048,56

-1 884 613,48

-1 700 000,00

-184 613,48

-1 707 634,29

-564 115,78

-700 000,00

135 884,22

-655 978,52

-1 313 585,75

-600 000,00

-713 585,75

-1 720 354,32

31733 Reiseutgifter , høg sats mva
31967 IT-kostnader
32701 Konsulenttjenester
33740 Kjøp av tjenester alternativt egen prod.
33741 Forretningsførsel/Revisjon/Advokat

Administrasjon og info

-77 500,00

-120 000,00

42 500,00

-132 000,00

-6 682 890,69

-6 160 000,00

-522 890,69

-7 483 968,71

Drift og vedlikehold
31223 Analyseutgifter

-276 763,87

-450 000,00

173 236,13

-315 758,19

31254 Dekkmasse

0,00

-10 000,00

10 000,00

0,00

31255 Pukk

0,00

-10 000,00

10 000,00

0,00

-1 224 225,04

-1 200 000,00

-24 225,04

-1 249 583,90

31701 Drivstoff og olje, bomavgift, parkering
31713 Vedlikehold Knuser

0,00

0,00

0,00

0,00

31714 Leie/leasing driftsmidler

-1 507 697,93

-1 500 000,00

-7 697,93

-1 729 929,08

31801 Elektrisk strøm

-1 351 576,03

-1 150 000,00

-201 576,03

-1 284 033,78

-474 983,04

-450 000,00

-24 983,04

-428 745,42

-59 750,85

-70 000,00

10 249,15

-49 665,60

31951 Kommunale avgifter

-923 335,74

-1 200 000,00

276 664,26

-1 048 553,00

31953 Medlemskontigenter/Årsavgifter

-321 022,09

-350 000,00

28 977,91

-275 325,50

32001 Inventar og utstyr

-802 734,97

-300 000,00

-502 734,97

-656 605,89

-1 957,50

-100 000,00

98 042,50

-22 253,60

-946 741,59

-1 000 000,00

53 258,41

-975 531,61

-1 393 122,26

-1 750 000,00

356 877,74

-1 978 379,87

-580 923,22

-400 000,00

-180 923,22

-570 738,78

-1 242 407,38

-1 700 000,00

457 592,62

-864 346,98

32450 Annen Driftskostnad

-945 939,11

0,00

-945 939,11

-78 358,46

32601 Kjøpte rengjørstjenester

-207 766,08

-170 000,00

-37 766,08

-177 989,81

31851 Forsikringer
31861 Alarmtjenester og vakthold

32021 Teknisk maskinutstyr/gassmotor
32302 Forebyggende vedlikehold
32303 Reparasjoner
32411 Serviceavtaler
32413 Forbruksmatr. til drift

32702 Kvalitetssikring-konsulenttj.

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 260 946,70

-11 810 000,00

-450 946,70

-11 705 799,47

-374 553,32

-400 000,00

25 446,68

-135 693,83

-89 691,67

-400 000,00

310 308,33

-429 922,40

-1 193 969,80

-1 250 000,00

56 030,20

-1 036 919,80

33731 Innsamling avfall, transport inn

-20 736 033,03

-19 600 000,00

-1 136 033,03

-19 436 036,85

33751 Behandling avfall, gate fee

-18 984 440,06

-17 630 750,00

-1 353 690,06

-19 313 160,42

-259 626,00

-260 000,00

374,00

-224 664,60

33753 Innsamling kommunale tanker slam

-1 928 142,00

-2 340 000,00

411 858,00

-1 919 273,60

33756 Innsamling ordinære tanker slam

-4 433 648,00

-4 240 000,00

-193 648,00

-4 606 906,70

0,00

0,00

0,00

4 434,40

-48 000 103,88

-46 120 750,00

-1 879 353,88

-47 098 143,80

Drift og vedlikehold
Innsamling og behandling
31250 Sekker og poser
31251 Stativ/containere/brikker
33730 Driftsavtale miljøstasjoner

33752 Innsamling ekstra tanker slam

33758 Behandling silgods

Innsamling og behandling
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Kontonr Tekst

Periode: 1 - 12/2019

Årets regnskap

NOK

Budsjett

Dato:: 17.04.2020

Budsjettavvik

Årsbudsjett

Fjorårstall

periodisert
Sluttbehandlingsavgift
31960 Sluttbehandlingsavgift

-3 224,54

-10 000,00

6 775,46

-1 606,39

-3 224,54

-10 000,00

6 775,46

-1 606,39

35901 Avskrivninger Maskiner og anlegg

-6 714 496,76

-6 720 000,00

5 503,24

-7 182 774,86

35902 Avskrivninger bygninger, fast eiendom

-2 049 944,52

-2 050 000,00

55,48

-1 164 231,89

-248 123,04

-150 000,00

-98 123,04

-162 672,16

-9 012 564,32

-8 920 000,00

-92 564,32

-8 509 678,91

-14 136,00

0,00

-14 136,00

0,00

-14 136,00

0,00

-14 136,00

0,00

Sum driftsutgifter

-99 140 001,63

-96 110 750,00

-3 029 251,63

-96 786 563,45

Sum Driftsutgifter

-99 140 001,63

-96 110 750,00

-3 029 251,63

-96 786 563,45

Sum Driftsresultat

-691 027,86

-4 130 750,00

3 439 722,14

521 389,96

-729 112,86
Sum driftsresultat inkl ekstraord.
innt.

-4 130 750,00

3 401 637,14

893 162,96

-395 259,00

-300 000,00

-95 259,00

-212 899,00

-8 986,71

0,00

-8 986,71

-4 848,53

-404 245,71

-300 000,00

-104 245,71

-217 747,53

2 237 936,00

2 550 000,00

-312 064,00

1 447 506,00

7 916,89

0,00

7 916,89

25 450,52

791 567,15

0,00

791 567,15

0,00

3 037 420,04

2 550 000,00

487 420,04

1 472 956,52

Avsetninger

0,00

0,00

0,00

0,00

Avsetninger

0,00

0,00

0,00

0,00

1 942 146,47

-1 880 750,00

3 822 896,47

1 776 598,95

-38 085,00

0,00

-38 085,00

371 773,00

-38 085,00

0,00

-38 085,00

371 773,00

1 904 061,47

-1 880 750,00

3 784 811,47

2 148 371,95

Sluttbehandlingsavgift
Avskrivninger

35903 Avskrivninger, inventar og utstyr

Avskrivninger
Tap på fordring
34701 Tap på fordring

Tap på fordring

Finansintekter
Sum finansinntekter
39001 Renteinntekter bank
39009 Andre renteinntekter, kunder

Sum finansinntekter
Finansutgifter
Sum finansutgifter
35001 Renteutgifter bank
35002 Andre renteutgifter, leverandører
35201 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler

Sum finansutgifter

Periodens resultat før skatt
38320

Endring i utsatt skatt
Sum skattekostnad

Periodens resultat etter skatt
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Resultatregnskap 2019
RIR IKS
RIR IKS
RIR IKS
Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018

Tekst

Note

1
2

36 409 839
63 421 191

37 241 500
63 000 000

39 971 214
56 293 960

Driftsregnskap
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Husholdningsrenovasjon

99 831 030

100 241 500

96 265 174

Sum driftsinntekter

23 243 636
48 000 104
6 605 391
12 260 947
3 225
9 012 564
14 136
-

23 210 000
46 120 750
6 040 000
11 810 000
10 000
8 920 000
-

99 140 002

96 110 750

691 028

4 130 750

22 119 366
47 098 144
7 351 969
11 705 799
1 606
8 509 679
-

96 786 563
(521 390)

Driftskostnader
Varekostnader
Lønnskostnader og godtgjørelser
Innsamling og behandling
Administrasjon, info
Drift og vedlikehold
Sluttbehandlingsavgift
Avskrivning
Tap på fordring
Tapsavsetning
Andre kostnader

3
4

5
6

Sum driftskostnader
Driftsresultat

Konsern
2019

Konsern
2018

48 423 047
63 421 191

49 131 911
56 293 960

111 844 238

105 425 871

1 949 612
38 143 085
29 907 713
6 605 391
19 483 081
3 225
10 365 814
19 123
4 033 783

1 878 816
34 295 409
30 548 856
7 351 969
17 828 721
1 606
9 268 995
29 251
2 534 530

110 510 826

103 738 153

1 333 412

1 687 718

463 387
3 176 167

275 628
1 550 404

Finansinntekter og
finanskostnader
404 246
3 037 420

300 000
2 550 000

217 748
1 472 957

Renteinntekt/aksjeutbytte
Rentekostnad/tapsføring

(2 633 174)

(2 250 000)

(1 255 209)

Netto finansposter

7

(2 712 780)

(1 274 776)

(1 942 146)
38 085
(1 904 061)

1 880 750
1 880 750

(1 776 599)
(371 773)
(2 148 372)

Resultat før skatt
Skattekostnad
Årsresultat

8
12

(1 379 368)
(85 827)
(1 465 195)

412 942
(786 302)
(373 360)

Balanse 2019
RIR IKS
Balansen 2019

RIR IKS
Balansen 2018

Tekst

Note

Konsern
2019

Konsern
2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
3 183 381
3 183 381

3 145 296
3 145 296

Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler

82 162 516
43 871 914
439 427
126 473 857

56 953 962
38 872 344
687 546
96 513 852

Tomter og bygninger
Maskiner og anlegg
Inventar og utstyr
Sum varige driftsmidler

4 901 304
4 901 304

5 991 535
5 991 535

Aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

134 558 542

105 650 683

8

3 183 381
3 183 381

3 145 296
3 145 296

82 162 516
54 595 306
696 892
9 137 454 715

56 953 962
44 058 213
1 030 832
102 043 008

1 333 804
1 333 804

2 424 035
2 424 035

141 971 900

107 612 339

272 158
4 082 062
1 555 020
5 909 240

7 402 829
309 514
7 712 342

30 008 509

25 600 211

9

SUM ANLEGGSMIDLER

4 323 899

7 962 339

OMLØPSMIDLER
Råvarer/varelager
Kundefordringer

4 323 899

7 962 339

Andre fordringer
Sum kortsiktige fordringer

23 893 670

21 394 656

Bankinnskudd, kontanter

28 217 569

29 356 995

SUM OMLØPSMIDLER

35 917 749

33 312 553

162 776 111

135 007 678

SUM EIENDELER

177 889 650

140 924 893

10

11

EGENKAPITAL

(2 842 846)
922 951
12 510 934
10 591 039

(766 278)
890 449
12 370 929
12 495 100

775 129

775 129

11 366 168

13 270 229

Opptjent egenkapital
Selvkostfond husholdning
Selvkostfond slam
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

(2 842 846)
922 951
19 533 220
17 613 325

Innskutt egenkapital
SUM EGENKAPITAL

(766 278)
890 449
18 954 349
19 078 520

775 129

775 129

12

18 388 454

19 853 649

3

6 199 253
424 266
9 341 277
15 964 796

6 739 726
390 334
9 341 277
16 471 337

131 024 801
13 131 024 801

89 744 295
89 744 295

GJELD

6 199 253
9 341 277

6 739 726
9 341 277

15 540 530

16 081 003

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Bundet etterdriftsfond
Andre avsetninger
Sum avsetning for forpliktelser

123 780 150
123 780 150

87 968 230
87 968 230

LANGSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig gjeld

Balanse 2019

10 621 028
(1 653 625)

15 361 683
1 873
(361 961)

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Offentlig gjeld

3 121 861
12 089 264

2 686 622
17 688 217

162 776 111

135 007 678

14

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

7 843 351
89 980
82 987
4 495 282
12 511 599

10 022 823
301 669
787 343
3 743 777
14 855 612

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

177 889 650

140 924 893

Molde 14.april 2020

Ketil Sorthe
styreleder

Merete Kristin Egge
nestleder

Baard Fredvig-Erichsen
ansattvalgt representant

Heidi Løklingholm
styremedlem

Annhild Viken Sunde
styremedlem

Bjørn Wang
styremedlem

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth
styremedlem

Ann-Elida Solheim
styremedlem

Ola Tjelle
styremedlem

Jan-Egil Korseberg
daglig leder

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

NOTE 1
Salgsinntekter
Salgsinntekter RIR IKS
Salgsinntekter RIR Næring AS
Salgsinntekter RIR Transport AS
Konserninterne trans. /eliminering
Sum salgsinntekter

2019
RIR IKS
36.409.839

2019
Konsern
36.409.839
24.361.905
18.295.911
(30.644.607)
36.409.839
48.423.048

Konserninterne transaksjoner 2019
RIR IKS
Salg fra RIR IKS
Salg fra RIR Næring
660.967
Salg fra RIR Transport AS 17.431.424
Sum 2019

RIR Næring
10.761.468

18.092.391

2018
RIR IKS
39.971.214

2018
Konsern
39.971.214
21.797.469
17.084.190
(29.720.961)
39.971.214
49.131.912

864.487

RIR Transport
Sum
926.262 11.687.730
660.967
18.295.911

11.625.954

926.262 30.644.607

NOTE 2
Husholdningsrenovasjon
Eide kommune
Fræna kommune
Gjemnes kommune
Midsund kommune
Molde kommune
Nesset kommune
Aukra kommune
Rauma kommune
Sum husholdningsrenovasjon i RIR IKS

2019
4.029.833
12.195.934
3.657.504
2.463.706
32.621.442
4.138.797
4.223.423
90.552
63.421.191

2018
3.734.032
10.770.455
3.264.558
2.245.277
28.782.142
3.755.812
3.741.684
56.293.960

NOTE 3
Lønnskostnader, godtgjørelser, pensjon, antall ansatte
Lønnskostnader
Lønn, honorarer
Pensjonskostnader
Arbeidsgiveravgift
Forsikringer og andre godtgjørelser
Sum
Antall ansatte

2019
2019
RIR IKS
Konsern
17.577.683 29.597.109
2.283.600 3.067.320
2.923.248 4.778.454
459.104
700.200
23.243.635 38.143.083
30

55

2018
RIR IKS
16.714.290
2.114.644
2.739.797
550.635
22.119.366
29

2018
Konsern
26.807.105
2.509.638
4.267.448
711.218
34.295.409
51

Godtgjørelse til daglig leder, styre- og representantskap og revisor.
Beskrivelse
Lønn, daglig leder
Godtgjørelse styret og representantskap
Revisors godtgjørelse
Sum

2019
RIR IKS
1.090.057
353.850
77.500
1.521.407

2018
RIR IKS
1.026.780
395.631
132.000
1.527.263

Pensjon
Samlet pensjonsforpliktelse for RIR IKS utgjør kr 6.199.253,- pr 31.12.2019.
Pensjon/pensjonsforpliktelse
Antall ansatte som omfattes av ordningen
Diskonteringsrente lagt til grunn i beregning av forpl.
Forventet lønnsvekst
Årets regulering av pensjonen
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Pensjonskostnader
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning
Administrasjonskostnad/rentegaranti
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost
Aga netto pensjonskostnad inkl. adm. kost
Resultatført aktuarielt tap (gevinst)
Resultatført pensjonskostnad

Pensjonsforpliktelse
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto forpliktelse før arb.avgift
Arbeidsgiveravgift
Netto forpliktelse inkl. aga
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl.aga
Ikke reultatført aktuarielt gevinst(tap) aga
Balanseført netto forpliktelse etter aga

2019
RIR IKS
59
2,30%
2,25%
1,24%
3,80%
2019
RIR IKS
2.929.527
1.103.513
4.033.040
-1.487.298
119.891
2.665.633
375.854
0
3.041.487

2019
RIR IKS
40.774.207
37.345.577
3.428.630
483.437
3.912.067
2.004.547
282.639
6.199.253

Avstemming

2019
RIR IKS
6.739.726
3.041.487
-442.644
-3.139.316
6.199.253

Balanseført netto forpliktelse pr 1/1
Reultatført pensjonskostnad inkl aga og adm kost
Aga innbetalt premie/tilskudd
Innbetalt premie/tilskudd inkl adm
Balanseført netto pensjonsforpliktelse pr 31/12
NOTE 4
Innsamling og behandling av avfall
Driftsavtale miljøstasjoner
Innsamling slam
Innsamling/transport avfall + div utstyr
Behandling avfall
Sum innsamling-/behandl.utg. RIR IKS

2019
1.193.970
6.621.416
21.200.278
18.984.440
48.000.104

2018
1.036.920
6.750.845
19.997.219
19.313.160
47.098.144

NOTE 5
Tapsavsetning
Forventet tap
Sum tapsavsetning RIR IKS
Ingen tapsavsetninger i 2019.

2019

2018
0
0

0
0

2019
4.033.783
4.033.783

2018
2.534.530
2.534.530

NOTE 6
Andre kostnader
Driftskostnader RIR Næring AS
Sum andre kostnader i konsernet
NOTE 7
Finansinntekter
Renteinntekter
Aksjeutbytte
Andre renteinntekter
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnader
Andre renteutgifter
Tap ved realisasjon av aksjer/andeler
Sum finanskostnader
Netto finansposter

2019
RIR IKS
395.259

2019
Konsern
414.409

2018
RIR IKS
212.899
0
4.849
217.748

2018
Konsern
233.922
0
41.706
275.628

8.987
404.246

48.978
463.387

2.237.936
7.917
791.567
3.037.420

2.369.730
14.870
791.567
3.176.167

1.447.506
25.451

1.516.947
33.457

1.472.957

1.550.403

-2.633.174

-2.712.780

-1.255.209

-1.274.775

Tap ved realisasjon av aksjer gjelder salg av REKOM-aksjer ifbm at genralforsamlingen i
REKOM bestemte for å avvikle selskapet.

NOTE 8
Det er ikke beregnet skatt av selvkostområdene i RIR IKS.
Skattekostnad
Betalbar skatt
Endring i utsatt skattefordel
Sum skattekostnad

2019
RIR IKS
-38.085
-38.085

2019
Konsern
89.980
-4.153
85.827

2018
RIR IKS
0
371.773
371.773

2018
Konsern
299.796
486.506
786.302

Forklaring til betalbar skatt
Resultat
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Skattbart resultat
Betalbar skatt 22%

Oversikt over midlertidige
forskjeller
Driftsmidler
Pensjonsforpliktelser
Fordringer
Sum netto midlertidige
forskjeller
Akkumulert fremførbart
underskudd
Grunnlag for utsatt skatt
22% utsatt skattefordel

2019
2019
RIR IKS
Konsern
-300.966
261.812
453.118
453.582
-748.993 -1.937.419
-596.841 -1.222.025
0
89.980

2019
RIR IKS
-12.067.801
-1.479.762
-13.547.563

2019
Konsern
-9.114.712
-1.479.762
9.580
-10.584.894

-922.351

-1.956.536

-14.469.914
-3.183.381

2018
RIR IKS
-12.379.203
-1.917.452
-14.296.655

2018
Konsern
-10.626.742
-1.917.452
21.782
-12.522.412

-12.541.430

-14.296.655

-12.522.412

-2.759.115

-3.145.264

-2.754.931

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

NOTE 9
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bokført verdi pr 01.01
+/- korreksjon av verdi anl.midl.
+Tilgang gjennom året
- Avgang gjennom året
- Avskrivninger
= Bokført verdi pr 31.12

2019
RIR IKS
96.513.852

2019
Konsern
102.043.008

2018
RIR IKS
84.122.384

2018
Konsern
88.509.428

39.910.491
-937.921
-9.012.564
126.473.857

46.715.443
-937.921
-10.365.814
137.454.715

21.297.147 23.198.574
-396.000
-396.000
-8.509.679
-9.268.995
96.513.852 102.043.008

Gevinst/tap ved avgang driftsmidler
Salgssum driftsmidler
- Bokført verdi driftsmidler
=Bokført gevinst(+)/tap(-)v/salg

2019
RIR IKS
300.000
-937.921
-637.921

2019
Konsern
300.000
-937.921
-637.921

2018
RIR IKS
750.428
-396.000
354.428

2018
Konsern
750.428
-396.000
354.428

Salg av driftsmidler i 2019 gjelder 2 eldre hjullastere som er solgt unna. Disse var ferdig
avskrevet og hadde ingen bokført verdi i balansen.
I 2019 ble det besluttet å stenge deponiet for godt. I den forbindelse er gjenværende bokført
verdi på siste byggetrinn , kr 937.921,- , kostnadsført i sin helhet.
Aksjer og andeler
Aksjer Rekom AS
Aksjer Retura Norge AS
Askjer RIR Næring AS
Aksjer Miljøpartner AS
Aksjer RIR Transport AS
Egenkapitalinnskudd KLP
Molde lufthavnutvikling AS
Nordic Plastic Recycling AS
Sum aksjer og andeler

Anskaffelser
Fast eiendom/bygninger/tomter
Maskin og anlegg
Driftsløsøre
Aksjer

2019
RIR IKS
0
381.204
100.000
101.500
3.500.000
818.600
0
0
4.901.304

2019
Konsern
0
381.204
0
101.500
0
818.600
20.500
12.000
1.333.804

2018
RIR IKS
1.172.282
381.204
100.000
101.500
3.500.000
736.549
0
0
5.991.535

2018
Konsern
1.172.282
381.204
0
101.500
0
736.549
20.500
12.000
2.424.035

2019
RIR IKS
28.142.257
6.833.223
4.935.010
82.051

2019
Konsern
28.142.257
13.638.175
4.935.010
82.051

2018
RIR IKS
8.851.263
7.637.226
4.808.658
90.030

2018
Konsern
8.851.263
9.538.653
4.808.658
90.030

Sum investeringer

39.992.542

46.797.494

21.387.177 23.288.604

Finansiering:
Låneopptak
Egenfinansiering

43.000.000
-3.089.509

49.153.773
-2.438.330

19.200.000 19.200.000
2.187.177 4.088.604

NOTE 10
Kundefordringer RIR IKS er satt opp etter bokført verdi og består i hovedsak av
avfallsaktører som blant annet RIR Næring AS, og våre 7 medlemskommuner. Disse anses
som relativt sikre. Kundemassen i RIR Næring er næringsdrivende i våre 7
medlemskommuner. Kundefordringer i RIR Transport er salg til RIR IKS og RIR Næring.
Kundefordringer pr 31.12
Kundefordringer RIR IKS
Kundefordringer RIR Næring AS
Kundefordringer RIR Transport AS
Konserninterne transaksjoner (elimineres)
Kundefordringer i konsernet

2019
4.323.899
3.229.038
3.523.839
(6.994.852)
4.082.062

2018
7.962.339
4.248.101
8.113.234
(12.920.846)
7.402.829

RIR Næring
2.058.488

RIR Transport
964.948

Sum
3.023.437
447.576
3.523.839

964.948

6.994.852

Mellomværende pr 31.12.2019
RIR IKS
Salg fra RIR IKS
Salg fra RIR Næring
Salg fra RIR Transport AS

447.576
3.588.569

-64.730

Sum pr 31.12.2019

4.036.145

1.993.758

NOTE 11
Bankinnskudd og kontanter
Kasse
Bundne skattetrekksmidler
Sperret garantier
Bankinnskudd
Bankinnskudd etterdriftsfond
Sum bankinnskudd/kontanter

2019
2019
RIR IKS
Konsern
34.118
34.118
815.129 1.373.222
682.000 1.462.045
13.021.146 17.797.847
9.341.277 9.341.277
23.893.670 30.008.509

2018
RIR IKS
5.000
790.985
1.167.000
10.090.394
9.341.277
21.394.656

2018
Konsern
5.000
1.234.546
1.853.000
13.166.388
9.341.277
25.600.211

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

Saldo pr 01.01.2019
Disponering av
underskudd 2019
Saldo pr 31.12.2019

Selvkostfond Selvkostfond
husholdning
slam
-766.278
890.449
-2.076.567
32.502
-2.842.846

Egenkapitalbevegelser
Opptjent egenkapital
Selvkostfond husholdning
Selvkostfond slam
Annen opptjent egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Innskutt egenkapital
Egenkapital innskudd Nesset
Egenkapital innskudd Aukra
Sum innskutt egenkapital
Sum egenkapital pr 31.12

Annen opptjent Etterdriftsfond
egenkapital
deponi
12.370.929
9.341.277
140.005
0

922.951

2019
RIR IKS

12.510.934

9.341.277

2019
Konsern

2018
RIR IKS

2018
Konsern

-2.842.846
922.951
12.510.934
10.591.039

-2.842.846
922.951
19.533.220
17.613.325

-766.278
890.449
12.370.929
12.495.100

-766.278
890.449
18.954.349
19.078.520

396.000
379.129
775.129

396.000
379.129
775.129

396.000
379.129
775.129

396.000
379.129
775.129

11.366.168

18.388.454

13.270.229

19.853.649

NOTE 13
Langsiktig gjeld
Lån kommunalbanken
pr 01.01
-Avdrag iløpet av året
+Opptak nye lån
gjennom året
Langsiktig gjeld pr
31.12

2019
RIR IKS
87.968.230

2019
Konsern
89.744.295

2018
RIR IKS
74.833.520

2018
Konsern
76.928.892

(7.188.080)
43.000.000

(7.873.267)
49.153.773

(6.065.290)
19.200.000

(6.384.597)
19.200.000

123.780.150

131.024.801

87.968.230

89.744.295

Andel av gjeldsforpliktelse i RIR IKS ihht eieransvar (pr 01.01.2019):
Kommune
Aukra kommune
Eide kommune
Fræna kommune
Gjemnes kommune
Midsund kommune
Molde kommune
Nesset kommune
Sum

Eierandel
6,89%
6,68%
19,07%
5,14%
3,93%
52,54%
5,75%
100,0%

Gjeldsforpliktelse
8.524.353
8.269.031
23.605.158
6.361.349
4.863.144
65.037.028
7.120.086
123.780.150

NOTE 14
Leverandørgjeld pr 31.12
Leverandørgjeld RIR IKS
Leverandørgjeld RIR Næring AS
Leverandørgjeld RIR Transport AS
Konserninterne transaksjoner (elimineres)
Leverandørgjeld i konsernet

2019
10.621028
2.433.610
1.783.565
(6.994.852)
7.843.351

Se note 10 for oversikt over mellomværende i konsernet.

2018
15.361.683
4.745.891
2.836.095
(12.920.846)
10.022.823

Resultat balansekolonne
Kontonr

Tekst

Sum regnskap 2019

355 - Husholdning

354 - Slam

320 - Næring

Annet

Gebyrinntekter
Øvrige salgsinntekter
Sum driftsinntekter

70 711 369
29 119 660
99 831 029

63 421 191
5 562 681
68 983 872

7 290 178
7 290 178

23 556 980

-

Lønn og sosiale kostnader

23 166 136

16 699 150

417 238

6 049 748

-

6 682 891

5 044 618

134 754

1 503 519

-

Drift og vedlikehold

12 260 947

8 317 944

38 299

3 904 704

-

Innsamling og behandling

48 000 104

32 346 264

6 621 416

9 032 424

-

3 225

445

2 780

-

9 012 564

6 722 318

2 233 620

-

14 136

-

Administrasjon og info

Sluttbehandlingsavgift
Avskrivninger
Tap på fordring

14 136

-

56 626
-

Sum driftsutgifter

99 140 002

69 130 739

7 268 332

22 740 931

-

Sum driftsresultat

691 028

-146 867

21 846

816 049

-

Sum finansinntekter/-utgifter

-2 633 174

-1 929 701

10 656

-1 117 014

402 884

Periodens resultat før skatt

-1 942 146

-2 076 568

32 502

-300 965

402 884

Sum skattekostnad
Periodens resultat etter skatt
Selvkostfond 01.01.2019
Selvkostfond 31.12.2019

38 085
-1 904 061,47

38 085
-2 076 568

32 502

-766 278
-2 842 846

890 449
922 951

-2 842 846
-766 278
1 699 592
4 667 537
4 920 604
2 697 376
749 800

922 951
890 449
833 544
678 042
941 856
896 004
561 586

Utvikling selvkostfond
Selvkostfond 31.12.2019
Selvkostfond 31.12.2018
Selvkostfond 31.12.2017
Selvkostfond 31.12.2016
Selvkostfond 31.12.2015
Selvkostfond 31.12.2014
Selvkostfond 31.12.2013

-262 880

402 884
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Til representantskapet i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS som
viser et underskudd for selskapsregnskapet på kroner 1 904 061 og et underskudd for
konsernregnskapet på kroner 1 465 195. Årsregnskapet for selskapet og konsernet består av balanse
per 31. desember 2019, resultatregnskap, og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet for selskapet og konsernet avgitt i samsvar med
lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31.
desember 2019, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale
selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og
god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA‐ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsmelding, men inkluderer
ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om
øvrige lovmessige krav.
Styret og daglig lederes ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler,
tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og
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årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig
for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi
en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA‐ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Det henvises til revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors
oppgaver og plikter.
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er
konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Molde, 16. april 2020
Møre og Romsdal Revisjon SA

Veslemøy E. Ellinggard
oppdragsansvarlig revisor
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20/01815-1
Aina Øyen Henden

Saksgang

Møtedato

Rauma Formannskap
Rauma Kommunestyre

06.05.2020
20.05.2020

40/20

Saksframlegg

Tilstandsrapport 2019 for skolene i Rauma
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 til orientering. Rapporten gir god oversikt
over og innsikt i Raumaskolen.
2. Kommunestyret legger til grunn et økt fokus på skolenes satsingsområder, spesielt vurdering for
læring på barnetrinnet, og en større delingskultur på tvers av skolene.
3. Vist til tidligere sak og fjorårets rapport, forventes det en økt innsats mot mobbing gjennom nye
samarbeidsformer i kommunen og på skolene.
4. Kommunestyret legger til grunn at Tilstandsrapporten legges fram for samarbeidsutvalget på den
enkelte skole ved oppstart av nytt skoleår, og andre brukerutvalg for skole.

Bakgrunn
Skoleeiers plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringa er en del av
oppfølgingsansvaret knytta til det generelle systemkravet i opplæringslova § 13-10, 2 ledd.
Tilstandsrapporten skal som minimum inneholde opplysninger rundt
• læringsmiljø
• læringsresultat
• gjennomføring i videregående skole
• hvordan skoleeier ivaretar hensynet til § 13-10 i opplæringslova
Foreliggende tilstandsrapport bygger på en sentral mal fra Utdanningsdirektoratet, men vi har i tillegg
valgt å legge inn lokale indikatorer. Dette gjelder bl.a. egne Tilstandsrapporter fra hver skole og
informasjon om PPT tettere på. Bakgrunnen for at rapporten er utvida på nevnte områder skyldes et
ønske om å gi et bredere bilde på aktiviteter i skolene i Rauma.
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Rapporten inneholder ellers et omfattende datagrunnlag, data og opplysninger som i enkelte tilfeller
kan berøre kravet om personvern, jf. § 13 i forvaltningslova og /eller personopplysninger etter
personopplysningslova § 2 nr. 1. Dette gjelder primært datamateriale knytta til pkt. 2 i rapporten.
Rapporten er framlagt og drøftet med fagorganisasjon (HTV Utdanningsforbundet og Fagforbundet) på
kommunenivå. I tillegg er rapporten gjennomgått og drøfta i brukerrådet for tjenesteområdet den
21.04.20.
Skolene v/rektor vil legge frem rapporten til FAU og egne rådsorganer til høsten.

Problemstillinger
Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring. Elevene som gjennomfører elevundersøkelsen på 7. og
10. trinn responderer nokså likt sammenlignet med nasjonale tall også dette året. Noen natrurlige
variasjoner og avvik fra i fjor, men ingen store sprang. Begge trinn responderer likt på de fleste
læringsmiljøindikatorer i undersøkelsen målt mot snittverdier for fylket og nasjonalt, det være seg faglig
støtte og utfordringer, vurdering for trivsel, læring, mestring og medvirkning. Fortsatt et positivt hopp i
utdanning- og yrkesveledning, der Rauma scorer høyere enn andre.
Til tross for god trivsel ser vi med tristhet at tallene for mobbing har økt fra i fjor. Viser til annen sak i
kommuynestyret 20.05.20, der vi endrer arbeidsmåten på alle grunnskolene ved opprettelsen av
«Ressursteam» på skolene.
Skolene har også inneværende år deltatt i ulike kursprogram, der ansatte kurses i «elevenes skolemiljø»,
både i regi av Høyskolen i Innlandet og Kunnskapsnett Romsdal sitt SIM-team kursing.
Læringsresultater
På barnetrinnet har vi et svakere resultat på regning enn tidligere. Her har det blitt flere i mestringsnivå
1, og færre på 2 og 3. I lesing har vi fått flere elever med score i mestringsnivå 2, noe som også gir færre
i mestringsnivå 1. Det er en positiv endring.
I engelsk scorer flere elever i mestringsnivå 3, som er bedre enn i fjor. Tendensen er som i fjor, at
skolene må fortsatt øke fokuset på lesing på småskoletrinnet, men at trenden ser ut til å få en positiv
kurve.Vi har dette året satset mye på økt tilgang til digitale læremidler, noe som vi tror kan gi en mer
tilpasset opplæring for elevene, og at læringsutbyttet kan øke i begynneropplæringen.
Nasjonal prøve på 8. trinn gjennomføres på høsten, og representerer i hovedsak grunnleggende
kompetanse i basisfagene ervervet/utvikla gjennom barnetrinnet. Resultata er drøfta i
skolelederkollegiet. Skolene jobber også med resultatene, som en del av utviklingsarbeidet. Grunnskolen
har tilgang på en rekke verktøy som kan støtte skolen i arbeidet med tidlig innsats og tilpassa opplæring.
Sentralt initierte obligatoriske kartleggingsprøver på småskoletrinnet gir verdifull kunnskap om elevenes
mestringsnivå og læringsutbytte. Det er laget en lokal plan for oppfølging av kartleggingsprøver i lesing.
Kompetanse hos undervisningspersonalet
Lærerkorpset i Rauma har god kompetanse, men forskriftsendringer pr. 01.08.15 førte til at en en del
lærere som tidligere har hatt nødvendig formalkompetanse ved tilsetting, ikke lenger fikk
undervisningskompetanse i basisfag som lesing, regning og engelsk. Dette betyr økt oppmerksomhet
rundt kompetansebygging i egen organisasjon på både kort og på lengre sikt.
Det er utvikla en strategisk kompetanseplan for tjenesteområdet, og det ble i 2017 iverksatt regional
satsing på videreutdanning for å imøtekomme endringene i forskriften. Rauma kommune har hatt flere
lærere på det regionale tilbudet i norsk, engelsk og matematikk, og tilbudet varer ut våren 2020. Det ser
ut til at regionen begynner å bli mettet på behovet, og at de fleste nå har fått opp formalkompetansen
på basisfagene. Ordningen blir evaluert.

2

Rauma kommune har også foretatt mye god rekruttering i det siste året, som har tilført god kompetanse
inn i lærerstaben. Rauma kommune har og vil ha høy deltakelse på orningen med videreutdanning
fremover, der 16 lærere fikk innvilget KFK for skoleåret 2019/2020. Inneværende skoleår er
søknadsmengden og innvilget søknad rekordstor, med hele 25. Kompetanseutvikling koster, men vi
legger ned en økt innsats nå for å komme i mål frem til fristen i 2025. Fagbehovet kommer til å endre
seg fremover, og vi ser nå at utdanning med spesialundervisning og praktisk estetiske fag vil komme mer
inn, samt digital kompetanse og programmering i skolen. Logoped er også mangelvare i kommunen, noe
vi ønsker å se nærmere på for å imøtekomme behovet.
Konklusjon
Skolene i Rauma arbeider svært godt på mange områder. Det blir hvert skoleår viet stor
oppmerksomhet læringsresultater generelt og nasjonale prøver spesielt. I tillegg blir skolemiljøet
arbeidet grundig med, og da med et særskilt fokus retta på mobbing i skolen.
Rauma-skolen har de siste årene prestert noenlunde likt målt mot fylket og landet ellers, både på
nasjonale prøver og elevundersøkelser. Når karakterene i 10. klasse oppsummeres i grunnskolepoeng,
ligger Rauma-skolen fortsatt noe over gjennomsnittet. Dette gjøres mye godt i skolene våre, men slikt
arbeid er ferskvare og bør alltid være gjenstand for forbedringer.
Elevundersøkelsen viser igjen for høye forekomster av mobbing, og skolene har her satt i verk tiltak på
systemnivå for å bedre det forebyggende arbeidet på skolene. Se beskrivelse fra skolene som ligger i
Tilstandsrapporten i år også. I tilleggssak i dag ligger det inne et forslag om nye måte å arbeide på, noe
som vi tror vil få god effekt.
Følgende ting peker seg ut fremover som vi sammen må ha økt fokus på:
1) Grunnleggende ferdigheter, fortsatt leseferdigheter
2) Godt skolemiljø for elevene, spesielt med fokus på mobbing og nye arbeidsmåter
3) Tidlig innsats ved hjelp av PPT tettere på
4) Tilpasset undervisning ved hjelp av PPT tettere på
5) Digital læring og økt bruk av digitale læremidler
6) Profesjons- og skoleutvikling ved hjelp av bla. aksjonslæring eller kollegabasert veiledning.
Det er mange rammefaktorer som må inngå i dette samspillet skal vi klare å realisere forkusområdene
våre. Vi må øke bevisstheten rundt vår egen praksis ytterligere. Hva fungerer, hvordan elevene lærer –
og hva som ikke fungerer. Vi må i mye større grad lære av hverandre i Rauma, da noen skoler får dette
til veldig godt. Økt delingskultur.
Hver enkelt skole må se på egen praksis i de ulike fokusområdene, og drive et aktivt utviklingsarbeid på
dette fremover, men samtidig gi rom for deling på tvers av skolene.

Vedlegg:
Tilstandsrapport 2019 for skolene i Rauma
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Tilst andsrapport for
grunnskolen 2019

01.01.2019

Tilstandsrapport for grunnskolen 2019
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.
Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten.
Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten

Ja Nei

Elever og foreldre (Brukerrådet 21.04.20)

X

Organisasjonene (Gjennomgang på møte 28.04.20)

X

Skoler (Tilgjengelig for gjennomlesing på fellesområde for rektorer)

X

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen

X

Politikerne i kommunen (KS-sak 20.05.20)

X

Lovkravet
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god
måte.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i
disse skolene.
Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten:
•
•
•
•

Kommuner
Fylkeskommuner
Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12
Private skoler med rett til statstilskudd

Innhold i tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger
som danner grunnlag for vurderingen.
Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området.
Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund.
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral.
Kvalitetsvurderingssystemet
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren.
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er
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god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren.
Det generelle systemkravet
Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke.
Personvern
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller
personopplysningsloven.
Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk.
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1. Sammendrag fra skolene
1.1.

Tilstandsrapport 2019 for Måndalen skule:

Utviklingsarbeid
Vi har siden januar 2018 og frem til høsten 2019 vært med på nettkurset «Skolemiljø og
krenkelser» gjennom høgskolen i Innlandet. Gjennom studiet har vi fått løftet skolens
kollektive kompetanse i kap 9A i opplæringsloven. De ansatte leverte og fikk godkjent en
avsluttende refleksjonsoppgave der de viste innsikt og kompetanse i å fremme skolemiljø og å
forebygge, avdekke og håndtere krenkelser. Arbeidet med et trygt og godt skolemiljø er en
kontinuerlig prosess som krever et helhetlig, langsiktig og systematisk arbeid. Måndalen og
Vågstranda skule vil fortsatt ha et særskilt fokus på dette arbeidet fremover slik at elever og
foresatte skal møte voksne som har kompetanse og vilje til å gjøre sitt ytterste for å skape et
trygt og godt skolemiljø.
Etter avslutningen av nettkurset i høst satt vi gang med implementeringen av fagfornyelsen.
Det innføres nye læreplaner fra høsten 2020 og det har vært viktig å komme i gang med dette
arbeidet for å sikre god læreplanforståelse før de trer i kraft. Arbeidsmetodene og
oppbyggingen av implementeringen har vært relativt lik hvordan nettkurset «Skolemiljø og
krenkelser» ble gjennomført. De ansatte har lest fagstoff, sett på videoforelesning, jobbet med
individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, samt at de har jobbet med læreplaner knytt til
utvalgte fag. Arbeidet med fagfornyelsen vil fortsette utover våren 2020
Digitalisering har også vært et av utviklingsområdene i 2019. Alle elevene på ungdomsskolen
har fått egen pc, samt at vi er ikke langt bak med at mellomsteget har 1:1 på pc. På
småtrinnet har vi valgt å benytte Ipad. 1-2. Dette har vært et løft for skolen og er med på å
bidra til at man kan ha varierte læringsøkter, samt at det er et godt verktøy til tilpassa
opplæring.
Læringsmiljø
Vi har gjennom årenes løp fått tilgang til en stor mengde resultatinformasjon om elevene og
skolen som kan være et godt bidrag til god skoleutvikling. Det har vært viktig for oss at
bearbeidingen med resultatene blir gjort med en kollektiv innsikt og engasjement, slik at dette
arbeidet ikke blir utført som meningstomme kontraproduktive ritual.
Elevundersøkelsen blir gjennomført hvert år på skolen. I tillegg til de obligatoriske trinnene på
7. og 10.trinn gjennomfører vi den også med elevene på 5, 6, 8 og 9.trinn. Dette for å få et
bredere datagrunnlag i hva elevene mener om trivsel og læring. Resultatene fra
elevundersøkelsen viser at vi scorer noe lavt på vurdering og læring, og da spesielt på
tilbakemeldinger som lærerne gir som elevene kan bruke til å bli bedre i fagene.
I etterkant av den anonyme elevundersøkelsen fra Udir gjennomfører vi ikke-anonyme
trivselsundersøkelser. Vi bearbeider disse resultatene og utfører elevsamtaler og systematisk
observasjon i timer og friminutt. På forebyggende nivå jobber vi etter Rauma kommune sin
«Handlingsplan for elevenes psykososiale læringsmiljø», samt at vi har faste «trivselsspor»
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gjennom året på klassenivå og for hele skolen. I tillegg er PPT og helsestasjonen gode
støttespillere for oss.
Resultatene på nasjonale prøver viser at vi er på toppen i fylket og høyt oppe på landsbasis på
enkelte trinn, men at det er variasjon innad på skolen. Vi bruker resultatene på de nasjonale
prøvene som en del av et grunnlag for å hjelpe elevene videre i sitt læringsløp. Det blir
gjennomført årlige faglige kartlegginger i tillegg til de nasjonale prøvene. Dette er
kartleggingsprøver som er pålagt fra nasjonalt hold, samt egne som er bestemt fra lokalt hold.
Totalen av disse kartleggingene er med på å gi oss et godt bilde på hvilken kompetanse
elevene har og hvilke tiltak vi bør sette inn på individnivå.
Knut Øyvind Hoem Rektor, Måndalen skule og Vågstranda skule

1.2.

Tilstandsrapport 2019 for Åndalsnes barneskole:

Læringsmiljø
Resultatene fra Elevundersøkelsen 2019 viser en litt lavere gjennomsnittsscore på de fleste
indekser sammenlignet med fjorårets undersøkelse.
Elevundersøkelsen gir elevene våre mulighet til å si sin mening om læring og trivsel i skolen.
Undersøkelsen er et av flere “situasjonsbilder” skolen får i løpet av et skoleår. Vi gjennomfører
i tillegg ikke-anonyme trivselsundersøkelser høst og vår på alle trinn.
Resultatene blir analysert og undersøkt nærmere. Lærere følger opp med samtaler med
aktuelle elever og gjennomfører observasjoner i timer, overganger og friminutt. Ledelsen
følger opp dette arbeidet ved å være med på drøftingsmøter og ser til at tiltak blir iverksatt når
det er nødvendig.
Det blir også jobbet forebyggende med læringsmiljøet på alle trinn gjennom hele året. Jf.
“Handlingplan for elevens psykososiale læringsmiljø» for i Rauma kommune og skolens århjul
knyttet til denne. I tillegg arbeider vi kontinuerlig med å ha forsvarlige inspeksjonsrutiner,
tilstedeværelse i overganger, utøve god klasseledelse etter avtalte prinsipper og ha et godt og
tett samarbeid med våre støttesystem (Helsestasjon, PPT, Barnevern, BUP).
Ved varsel om at en elev ikke har det trygt på skolen har vi rutiner på å vurdere om vi har;
a)fulgt med, b) grepet inn, c) undersøkt nærmere, d)samtaler med og e) møter med
involverte. Vi blir så enige om tiltak sammen med de involverte. Tiltakene prøves ut i en
bestemt tidsperiode. Arbeidet dokumenteres gjennom aktivitetsplaner og evalueres av partene
i saken. Noen saker må videresføres med nye tiltak eller videreføring av eksisterende tiltak.
Andre saker blir avsluttet.

Digitalisering
I tråd med gjeldende rulleringsplan for IKT har vi fått iPad til alle elever på 1. og 2.trinn og PC
til alle elever på 5.trinn i løpet av høsten. Dette har frigjorde enheter vi allerede hadde på
skolen til de andre elevene, og tilgangen på digtitat utstyr har økt betraktelig iløpet av 2019.
Det er vi veldig fornøyd med.
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Vi arbeider kontinuerlig med å få enhetene (Ipad/PC, tavler) til å fungere og Office360 til å bli
et nyttig digitalt verktøy i læringsarbeidet. Her kan elevene produsere, dele, kommuniserer og
samarbeide. Lærernes oppgave blir å vurdere hvilke metoder og verktøy som fremmer læring
på en best mulig måte. Erfaringsdeling og utprøving er nødvendig for at vi skal kunne utvikle
oss her.

Utviklingsarbeid/Kompetanseheving
Våren 2019 avsluttet skolen et utviklingsarbeid som hadde gått over tre semester knyttet til
temaet «Inkluderende skolemiljø. Høsten 2019 arbeidet vi med kompetanseheving på digitale
læringsverktøy/kommunikasjonsverktøy som TEAMS, Skooler og O365. (OneNote og
Klassenotatblokk). Fra november 2019 har vi prioritert Fagfornyelsen. Vi følger
kompetansepakker utarbeidet av Høgskolen i Innlandet i regi av UDIR. Her jobber vi med
begreper, oppbygging og sammenhenger i læreplanen. Målet er å bygge opp en god
læreplanforståelse frem til de nye planene trer i kraft i august 2020. Pr. dags dato har vi
arbeidet med overordnet del, læreplan i fag og dybdelæring. Tverrfaglighet og
Profesjonsfelleskap gjenstår.

Nina E. Aandal - rektor Åndalsnes barneskole

1.3.

Tilstandsrapport 2019 for Innfjorden Friskole:

Innfjorden Friskole auka elevtalet frå 37 til 43 elevar i 2019, fordelt på 7 trinn. Skolen er fådelt
med 4 klasser inneverande skoleår.
•

Skolemiljø:

Elevundersøkinga ved Innfjorden Friskole (5.-7.klasse) har vist 0 mobbing gjennom fleire år.
Det blir jobba systematisk og godt med sosial kompetanse og vennskap, heilt frå barnehagen
og gjennom barneskolen. Elevane gir uttrykk for god trivsel på alle klassetrinn. Våren 2019
blei Innfjorden Friskole likevel med i SIM, Skolens Innsatsteam mot Mobbing. Dette er ei
skolering av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Målet er å bidra til at mobbing blir oppdaga
tidleg, og blir stoppa i ein tidleg fase. Her har vi fått bekrefta at arbeidet vi gjer er godt
fundamentert, samtidig som vi har fått nye innfallsvinklar og reiskap inn i arbeidet for eit
fortsatt godt skolemiljø.
•

Fagleg:

Vi har små klasser, og det blir arbeidd godt med tidleg innsats med spesiell fokus på lesing og
grunnleggande ferdigheiter. Godt utdanna lærarar gir fagleg trykk og god oppfølging på alle
trinn.
•

Digital kompetanse:

Vi har etter at vi vart privatskole, hatt ein spesiell fokus på digitale hjelpemiddel og
kompetanseheving, og vi har i fleire år hatt iPad 1:1, samt Prowisetavler på alle klasserom.
Det digitale er ein naturleg del av skolekvardagen.
Eli Vollset – Rektor Innfjorden friskole
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1.4.

Tilstandsrapport 2019 for Åfarnes skole:

Skolens innsatsteam mot mobbing
Våren 2018 ble Åfarnes skole med på prosjektet Skolens Innsatsteam mot mobbing (SIM).
Dette er et prosjekt som ledes av Læringsmiljøsenteret. Målet med prosjektet er at
mobbesaker avsluttes tidlig og ikke får utvikle seg på grunn av lite eller manglende
kompetanse.

SIM-teamet på Åfarens skole består av rektor, inspektør og rådgiver. Denne gruppa har fått
tilført god kompetanse til å forstå, avdekke og løse mobbing gjennom flere samlinger. Alle
lærere ved skolen har også fått kunnskap om dette gjennom en planleggingsdag høsten 2018
og intern opplæring. Satsninga koordineres gjennom Kunnskapsnett Romsdal.

Målet med prosjektet er at mobbesaker avsluttes tidlig og ikke får utvikle seg på grunn av lite
eller manglende kompetanse ved skoler. Alle ansatte på skolene skal jobbe for at elevene har
et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot mobbing. Dessverre er mange mobbesaker
vanskelige å løse, og da har både lærere og skoleledelsen behov for støtte og hjelp fra noen
som har god kunnskap om og er trent i å håndtere mobbing.

Alle ansatte på skolen skal jobbe for at elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn
mot mobbing. Alle lærere bør ha god kompetanse i å forstå, avdekke og løse mobbing, men
det er dessverre mange mobbesaker som er vanskelige å løse. Da har både enkeltlærere og
skoleledere behov for støtte fra noen på egen skole som er ekstra skolert og trent. Teamets
kompetanse omfatter også oppfølging av saker etter at mobbingen er stoppet, slik som
relasjonell rehabilitering av elever og klasser der mobbing har satt spor. Innsatsteamet inngår
i nettverk med tilsvarende team på andre skoler i Romsdalsregioen og får gjennom det stadig
tilførsel av kunnskap. Satsningen fortsetter i 2 år til.

Skolen har så langt gjort seg veldig gode erfaringer med arbeidsmåten. SIM-teamet har et
lavterskel-nivå og samles på kort varsel. SIM-modellen gir god støtte til lærere og ledelse i de
aktuelle sakene. Kompetansen skolen får gjennom samarbeidet med Læringsmiljøsenteret og
da andre deltakerskolene i fylket er veldig bra og alle samlingene har høy faglig kvalitet. I
komplekse eller vanskelige mobbesaker, der det f.eks. er habilitetsutfordringer eller behov
spesielt kraftige og virkningsfulle tiltak, kan det være aktuelt å involvere et innsatsteam på
kommunalt eller regionalt nivå. For skolen er PP-tjenesten i Rauma kommune førsteinstans
dersom det er behov for bistand.
Idunn Frøyshov Pharo - Rektor Åfarnes skole
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1.5.

Tilst andsrapport 2019 for I sfj orden skole:

St olt het og ident it et
I 2019 fikk I sfj orden sk ole sit t eget slagord. På sa m m e l a g er et slagord som passer veldig
godt m ed de verdiene vi ønsk er å form idle. Slagordet ble t il i en prosess m ed både
slagordkonkurranse og drøft inger m ellom elever, ansat t e og foreldre.
I t illegg fikk vi også laget en helhet lig grafisk profil m ed både logo og slagord. Logoen vår har
en art ig hist orie bak seg: Da Marina Hanset Erlandsen var elev og gikk i 6. klasse i 2006, vant
hun en logokonkurranse m ed t egningen på bildet under t il venst re. I 2019, rundt 13 år senere,
t ok Marina ( nå som voksen) oppdraget m ed å fornye logoen og gj øre ut t rykket m er m oderne.
De t o bildene under viser originalen t il venst re og den nye logoen t il høyre.

For oss bet yr det å være på sam m e lag at alle har et felles
ansvar for at result at et skal bli bra. Vi ønsk er at alle som
går på I sfj orden sk ole skal føle at vi er en del av det sam m e
fellessk apet .
At vi er på sam m e lag bet yr blant annet at alle har ansvar
for å t a vare på j orda vår. Det bet yr også at sk ole og hj em
er på sam m e lag, og at bedrift ene og idret t slagene i bygda
ses på som en del av vårt lag. Vi t renger hverandre for å
oppnå de m ålene vi set t er oss.
I sfj orden sk ole skal gi elevene kunnskaper om bygda og
kom m unen. Sam t idig skal vi oppleve at vi er en del av den
verden vi om gir oss m ed, på godt og vondt . Selv om vi
j obber m ed noe sm åt t , er vi alle en del av noe st ørre.
Et godt lag t renger godt sam hold og et st ort m angfold av
st yrker for å oppnå felles m ål.

Trivsel og læringsm ilj ø
Det er høg t rivsel og elevene opplever st or grad av t rygghet på sk olen. Både elever, ansat t e
og foreldre rapport erer om god t rivsel, godt sam arbeid m ellom sk ole og hj em , høg grad av
st øtt e fra lærer og foreldre og god m ot ivasj on for skolearbeidet . Det er også relevant å nevne
at disse result at ene nå har vært st abile over flere år.
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Elevundersøkelsen 2019 (svarprosent 97,1 (66/68)) indikerer også at vi er i positiv utvikling
innenfor områdene arbeidsforhold og læring, vurdering og medvirkning, som vi fortsatt jobber
med i det daglige.
Det er viktig å påpeke at det ikke bare er det arbeidet som skjer innenfor klassens rammer
som definerer hvordan vi har det på skolen. Det er mange andre faktorer som er med på å
forme hverdagen vår. Under ønsker jeg å si litt om to helt konkrete tiltak som bidrar positivt til
vår trivsel og vårt læringsmiljø:
a. Den kulturelle skolesekken og kulturverksted
Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt tiltak for kulturformidling til barn og unge. Her
møter vi profesjonelle kunstutøvere innen ulike kunstsjangrer; musikk, scenekunst, litteratur,
kulturarv, visuell kunst mm. Kvaliteten på forestillingene er svært høy - og både elever og
lærere har blitt inspirert av forestillingene vi har hatt besøk av. Kulturverksted er kulturelle
ekstratilbud som skolene kan bestille gjennom fylkeskommunen med profesjonelle fagfolk
innenfor et bredt spekter av kulturuttrykk.
Under ser du en oversikt over noen av de kulturelle aktivitetene Isfjorden skole fikk ta del i i
2019:
• «Om bare Lyseblå kunne bli superhelt», en forestilling om mobbing, det å være redd og
det å være alene.
• «Star Wårs med Å», en elevstyrt forestilling om kjønnsroller og identitet, med latter,
gisp og musikk.
• I «Scene!Art» møter vi hun som endelig skal få oppfylt drømmen sin om å sette opp sin
egen forestilling på en teaterscene. Hun finner lykken på Internett…
• «Jernalderkofferten»: En opplevelsesrik dag ved jernalderhuset hvor elevene gjennom
fortellinger og praktiske aktiviteter fikk et innblikk i hvordan det var å leve i jernalderen.
• «Tor med hammeren: Forteller- og teaterverksted der elevene selv fikk utfolde seg og
leke med ei humørfylt historie fra norrøn mytologi.
b. Leikepatruljen
Høsten 2019 deltok 13 elever fra Isfjorden skole på leikepatrulje-kurs i regi av Sunnmøre
Friluftsråd. Målet til Leikepatruljen er å få elevene i aktivitet i friminuttene. Det er gratis å
være med, og samtidig har skolen fått mye av det utstyret som trengs. Med utstyret i hus,
inviterte leikepatruljen småtrinnet og mellomtrinnet til demonstrasjon og leik i idrettshallen.
Leikepatruljen er godt synlig i friminuttene - med vester med påskrift. De setter i gang leik –
og snakker med elever som f.eks står alene. Aktive barn trives bedre.
Utviklingsarbeid
Målet for Isfjorden skole er at vi skal være gode på både daglig drift og utvikling. Vi skal være
gode individuelt, og vi skal være gode kollektivt. Vi ønsker å være faglig oppdatert og på
høyde med det utviklingsarbeidet som skjer innenfor utdanningsfeltet.
Kurs og konferanser
I 2019 har Isfjorden skole vært representert på blant annet følgende arenaer:
Nasjonale konferanser:
• Statpedkonferansen 2019 om læring og inkludering
• Statpeds årlige nasjonale konferanse om spesialpedagogikk og teknologi, SPOT 2019.
• Multiaden 2019 (nasjonal matematikkonferanse).
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Re g i o n a l e/ l o k a l e k u r s:
• Spesialpedagogikk for assist ent er ( fire sam linger) .
• Begynneropplæringen i den nye læreplanen.
• Skolesj akk/ leikepat rulj e/ Mit t valg – t rivselsprogram ret t et m ot elevene.
• Den kult urelle sk olesekken
• Flere kurs innenfor blant annet følgende t em aer: Aut ism e, ADHD, dysleksi og digit ale
verkt øy.

Videreut danning for lærere
Fra 1. august 2025 m å lærere på barnet rinnet ha m inst 30 st udiepoeng for å kunne undervise i
fagene norsk, m at em at ikk og engelsk. For å m øt e den nye kom pet anseforskrift en, følger vi en
plan hvor m ålet er å gi videreut danning t il de lærerne som m angler kom p et anse i et t eller flere
av basisfagene.
I 2019 fullført e en av våre lærere videreut danning i engelsk, og våren 2020 vil yt t erligere t o
lærere fullføre videreut danning i hhv. m at em at ikk og norsk. I sfj orden skole har godt
kvalifisert e lærere og har god kont roll på videreut danningst akt en for våre lærere. Planen er at
yt t erligere t o lærere skal st art e på videreut danning i engelsk fra høst en 2020.
Dysleksivennlig skole
18. sept em ber 2019 fikk I sfj orden skole
godkj enning som en av landet s
d y sl e k si v e n n l i g e sk o l er av Dysleksi Norge,
som en av kun fire grunnsk oler i Rom sdal.
Dysleksivennlige sk oler har gode syst em er for å
fange opp og følge opp. Godkj enningen er en
anerkj ennelse av et konkret arbeid siden 2017
innenfor følgende fire om råder:
1.
2.
3.
4.

Åpenhet rundt dysleksi.
Kart legging og t ilt ak.
Bruk av hj elpem idler.
I nform asj onsarbeid rundt dysleksi.
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Lesestimulerende tiltak/leselærer
I 2019 startet Isfjorden skole med egne lesestimulerende tiltak på 1.-3. trinn. På første trinn
har tiltakene blitt satt inn etter kartlegging ved skolestart, og elevene har fått individuell,
spesifikk trening blant annet gjennom et nettbasert lesetreningsprogram (Aski Raski). På 2.-3.
trinn har tiltakene blitt gjennomført i grupper på 3-5 elever over en periode på 7-10 uker.
Lesetiltakene er rettet spesielt mot de elevene som trenger det mest.
b. Fra bruk av lærebøker til bruk av digitale læremidler
De siste årene har digitale læremidler i større grad blitt en del av skolehverdagen. Det gjelder
for oss i skolen å finne en balanse mellom det digitale og analoge. Vi synes fortsatt det er
viktig å kunne skrive for hånd, kunne lese seg til kunnskap eller bare lese for glede, i en helt
vanlig bok. Samtidig byr de digitale verktøyene og ressursene på stor variasjon i tilrettelegging
for læring. Ikke bare er denne variasjonen morsom, men gir også bedre motivasjon og større
muligheter for mer læring ved rett bruk.
En helt vanlig dag i klasserommet består av både analoge og digitale tilnærming til læring. De
største forlagene tilbyr fleksible og oppdaterte ressurser som kan tilpasses den enkelte elev.
Tavlebøker er ofte et utgangspunkt for samtaler i klasserommet. Ressurser i Salaby, Multi
Smart Øving og Aski Raski er blitt en del av undervisningen, og egner seg spesielt godt i
stasjonsundervisning. Hos de eldre elevene er engangsbøker blitt byttet ut med programmer i
O365. Spesielt er Klassenotatblokk (OneNote) et verktøy som i stor grad erstatter
kladdebøker, og som i tillegg gir lærerne muligheten til å følge læringsprosessen tettere enn
tidligere.
På slutten av året fikk elevene på 5. trinn sin egen bærbare PC. I tillegg fikk både 1. og 2.
trinn egne iPader. Følger vi planen for implementering av digitale verktøy, vil alle elevene ved
Isfjorden skole ha hver sin digitale enhet i løpet av kort tid. Nå gjelder det å erfare og utvikle
vår kunnskap om hva vi skal ta med oss videre av analog og digital undervisning.
Oppsummering
2019 var et godt år for Isfjorden skole. Det positive er at vi bare har sett starten på mange av
de positive prosessene som er i gang. Håpet er at vi skal ta steg på områder vi trenger å bli
bedre på, samtidig som vi også videreutvikler våre styrker.
Isfjordingene skal være glad i skolen sin. Vi er jo på samme lag.

Isfjorden 16. april 2020
Kim Hugo Nyheim - Rektor
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1.6.

Tilstandsrapport 2019 for Åndalsnes ungdomsskole:

Profesjonsjonsutvikling Åndalsnes ungdomsskole:
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 og dialog kan skape ny forståelse og nye handlingsrom for lærere og
skoleledere ved ÅUS.
Aksjonslæring er system for kontinuerlig skoleutvikling.
Dette skoleåret har ÅUS satt hovedfokus på :
1. Faggrupper i norsk, matematikk, engelsk og samfunnsfag. Fokus på å finne kjennetegn på
god undervisning, utprøving og evaluering
2. Læring på digital flater – fokus på elevaktig læring med digitale hjelpemiddel, utprøving og
evaluering. Konklusjoner etter evalueringer er at det digitale postinsialet er:
• Lavere terskel for produksjon.
• Økt produksjon, mer trening.
• Utvidet verktøykasse for tilpassing.
• Mer gjennomsiktige prosesser.
• Mer effektivt, mer tid.
• Flere arenaer og former for relasjon.
• Delingskultur, personvern og kildeforståelse.
• Sosial utjevning og kjønnsnøytralt
Aksjonslæringen anvendes som en strategi for å heve kvaliteten på punktene over. Gjennom
deltakelse, involvering, ansvarliggjøring, kritisk refleksjon og forpliktelse er målet at alle skal
lære av erfaringene sine.
Fagfornyelsen:
I tillegg har ÅUS dette skoleåret hatt fokus på Fagfornyelsen. Vi har brukt kompetansepakkene
til Udir for å forberede oss godt til å ta i bruk ny læreplan høsten 2020.
ÅUS har en klar ambisjon om å drive med profesjonsutvikling på arbeidsplassen. Vi ønsker en
samskapt skole der vi diskuterer vår praksis gjennom medvirking, utprøving, ansvarliggjøring
og anerkjennelse.
Bjørn Nord
Rektor Åndalsnes ungdomsskole og voksenopplæring
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2. Hovedområder og indikatorer
2.1.

Elever og undervisningspersonale

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk
Antall elever
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne
elever som får grunnskoleopplæring.
Årsverk for undervisningspersonale
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved 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 gitt av personale med godkjent utdanning
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i.

Lokale mål:
Rauma kommune skal ha høy andel av undervisningspersonale som er utdannet i det
basisfaget de underviser i. Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent
utdanning skal ligge på 100%.

Rauma kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

2017-18

2018-19

2019-20

869

877

851

Årsverk for undervisningspersonale

80,6

84,0

88,9

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent
utdanning

96,1

94,5

96,3

Talet på elevar

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering
Vi ser at for skoleåret 2019-2020 så har andelen lærere med godkjent utdanning økt til 96,3%
fra 94,5% året før. Da flere lærere er i videreutdanning enn noen gang før, så har vi en
formening om at andelen lærere med godkjent utdanning vil øke ytterligere for neste år.
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2.1.2. Lærertetthet og ressursbruk
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Lærertetthet i ordinær undervisning
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning,
hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette
kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt
norskopplæring.

Lokale mål
Lærertetthet i skolene i Rauma kommune skal være innenfor gitt lærernorm på alle hovedtrinn.

Rauma kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig eierform

Indikator og nøkkeltall

Rauma
kommune
skoleeier

Kommunegruppe
11

Møre og
Romsdal fylke

Nasjonalt

Årsverk for undervisningspersonale

88,9

5 271,4

3 166,4

58 157,4

Antall elever per årsverk til undervisning

10,5

10,7

11,0

11,7

Antall assistentårsverk i undervisningen

13

969

566

9 483

Antall elever per assistentårsverk i
undervisningen

64,6

52,0

55,3

64,2

Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk

14,8

18,4

17,9

16,3

Lærertetthet 1.-7. trinn

10,9

11,3

11,4

12,5

Lærertetthet 8.-10. trinn

13,2

13,2

13,8

14,1

Lærertetthet i ordinær undervisning

14,3

14,8

15,1

15,9

Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn

12,8

13,1

13,1

14,0

Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn

13,8

15,0

15,1

16,6

Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn

17,0

17,1

17,7

18,0

Andel undervisning gitt av
96,3
undervisningspersonale med godkjent utdanning

96,7

95,2

96,1
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Rauma
kommune
skoleeier

Indikator og nøkkeltall

Kommunegruppe
11

Møre og
Romsdal fylke

Nasjonalt

Lærertimer som gis til undervisning

57 686

3 358 714

2 037 091

37 123 757

Undervisningstimer totalt per elev

68

67

65

61

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Undervisningspersonell, Offentlig, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Driftsutgifter per elev
Lønnsutgifter per elev
Prosentandel lønnsutgifter av totale
utgifter
Driftsutgifter til inventar og utstyr per
elev
Driftsutgifter til undervisningsmateriell
per elev

Rauma kommune
skoleeier
122 820
99 019

Kommunegruppe
11
129 316
104 758

Møre og
Romsdal fylke
124 485
100 294

121 243
95 297

87,2

84,8

83,6

81,7

396

954

936

1 100

2 252

1 571

1 509

1 400

Nasjonalt

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Økonomi, Offentlig, 2018-2018, Alle trinn, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering
Lærertetthet er fortsatt innen for gitt norm for skolene i Rauma. Lærertetthet ligger i snitt over
alle sammenlignbare grupper, vist i tabell foran. Det vil si at antall elever pr. lærer i Rauma er
lavere enn de andre gruppene vi er sammenlignet med. Vi begynner også å se en bedring i
andelen undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning. Dette forventer
vi en ytterligere forbedring av til neste skoleår.
Når det gjelder ressursbruk ligger Rauma under andre sammenlignbare grupper, med
122 820,- pr. elev. Likevel i tråd med nasjonale tall. Vi ser av tabellen at størst andel av
penger i budsjettet går til lønn, og lite til inventar og utstyr. Likevel har det vært en
prioritering på utgifter til diverse undervisningsmateriell, hvorav mye digitale programmer og
lisenser.

2.2.

Læringsmiljø

Side 15 av 32 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 - 7. april 2020

2.2.1. Elevundersøkelsen
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser
obligatoriske:
•
•
•
•
•

•

Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.
Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i
vurdering for læring.
Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om
det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.
Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser
og arbeid på skolen.
Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å
medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i
elevrådsarbeid.

Andel elever som mobbes (prosent): Se egne diagram.

Lokale mål
Alle skolene i Rauma kommune skal gjennomføre elevundersøkelsen etter de planer som
foreligger lokalt, «Handlingsplan for et inkluderende skolemiljø». Skolene skal drive et aktivt
forebyggende arbeid, som inkluderer kursing av personalet og et høyt fokus på elevenes
skolemiljø.

«Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her
får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og
trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke
mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.»
Indikator og
nøkkeltall
Læringskultur
Elevdemokrati og
medvirkning
Faglig utfordring
Felles regler
Trivsel
Mestring
Støtte fra lærerne
Motivasjon
Vurdering for læring
Støtte hjemmefra

Rauma kommune Kommunegruppe
skoleeier
11
3,8
4,0

Møre og
Romsdal fylke
4,0

4,0

3,6

3,8

3,7

3,8

3,8
4,4
4,1
4,0
4,3
3,8
3,6
4,1

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

3,9
4,4
4,2
4,0
4,5
3,7
3,8
4,2

4,0
4,4
4,3
4,0
4,4
3,8
3,9
4,3

Nasjonalt

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2019-2020, Trinn 7, Begge kjønn
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Indikator og
nøkkeltall
Læringskultur
Elevdemokrati og
medvirkning
Faglig utfordring
Felles regler
Trivsel
Mestring
Utdanning og
yrkesveiledning
Støtte fra lærerne
Motivasjon
Vurdering for læring
Støtte hjemmefra

Rauma kommune Kommunegruppe
skoleeier
11
3,9
3,8

Møre og
Romsdal fylke
3,8

3,8

3,4

3,3

3,3

3,4

4,3
4,0
4,1
3,8

4,2
4,0
4,1
3,9

4,2
4,0
4,2
3,9

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

4,0

3,8

3,9

3,8

4,0
3,6
3,5
4,1

4,0
3,4
3,3
4,0

4,0
3,4
3,2
4,0

4,0
3,4
3,3
4,1

Nasjonalt

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2019-2020, Trinn 10, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering
Årets nøkkeltall fra elevundersøkelsen viser at Rauma kommune ikke avviker vesentlig
sammenlignet med kommunegruppe 11 på de indikatorene som er vist. Likevel kan vurdering
for læring trekkes frem som et område vi burde ha mer fokus på fremover.
Ungdomstrinnet i Rauma har stort sett høyere score på samtlige indikatorer enn sammenlignet
med kommunegruppe 11. Spesielt kan en trekke frem motivasjon, utdanning og
yrkesveiledning, og vurdering for læring.

2.2.2. Mobbing på skolen (prosent)
Mobbing på skolen (prosent) viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet
digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.
Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på
svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken».
Andelen elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene
opplever å bli mobbet.

Lokale mål
Skolene i Rauma kommune skal ha nulltoleranse for mobbing. Skolene skal drive et aktivt
forebyggende arbeid, som inkluderer kursing av personalet og et høyt fokus på elevenes
skolemiljø, beskrevet i «Handlingsplan for et inkluderende skolemiljø». Skolene er bevisst
sin aktivtetsplikt, og bruker aktivitetsplaner og materiell som er tilgjengelig.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Tall fra elevundersøkelsen viser at andelen elever som blir mobbet, både barnetrinn og
ungdomstrinn, har økt fra i fjor. Tallene som er vist i tabell ligger høyere enn alle grupper vi
sammenligner oss med. Vi må intensivere det forebyggende arbeidet, og finne nye måter og
metoder å jobbe etter.

Tabellene under viser resultat over tid for Rauma:
Indikator og nøkkeltall
Mobbing på skolen (prosent)

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
8,5

8,0

8,6

14,3

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, Trinn 7, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Mobbing på skolen (prosent)

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
7,7

8,8

9,2

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn
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2.2.3. Tidlig innsats og «PPT tettere på»
PP-tjenesten har i tillegg til det individrettede spesialpedagogiske arbeidet også en oppgave i
det systemrettede arbeidet i barnehager og skoler. PPT er den instansen som i det lokale
miljøet kan bidra til helhet og sammenheng i tiltak overfor barn og unge.
Når det gjelder det systemrettede arbeidet har Utdanningsdirektoratet(UDIR) utarbeidd
kvalitetskriterier for PP-tjenesten.
1. PP-tjenesten arbeider forebyggende
2. PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats
Rauma PPT har tatt disse kriteriene videre og utarbeidd rutiner for samhandling og oppfyllelse
av kravene.
Forebyggende gjennom «PPT tettere på»
I følge UDIR innebærer forebyggende arbeid at «pp-tenesta bidreg til at barnehagar og skolar
kjem i forkant av problem og lærevanskar ved å setje i gang tiltak. Det kan være universielle
tiltak eller spesielle tiltak for barnehagar eller skolar med utfordringar.
Dette kriteriet har PPT Rauma løst ved å gjennom «PPT tettere på». Utover samhandlingstida
som allerede eksisterer mellom skolene og PPT, har PPT satt av regelmessige dager ute i
skolene. Dette sikrer forutsigbarhet både for skole og PPT. Det er utarbeidd en modell der en
prøver å dreie fokus fra individ til system og på den måten styrke det ordinære
undervisningstilbudet og redusere behovet for spesialundervisning. . Ved å være så tett på
skolene kan PPT bidra til strategier som fremmer tilpasset opplæring:
•
•
•
•
•
•

Tydelig klasseledelse og undervisning
Gode elev-lærerrelasjon
En autorativ undervisning
Høye og realistiske forventninger
Variert og sammenholdt undervisning
Et problemløsende og gjensidig støttende samarbeid mellom heim og skole

Tidlig innsats
UDIR har definert Tidlig innsats i PP-tjenestens arbeid slik: «Tidleg innsats kan vere innsats på
eit tidleg tidspunkt i eit barns liv og å gripe inn tidleg når problem oppstår eller blir avdekte før
opplæringspliktig alder, eller i løpet av grunnopplæringa».
Rauma kommune har utarbeidd en plan som omhandler alle som jobber med barn og unge i
kommunen. Denne modellen er sammenfallende med Rauma PPT sin tanke om å være tett på.
Ut i fra PPT sin unike rolle ute i skolene, er det naturlig at tjenestene har en rådgivende rolle
fra første bekymring.
Modellen har som formål å kvalitetssikre skoletilbudet for på den måten å kunne iverksette
tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Metoden støtter også elevens rett til tilpasset
undervisning og tilby hjelp i en tidlig fase av en mulig utvikling av en vanske.
Modellen har også som mål å implementere en systematisk innsats- både på individ og
systemnivå.
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PPT vurderer det slik at ved å bruke Tidlig innsats modellen bidrar det til:
- Fokus på hva som kan gjøres på egen enhet innenfor enhetens rammer
- Tidlig involvering av foresatte
- Effektivitet i tverrfaglig samarbeid
I denne modellen er det utarbeidd klare rutiner fra den første bekymring. I tillegg skjema som
skal gjøre arbeidet effektivt og kvalitetssikkert. Ved bruken av denne modellen skal en sikre
likeverdighet i kommunens skoler.
Lise Brandli – fagleder PPT Rauma

2.3.

Resultater

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Om regning
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:
•
•
•

tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:
•
•
•
•

kan
kan
kan
kan

løse en gitt utfordring
løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
vurdere om svarene er rimelige
ha effektive strategier for enkel tallregning

Om engelsk
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Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn)
er knyttet til disse ferdighetene:
•
•
•
•
•

finne informasjon
forstå hovedinnholdet i enkle tekster
forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.

Lokale mål
Elevene i Rauma skal prestere minst på nasjonalt nivå i alle nasjonale prøver.
Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Mestringsnivå 1

34,2

21,3

20,8

29,8

27,4

Mestringsnivå 2

45,2

57,5

50,0

52,4

52,1

Mestringsnivå 3

20,5

21,3

29,2

17,9

20,5

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Mestringsnivå 1

35,6

30,4

29,2

31,0

20,5

Mestringsnivå 2

43,8

50,6

43,1

50,0

64,4

Mestringsnivå 3

20,5

19,0

27,8

19,0

15,1

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Mestringsnivå 1

31,5

21,0

19,2

17,9

20,8

Mestringsnivå 2

49,3

56,8

53,4

57,1

54,5

Mestringsnivå 3

19,2

22,2

27,4

25,0

24,7

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn
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Skoleeiers egenvurdering:
På barnetrinnet har vi et svakere resultat på regning. Her har det blitt flere i mestringsnivå 1,
og færre på 2 og 3. I lesing har vi fått flere elever med score i mestringsnivå 2, noe som også
gir færre i mestringsnivå 1. I engelsk scorer flere elever i mestringsnivå 3, som er bedre enn i
fjor. Tendensen er som i fjor, at skolene må øke fokuset på lesing på småskoletrinnet.

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Om regning
Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:
•
•
•

tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de:
•
•
•
•

forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Om engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:
•
•
•
•
•

finne informasjon
forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor
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mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.

Lokale mål
Elevene i Rauma skal prestere minst på nasjonalt nivå i alle nasjonale prøver på både 8 og 9
trinn.

Lesing - fordeling på mestringsnivåer
Delskår

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Mestringsnivå 1

8,0

5,1

15,2

15,9

7,4

Mestringsnivå 2

19,3

24,5

20,7

20,5

13,6

Mestringsnivå 3

45,5

40,8

37,0

36,4

42,0

Mestringsnivå 4

14,8

22,4

20,7

22,7

27,2

Mestringsnivå 5

12,5

7,1

6,5

4,5

9,9

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn

Regning - fordeling på mestringsnivåer
Delskår

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Mestringsnivå 1

4,7

7,0

3,3

9,2

2,4

Mestringsnivå 2

18,8

22,0

31,5

13,8

26,8

Mestringsnivå 3

48,2

38,0

40,2

35,6

35,4

Mestringsnivå 4

17,6

21,0

15,2

31,0

15,9

Mestringsnivå 5

10,6

12,0

9,8

10,3

19,5

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer
Delskår

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Mestringsnivå 1

11,5

7,1

15,4

6,9

6,1

Mestringsnivå 2

24,1

20,4

20,9

27,6

14,6

Mestringsnivå 3

41,4

42,9

34,1

39,1

54,9

Mestringsnivå 4

13,8

18,4

20,9

11,5

13,4

Mestringsnivå 5

9,2

11,2

8,8

14,9

11,0

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn
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Lesing - fordeling på mestringsnivåer
Delskår

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Mestringsnivå 1

4,2

4,5

2,0

9,8

4,7

Mestringsnivå 2

9,9

9,0

16,0

15,2

11,8

Mestringsnivå 3

33,8

38,2

36,0

39,1

36,5

Mestringsnivå 4

32,4

30,3

25,0

21,7

32,9

Mestringsnivå 5

19,7

18,0

21,0

14,1

14,1

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn

Regning - fordeling på mestringsnivåer
Delskår

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Mestringsnivå 1

3,8

3,5

4,0

4,3

4,7

Mestringsnivå 2

9,0

9,4

18,0

17,4

14,0

Mestringsnivå 3

29,5

44,7

31,0

32,6

26,7

Mestringsnivå 4

32,1

23,5

25,0

27,2

26,7

Mestringsnivå 5

25,6

18,8

22,0

18,5

27,9

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn

Skoleeiers vurdering nasjonale prøver ungdomstrinn:
Lesing: Resultatene på lesing i 8. og 9. trinn viser et styrket resultat for inneværende skoleår.
Det er høyere score på de 2 øverste mestringsnivåene. Barneskolene må fortsette med økt
fokus på lesing på mellomtrinnet.
Engelsk: Resultatene i engelsk viser et bedre resultat i engelsk på 8. trinn, spesielt for
mestringsnivåer 3 og 4. Score i egngelsk må sees i sammenheng med lesing. På 9 trinn er det
ikke prøve i engelsk.
Matematikk: Resultatene i matematikk i 8. og 9. trinn er gode. Det er en forbedring fra
tidligere år, med flere elever på mestringsnivå 2 og 5 på 8. trinn, og for 9. trinn er det en stor
økning på mestringsnivå 5. Det er vi veldig fornøyd med.
Alle skolene må fortsette å ha økt fokus på lesing i alle trinn. Lesing er ferskvare, så dette må
terpes på både på skole og hjemme gjennom hele skoleløpet. Gode lesere gir gode faglige
resultat i alle fag.
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2.3.3. Karakterer
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget.
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:
•
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
6

uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker

at
at
at
at
at
at

eleven
eleven
eleven
eleven
eleven
eleven

har
har
har
har
har
har

svært lav kompetanse i faget
lav kompetanse i faget
nokså god kompetanse i faget
god kompetanse i faget
meget god kompetanse i faget
svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.

Standpunktkarakterer:
Indikator og nøkkeltall

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

Engelsk skriftlig standpunkt

4,1

4,0

3,9

4,2

4,0

Engelsk muntlig standpunkt

4,3

4,0

4,2

4,3

4,4

Spansk 1 standpunkt

4,4

3,7

4,6

4,5

4,7

Tysk 1 standpunkt

4,2

4,3

4,1

4,2

3,8

Kunst og håndverk standpunkt

4,4

4,5

4,7

4,3

4,5

Kroppsøving

4,5

4,3

4,5

4,6

4,7

Matematikk standpunkt

3,3

3,5

3,7

3,6

3,6

Mat og helse standpunkt

5,0

4,8

4,7

4,6

4,6

Musikk standpunkt

4,5

4,3

4,5

4,9

4,6

Naturfag standpunkt

4,0

4,0

4,1

4,3

4,0

Norsk hovedmål standpunkt

4,0

3,9

4,1

4,0

4,0

Norsk sidemål standpunkt

3,9

3,9

3,9

4,1

4,1

Norsk muntlig standpunkt

4,3

4,1

4,3

4,3

4,4

Religion, livssyn og etikk standpunkt

4,5
4,1

4,4

4,6

4,4

4,1

4,4

4,3

4,4

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Samfunnsfag standpunkt

4,3

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Standpunktkarakterer, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn
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Karakterer fra eksamen:
Indikator og nøkkeltall

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

Engelsk skriftlig eksamen

3,8

3,6

3,6

3,5

3,7

Engelsk muntlig eksamen

5,2

4,6

4,3

3,0

4,6

4,3

4,3

3,9

Spansk 1 muntlig eksamen
Matematikk skriftlig eksamen

2,8

3,3

3,3

3,3

3,4

Matematikk muntlig eksamen

4,3

3,9

4,6

4,3

4,1

Naturfag muntlig eksamen

3,9

4,0

4,8

4,1

4,4

Norsk hovedmål skriftlig eksamen

3,7

3,1

3,1

3,2

3,3

Norsk muntlig eksamen

4,8

4,9

4,4

4,6

4,8

Norsk sidemål skriftlig eksamen

3,0

3,2

2,9

3,2

3,2

Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen

4,4
4,5

4,7

4,5

3,8

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen

4,9

Samfunnsfag muntlig eksamen

4,3

Rauma kommune skoleeier, Grunnskole, Eksamenskarakterer, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn

Skoleeiers vurdering:
Standpunktkarakterene viser ingen store avvik mot foregående år, med noen unntak i eks.
språk og praktisk estetiske fag. I de fleste fag ligger standpunktkarakteren over 4,0 bortsett
fra i matematikk og tysk.
Når det gjelder eksamenskarakterer så ser vi en lavere score på spansk, matematikk muntlig
og samfunnsfag. Ellers må vi trekke frem et flott resultat i engelsk muntlig på hele 4,6 i snitt.

Side 26 av 32 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 - 7. april 2020

2.3.4. Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole.
Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall
karakterer og ganget med 10.
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for
eleven.
Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.
Lokale mål
Elevene i Rauma skal prestere minst 41 poeng

Rauma kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig eierform

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal
leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge
gjennomsnittet med 10.
Indikator og nøkkeltall
Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt

Rauma kommune
skoleeier
42,3

Kommunegruppe
11
41,5

Møre og Romsdal
fylke
41,9

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers vurdering:
Elevene i Rauma har i snitt 41,9 grunnskolepoeng. Tallet viser god måloppnåelse for
grunnskolepoeng.
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Nasjonalt
41,9

2.3.5. Gj ennom før ing
Hovedfunn stat ist ikk - gjennom føring i videregående opplæring

Fler e fullfør er vider egående opplær ing:
På landsbasis har 73 prosent av elevene som st art et videregående opplæring i 2011 fullført og
best åt t videregående opplæring innen fem år. Tallet er det høyest e siden m ålingene st art et for
17 år siden.
Andelen elever som fullfører innen fem år lå lenge st abilt m ellom 67 og 71 prosent for hele
landet . De sist e par årene har andelen som fullfører innen fem år økt noe og for elevene som
st art et videregående opplæring i 2011, var økningen på 0,3 prosent poeng fra året før.

Positiv utvikling i alle fylker :
Flest elever fullfører og best år i Ak ershus m ed 78 prosent , m ens færrest gj ør det i Finnm ark
m ed 63 prosent . Finnm ark har im idlert id hat t en svært god ut vikling de senest e årene. Siden
2006- kullet har gj ennom føringsandelen økt m ed 14 prosent poeng. Forskj ellen m ellom fylket
m ed høyest gj ennom føring og fylket m ed lavest gj ennom føring har fra 2006 -kullet t il 2011 kullet sunket fra 27 t il 15 prosent poeng.
For Raum a kom m une er gj ennom føring i vidergående for 2013 -kullet på 72,8 prosent .

Til sam m enligning har Norddal 88,3 og Ørskog 86,2 prosent . Molde m ed 82,8 prosent , som er
nøyakt ig 10% over Raum a kom m une.
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Fler e fullfør er på studiefor ber edende ut danningspr ogr am:
På landsbasis har 86 prosent av elevene som har tat t st udieforberedende utdanningsprogram fu llført og
best åt t videregående innen fem år. For yrkesfaglige st u dieprogram er andelen 59 prosent . Mens andelen
som fullfører og best år er om t rent 86 prosent for alle de t re st u dief orberedende
ut danningsprogram m ene, er det st ørre variasjoner m ellom de yrkesfaglige ut danningsprogram m ene.
For de yrkesfaglige utdanningsprogram m ene m arkeres yt t erpunktene m ed 45 prosent som fullfører og
best år blant elevene på rest aurant - og m at fag, og 81 prosent på m edier og kom m unikasj on.
Det er en god del variasjon m ellom fylkene i andelen som fullfører og best år de enkelt e
ut danningsprogram m ene. Selv om andelen som fullfører og består innen de studieforberedende
ut danningsprogram m ene generelt set t er høy, er det relat ivt lave andeler som fullfører og består
idret tsfag i Oslo og m usikk, dans og dram a i Nordlan d, Buskerud og Finnm ark.
Andelen som fullfører og består yrkesfaglige utdan ningsprogram er høyest i kyst fylkene fra Vest - Agder i
sør, t il Møre og Rom sdal i nord ( m ed unntak av Hordaland) . Mellom de enkelt e ut danningsprogram m ene
er det st ore variasjoner m ellom fylkene. For eksem pel er andelen som fullfører og består innen service og
sam ferdsel i Finnm ark om t rent halvpart en av det m an fin ner i Møre og Rom sdal og Akershus.
Ser vi på tallene for Raum a kom m une er andelen som fullfører st udieforberedende ut danningsprogram på
90,3 prosent, som fort sat t ligger under snit t et i fylket . Det te selv m ed en vdg. skole i kom m unen. Sm øla,
Gj em nes og Norddal ligger på 100 prosent gjennom føring.

Gj ennom føring i vidaregåande et ter heim kom m une,2013 - kullet – studieforberedende utdanningsprogram
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Andelen elever som gj ennom fører yrkesfaglig ut danningsprogram er i Raum a på 58,8 prosent .
Det t e ligger også under snit t et i fylket , som er på 63 prosent . Sam m enligner vi m ed Ørskog
kom m une, så gj ennom fører 83,3 prosent av elevene yrkesfaglig ut danningsprogram . Det t e er
en forskj ell på hele 24,5 prosent .

Gj ennom føring i vidaregåande et ter heim kom m une, 20 13- kullet – yrkesfaglig u t danningsprogram
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3. System for oppfølging
3.1.

Det generelle systemkravet

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven
§ 13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til
internkontroll omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle
systemkravet er derfor mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke.
Opplæringslovas § 13-10 krever bl.a. at skoleeier har et helhetlig system for kvalitetsvurdering
av grunnskolevirksomheten. I tillegg til at systemet skal være forsvarlig og konsistent, skal det
også kunne vurdere i hvilken grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av
opplæringstilbud medvirker til å nå de mål som er fastsatte i læreplanverket for
Kunnskapsløftet. Som et supplement er det tatt i bruk et digitalt kvalitetssikringssystem som
skolene kan bruke som heter MOAVA 1310.
Læringsplattformen Skooler er tatt i bruk på alle skolene, hvorav noen må jobbe mer med
integreringen av programmet i alle klasser.
Det er tidligere utvikla flere styringsdokumenter for bl.a. å sikre nevnte lovkrav.
Det blir bl.a. vist til:
- Delegasjonsreglement for tjenesteområdet
- Handlingsplan for elevenes skolemiljø, inkl. kartleggingsmateriell, jf. endringer pr. 01.08.18
- Plan for oppfølging av kartleggingsprøver i lesing på småskoletrinnet
- Plan for lederoppfølging
- Strategisk kompetanseplan for tjenesteområdet, 2019-22
- Plan for overganger mellom barnehage, grunnskole og videregående opplæring
Lovkrav og system forutsetter tett oppfølging både gjennom skriftliggjorte rutiner/prosedyrer
og gjennom dialog. Lederoppfølgingsmøta skal ha et klart resultatperspektiv der resultat
vurderes opp mot 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,
og dessuten ha et tydelig utviklingsperspektiv. En viktig del av denne strategien er å kunne
støtte den enkelte skoleleder i utviklingsarbeidet.
Månedlige lederoppfølgingsmøte er gjennomført som omtrent som planlagt i 2019.
I tillegg til nevnte tiltak, er de månedlige fagmøtene gjennomført som planlagt i 2019. Fortsatt
fokus på digital læring på alle trinn, og for alle ansatte.
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4. Konklusjon
Skolene i Rauma arbeider svært godt på mange områder. Det blir hvert skoleår viet stor
oppmerksomhet på læringsresultater generelt og nasjonale prøver spesielt. I tillegg blir
læringsmiljøet satt under lupa, og da med et særskilt fokus retta på mobbing i skolen. For
inneværende år er dette resultatet spesielt i fokus. Jmfr. egen sak.
Rauma-skolen har de siste årene prestert like under – på eller over gjennomsnittet målt mot
fylket og landet ellers, både på nasjonale prøver og elevundersøkelser. Når karakterene i 10.
klasse oppsummeres i grunnskolepoeng, ligger Rauma-skolen fortsatt på eller over
gjennomsnittet. Dette betyr at det fortsatt gjøres mye riktig og bra i skolene våre. Da slikt
arbeid er ferskvare, må vi holde et kontinuerlig fokus på arbeidet.
Elevundersøkelsen viser alt for høye forekomster av mobbing enda en gang, og skolene har
her satt i verk umiddelbare tiltak på systemnivå for å bedre det forebyggende arbeidet på
skolene. Se beskrivelse fra skolene som eksempler på arbeidet.
Det har tidligere blitt pekt på at det er forskjeller mellom skoler, trinn og mellom kjønn.
Skoleledergruppen arbeider derfor sammen i utviklingsarbeidet for å heve kvaliteten på
opplæringen ute på alle skolene.
Følgende ting peker seg ut fremover som vi sammen må ha økt fokus på:
1) Grunnleggende ferdigheter, spesielt leseferdigheter
2) Godt skolemiljø for elevene, spesielt med fokus på mobbing
3) Tidlig innsats, spesielt ved hjelp av PPT tettere på
4) Tilpasset undervisning, spesielt ved hjelp av PPT tettere på
5) Digital læring og økt bruk av digitale læremidler
6) Profesjons- og skoleutvikling ved hjelp av bla. aksjonslæring

Det er mange rammefaktorer som må inngå i dette samspillet skal vi klare å realisere
fokusområdene våre. I tillegg til det å kunne ha evne og vilje til å satse på økt ressursinnsats
mot grunnleggende ferdigheter, er det nødvendig med en større bevissthet rundt vår egen
praksis. Hva fungerer, hvordan eleven lærer – og hva som ikke fungerer! I samarbeid med
hverandre på alle nivå i Raumaskolen, skal vi få det til. Heldigvis er noen av resultatene bedret
på de nasjonale prøvene i dette området.

Rauma, 22.04.2020
Aina Øyen Henden
Skolesjef Rauma kommune
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RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2020-1539/03
040
Sveinung Talberg
19.5.2020

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 16/20
Kontrollutvalget

Møtedato
15.6.2020

OPPFØLGING AV VEDTAK – TILTAK FOR Å REDUSERE MOBBING I
RAUMASKOLEN
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget er i tvil om rådmannen, jf. kommuneloven § 13-1, 4.ledd, har fulgt opp pkt.
4 i vedtak sak 09/20 i kommunestyret 12.02.2020, med referanse til sak 41/20 i
formannskapet 06.05.2020.
Det er uklart hva som ligger i ordførers ansvar knyttet til å sette en sak på saklisten, jf.
kommuneloven § § 6-1 og 11-3. Ordfører har ikke ansvar for å kvalitetssikre rådmannens
saksfremlegg, men ordfører har samtidig mulighet til å både avvise og sette opp saker på
saklisten.
Ny «Handlingsplan for elevenes læringsmiljø i Rauma kommune» burde blitt satt på saklisten
til formannskapet og kommunestyret sitt møte og ikke presentert som et vedlegg til sak 41/20.
Dette er et viktig styringsdokument.
Saksopplysninger
Rauma Høyre v/gruppeleder Øyvind Hovde har den 10.05.2020 sendt leder i kontrollutvalget
en epost med tema «Klage på saksgang – spørsmål om oppfølging av vedtak» og stil 3
spørsmål til kontrollutvalget om oppfølging av et vedtak.
Dette omhandler sak 09/20 i kommunestyret 12.02.2020 der det ble fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar Statusrapport på skolens arbeid med trivsel og mobbing i
grunnskolen i Rauma til orientering. Rapporten gir god oversikt over resultatene etter
at elevundersøkelsen 19/20 er gjennomført i grunnskolen.
2. Kommunestyret legger til grunn en kontinuerlig fokus på elevenes læringsmiljø, og at
skolene arbeider etter de planene og årshjul de har for det forebyggende arbeidet mot
mobbing. Det skal være nullvisjon på mobbing i Rauma.
3. Kommunestyret legger til grunn at resultatene fra elevundersøkelsen legges fram for
FAU eller samarbeidsutvalget på den enkelte skole i løpet av våren, primært før påske.
Det forutsettes at FAU og/eller samarbeidsutvalget på den enkelte skole bidrar i det
forebyggende arbeidet mot mobbing og er deltakende i fremming av et positivt
skolemiljø på den enkelte skole. Skolene og de ansatte skal erkjenne at foresatte er en
stor ressurs i arbeidet for et positivt og inkluderende skolemiljø.

4. Rauma kommune vil ansette/omdisponere en person som skal dedikeres arbeidet mot
mobbing i Raumaskolen. Vedkommende starter arbeidet senest 01. august 2020.
5. Rektor må sørge for at alle som arbeider på skolen vet at de har plikt til å gripe inn
ved mobbing, og at de vet hvordan de skal gjøre dette. Likeså hvordan en følger opp
mobbesaker ved å bruke etablerte ressurser, kunnskap, prinsipper og verdier som er
utviklet og anerkjent av kompetente fagmiljøer i kommunen.
Den 06.05.2020 fremmer rådmannen sak 41/20 til formannskapet «Tiltak for å redusere
mobbing i Rauma-skolen». Rådmannen innstiller på at det opprettes et «Ressursteam»
på alle grunnskolene i Rauma, som beskrevet under punkt «beskrivelse av ressursteam».
Det anbefales en prøveperiode på 2 skoleår med oppstart høsten 2020.
Saken er satt på saklisten og godkjent av ordfører.
Rauma Høyre mener denne saken i Formannskapet er i strid med det vedtaket som ble
fattet i kommunestyret 12.02.2020 og at saken kan avsluttes med dette vedtaket og at
rådmannen iverksetter vedtaket.
Rauma Høyre ber derfor kontrollutvalget behandle følgende tre spørsmål:
1. Har rådmannen handlet etter gjeldende reglement for saksgang?
2. Har ordfører handlet etter gjeldende reglement for saksgang?
3. Mener kontrollutvalget i Rauma at vedtaket fra 12.02.2020 er ivaretatt av
rådmannen?
Formannskapets vedtak og innstilling til kommunestyret i saken 06.05.2020 var
følgende:
Rådmannen anbefaler at det opprettes et «Ressursteam» på alle grunnskolene i Rauma,
som beskrevet under punkt «beskrivelse av ressursteam». Det anbefales en
prøveperiode på 2 skoleår med oppstart høsten 2020. (Rådmannens innstilling)
Ressursteamene bes om å ha fokus på opplevd mobbing fra voksne og foreslå egnede
tiltak. (Tilleggsforslag vedtatt)
Mobbeombudet i fylkeskommunen inviteres inn som en ressurs i raumaskolen og til et
møte med kommunestyret. (Tilleggsforslag vedtatt)

Regelverk i forhold til saksbehandling og delegert myndighet
Kommuneloven
§ 11-3.Innkalling og saksliste.
Lederen av et folkevalgt organ setter opp saksliste for hvert enkelt møte.
§ 13-1.Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver.
Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.
Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten
ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige
forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det

folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2019 – 2023. Reglementer for arbeidet i folkevalgte
organer. (Vedtatt i k. sak 140/2019 og k. sak 10/2020 med hjemmel i Kommuneloven § 5-13).
3. Generelt reglement for arbeidet i alle folkevalgte organer.
§ 2. FORBEREDELSE AV SAKER FOR FOLKEVALGTE ORGAN.
Møteleder skal påse at de saker som legges fram for folkevalgt organ, er forberedt politisk på
forsvarlig måte. Rådmannen er ansvarlig for at sakene administrativt er forberedt på forsvarlig
måte og i samsvar med lov, reglement, retningslinjer og andre bindende bestemmelser.
Delegasjonsreglement 2020-2025
Kommunestyret vedtok i møte 02.04.2020, sak 32/20, delegasjonsreglement 2020-2025 for
Rauma kommune.
Rådmannen har følgende myndighet:
•

Treffe avgjørelse i alle administrative spørsmål og å disponere ressurser innenfor de
plan og rammer som er fastsatt av kommunestyret eller andre organer med slik
myndighet og som for øvrig er i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og
reglementer.

•

Treffe vedtak i saker, som etter en konkret vurdering, ikke har prinsipiell betydning,
eller som uttrykkelig tilligger et folkevalgt organ. Dersom rådmannen er i tvil om
saken er prinsipiell, avklares dette med ordføreren som avgjør spørsmålet eller legger
saken fram til politisk behandling.

• Rådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse,
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, med mindre noe annet
er fastsatt i lov, jf. kommuneloven § 13-1. • Opprette og nedlegge stillinger innenfor
budsjett. • Personalansvaret skal utøves innenfor kommunens arbeidsgiver- og
personalreglement.
VURDERING
Rettsreglene for forholdet mellom de folkevalgte og administrasjonen er klare. Det er de
folkevalgte som skal fatte avgjørelser, og som således skal ta de politiske valg og
beslutninger. Administrasjonen skal forberede saker og iverksette avgjørelser fra de
folkevalgte organer. Administrasjonen har ved dette faglig ansvar og faglige oppgaver.
Etter kommuneloven § 13-1 skal kommunedirektøren påse at vedtak som treffes av
folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir
oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av
vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet
måte.
Det er særlig i forhold til denne bestemmelsen i § 13-1, 4.ledd, det er interessant å belyse
spørsmålene og relatert til vedtakets pkt. 4 og 5.

Til saken om oppfølging av vedtaket fra 12.02.20
I saken til kommunestyret 12.02.2020 skriver rådmannen at Kommunens og skolenes arbeid
med elevenes psykososiale læringsmiljø beskrives i «Handlingsplan for elevenes læringsmiljø
i Rauma kommune». Denne er også vedlagt saken, og den er tenkt revidert til ny

Tilstandsrapport 2019 skal behandles. Handlingsplanen er en del av et større felles planverk
for kommunene i Romsdal.
Den nye og reviderte Handlingsplanen er lagt ved sak 41/20 i formannskapet 06.05.2020 om
tiltak for å redusere mobbing i Rauma-skolen.
Sekretariatet kan ikke finne den tidligere handlingsplanen som rådmannen opplyser skal være
vedtatt i kommunestyret 08.08.2018.
I saken til Formannskapet 06.05.2020 skriver rådmannen følgende:
Omfanget av elever som opplever mobbing i Rauma viser at det fremdeles mangler gode nok
systemer på skolene, både for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Her er det
nødvendig å se på følgende:
1. Hvilken støtte skolene har behov for i arbeidet
2. Hvilken kompetanse skolene trenger
Forebygging og støtte i arbeidet mot mobbing handler om mer enn å håndtere konkrete
mobbesaker. Det er også en utfordring å gi ansatte god nok kompetanse knyttet til det å skape
et inkluderende fellesskap for alle. I tråd med dette er det en utfordring å sikre et godt nok
systematisk og kontinuerlig arbeid med skolemiljø på alle skolene, der arbeid med skolemiljø
og fag må være to sider av samme sak.
De 3 første punktene i vedtaket i kommunestyret 12.02.2020 er og blir gjennomført ute på
skolene i henhold til våre rutiner for det forebyggende arbeidet. Oppfølging av resultatene
etter elevundersøkelsen er gjennomført hos alle skolene, og har vært gjenstand for drøfting
når skolesjef har hatt møter med hver enkelt rektor. Elevundersøkelsen blir utført hvert år på
alle skolene etter våre pålagte rutiner, både fra Udir. og skoleeier. Det blir arbeidet
forebyggende med skolemiljø etter de rutinene som det er vist til i Rauma kommunes
«Handlingsplan for elevenes læringsmiljø», som er vedtatt i Kommunestyremøte
08.08.2018. Alle rutinene for oppfølging og forebyggende arbeid med skolemiljøet er i tillegg
beskrevet i «Felles overordna system for oppfylling av krava i opplæringsloven», som er
utarbeidet i samarbeid med alle ROR-kommunene. Planen beskriver inngående hvordan
arbeidet utføres, hvem som skal delta, og hvem som har ansvar. Denne var vedlagt saken
også den 12.02.202, men er også vedtatt i tidligere kommunestyresak 2018. Det blir i tillegg
tatt initiativ til en rullering av overordnet felles plan i ROR-samarbeidet ved neste anledning
for å fange opp eventuelle endringer i lovverket siden 2018.
For punkt 4 og 5 i vedtaket 12.02.20 følger under en beskrivelse av hvordan skolene vil
imøtegå og løse oppdraget fra skoleeier.
Arbeidet i forhold til læringsmiljø må skje ute i skolene. Det er viktig å ha kjennskap til
elevene, og det er gjennom gode relasjoner en kan skape endringer i skolemiljøet. Rektor har
en sentral rolle i å tilrettelegge for en struktur som gjør at kompetanse og ressurser blir
effektivt samordnet i arbeidet med å forebygge, avdekke, stoppe og håndtere/følge opp
mobbing.
Med bakgrunn i vedtak punkt 4 og 5 blir det foreslått å opprette et ressursteam på hver enkelt
skole, som bistår rektor i dette arbeidet. Vedtak 5 den 12.02.20: «Rektor må sørge for at alle
som arbeider på skolen vet at de har plikt til å gripe inn ved mobbing, og at de vet hvordan de
skal gjøre dette. Likeså hvordan en følger opp mobbesaker ved å bruke etablerte ressurser,
kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent av kompetente fagmiljøer i
kommunen.»

1.

Har rådmannen handlet etter gjeldende reglement for saksgang?

I utgangspunktet skal alle vedtak effektueres uten ugrunnet opphold. Men hvis det er faktiske
eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksetting av vedtaket, skal
kommunedirektøren gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.
Hvordan skal mobbesaker i skolen håndteres etter gjeldende handlingsplan og de veiledere
som er utarbeidet på området (Kunnskapsnett Romsdal):
§ 9 A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.
Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til
elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette
blir gjort.
For å imøtekomme punkt 4 og 5 i kommunestyret sitt vedtak 12.02.2020 skriver rådmannen i
saken til formannskapet at arbeidet i forhold til læringsmiljø må skje ute i skolene. Det er
viktig å ha kjennskap til elevene, og det er gjennom gode relasjoner en kan skape endringer i
skolemiljøet. Rektor har en sentral rolle i å tilrettelegge for en struktur som gjør at
kompetanse og ressurser blir effektivt samordnet i arbeidet med å forebygge, avdekke, stoppe
og håndtere/følge opp mobbing. Med bakgrunn i vedtak punkt 4 og 5 blir det foreslått å
opprette et ressursteam på hver enkelt skole, som bistår rektor i dette arbeidet.
4. Rauma kommune vil ansette/omdisponere en person som skal dedikeres arbeidet mot
mobbing i Raumaskolen. Vedkommende starter arbeidet senest 01. august 2020.
5. Rektor må sørge for at alle som arbeider på skolen vet at de har plikt til å gripe inn ved
mobbing, og at de vet hvordan de skal gjøre dette. Likeså hvordan en følger opp mobbesaker
ved å bruke etablerte ressurser, kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent
av kompetente fagmiljøer i kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatet sin konklusjon
Sekretariatet synes det er uklart om bruk av ressursteam er å se på som en oppfylling av både
pkt. 4 og 5 eller om det bare er å se på som en måte å organisere rektor sitt ansvar på en annen
måte jf. pkt. 5. Rådmannen skriver i sitt saksfremlegg at «Med bakgrunn i vedtak punkt 4 og 5
blir det foreslått å opprette et ressursteam på hver enkelt skole, som bistår rektor i dette
arbeidet.»
Sekretariatet er i tvil om saken til formannskapet 06.05.2020 innehar faktiske eller rettslige
forhold som har sentral betydning for iverksetting av vedtaket fra 12.02.20. Saken bærer preg
av å være en oppfyllelse av pkt. 5 i vedtaket, mens pkt. 4 ser ikke ut til å ha blitt iverksatt av
rådmannen. Selv om rådmannen i sitt saksfremlegg skriver at «Med de ovennevnte
vurderingene og innføring av ressursteam ved hver skole vurderes det ikke som nødvendig
ansette/omdisponere en dedikert person i kommunen, men bruke de fagpersonene som
allerede er i systemet og som har inngående kompetanse på området.»
Sekretariatet ser også at det til saken i formannskapet 06.05.2020 er vedlagt et forslag til ny
Handlingsplan for elevenes læringsmiljø i Rauma kommune. Sekretariatet vurderer at dette
burde være en egen sak, eller en del av vedtaket i saken 06.05.20.

2.

Har ordfører handlet etter gjeldende reglement for saksgang?

I følge kommuneloven § 6-1. er ordføreren i kommunen møteleder i kommunestyret og
formannskapet. Etter § 11-3 skal lederen av et folkevalgt organ sette opp saksliste for hvert
enkelt møte. I delegasjonsreglementet til Rauma kommune kap. 5, er oppgaver og myndighet
regulert.
Det fremgår av forarbeidene til Kommuneloven at ordføreren har en samlende rolle innad i
kommunen og en viktig posisjon i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Et
godt samarbeid med kommunedirektøren er av sentral betydning for kommunen. Det gir
ordføreren både utstrakt informasjon og oversikt over det som skjer i kommunen, samt i
realiteten myndighet til tolkning av og bistand til iverksetting av kommunestyrets vedtak.
Det bør være et utstrakt samarbeid mellom ordfører og kommunedirektør for å vurdere om en
sak er tilstrekkelig utredet og at den er klar for å bli satt på saklisten til møte i det politiske
organet, men det tillegger ikke ordfører noe ansvar for å vurdere å en sak er tilstrekkelig
utredet.
Ordfører sine oppgaver er hjemlet i kommunelovens § 6-1. Ordførerens hovedarbeidsområde
er å organisere og lede det politiske arbeidet i kommunen. I dette ligger et særlig ansvar for å
sikre god informasjonsflyt til og mellom partigruppene.
Utover dette er det ikke andre vesentlige bestemmelser som regulerer ordførers oppgaver og
myndighet i denne sammenheng. Sekretariatet synes derfor der er noe uklart hvilket ansvar
som tillegger ordfører knyttet til å sette opp saklisten, utover å sette den opp. For eksempel
om det tillegger et ansvar for å kvalitetssikre saklisten? Men ordfører har selvsagt myndighet
til å både sette saker på saklisten, og avvise å sette opp en sak på saklisten

Kontrollutvalgssekretariatet sin konklusjon
Sekretariat er i tvil om ordføreren skulle ha satt denne saken på saklisten med henvisning til
det vedtak som er fattet i kommunestyret 12.02.2020. Dette fordi det er uklart hva som ligger
i ordførers ansvar knyttet til å sette en sak på saklisten, jf. kommuneloven § § 6-1 og 11-3.
Sekretariatet kan vanskelig se at ordfører har et ansvar for å kvalitetssikre rådmannens
saksfremlegg, men ordfører har samtidig mulighet til å både avvise og sette opp saker på
saklisten.
3.
Mener kontrollutvalget i Rauma at vedtaket fra 12.02.2020 er ivaretatt av
rådmannen?
Sekretariatet viser til argumentasjonen i svar på spørsmål 1. Rådmannen har gjennom
saksopplysninger til saken i formannskapet 06.05.2020 effektuert kommunestyrets vedtak fra
12.02.2020, pkt. 1-3. Når det gjelder pkt. 4 og 5 er sekretariatet mer i tvil.
Tverrfaglige ressursteam er allerede etablert på flere skoler som bistand for å ivareta rektor
sitt ansvar. (pkt. 5 i vedtaket). Det er dette som er fokus i saksutredningen, mens pkt. 4 om
ansettelse/omdisponering av en person som skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Raumaskolen ikke kan ansees ivaretatt slik vedtaket er formulert og saken er fremstilt.

Kontrollutvalgssekretariatet sin konklusjon
Saksfremstillingen til formannskapet 6.5.2020 bærer preg av å være en oppfyllelse av pkt. 5 i
vedtaket, mens pkt. 4 ikke blir iverksatt av rådmannen slik vedtaket 12.02.20 er formulert.
Sekretariatet vurderer også at det er liten tvil om hvordan pkt. 4 i vedtaket skal tolkes.

Hvis rådmannen etter kommuneloven mener at saken etter 12.02.2020 innehar faktiske eller
rettslige forhold som har sentral betydning for iverksetting av vedtaket fra 12.02.20, skal
rådmannen gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte. Derfor
burde dette gå klarere frem av saken til formannskapet 06.05.20. Etter forvaltningsloven § 17
skal en sak være så godt opplyst som mulig før forvaltningsorganet fatter sitt vedtak.
Sekretariatet vurderer også at den reviderte handlingsplanen som ligger ved saken til
formannskapet burde vært fremmet som egen sak, da denne er et viktig styringsdokument.
Etterord
Sekretariatet er, etter at saksfremlegget ble skrevet, blitt kjent med kommunestyrets
behandling av sak «Tiltak for å redusere mobbing i Rauma-skolen» i møte 20.5.2020, sak
42/20.
Saksprotokollen viser følgende:
Møtebehandling
Øyvind Hovde (H) fremmet forslag om utsettelse av saken.
Renate Soleim (H) fremmet følgende forslag i møte:
Vedtak fra kommunestyret 12.02.20 opprettholdes.
Per Vidar Kjølmoen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag i møte:
Godt samspill mellom ulike faggrupper kan bidra til mindre mobbing. Rådmannen bes derfor
utrede bruk av miljøterapeut i raumaskolen
Votering
Utsettelsesforslaget fra Øyvind Hovde (H) falt med 7 (H, MDG) mot 20 stemmer.
Renate Soleim (H) sitt forslag falt med 11 (H, MDG, 4 fra AP) mot 16 stemmer.
Per Vidar Kjølmoen (AP) sitt tilleggsforslag ble vedtatt med 20 mot 7 (4 SP, 1 SV, PP, KRF)
stemmer.
Rauma Kommunestyres vedtak/innstilling
Rådmannen anbefaler at det opprettes et «Ressursteam» på alle grunnskolene i Rauma, som
beskrevet under punkt «beskrivelse av ressursteam». Det anbefales en prøveperiode på 2
skoleår med oppstart høsten 2020.
Ressursteamene bes om å ha fokus på opplevd mobbing fra voksne og foreslå egnede tiltak.
Mobbeombudet i fylkeskommunen inviteres inn som en ressurs i raumaskolen og til et møte
med kommunestyret.
Godt samspill mellom ulike faggrupper kan bidra til mindre mobbing. Rådmannen bes derfor
utrede bruk av miljøterapeut i raumaskolen
Note til vedtaket:
Som referert i møte står punkt 1,2,3 og 5 fast som vedtatt 12.02.20 i sak 09/20. Dagens vedtak
erstatter punkt 4.
Kommunestyret kunne i møte 20.5.2020 velge å utsette saken, eller avvise rådmannens
forslag, men flertallet har valgt å behandle saken og støtte rådmannens innstilling.

Kontrollutvalget har ikke myndighet til å overprøve kommunestyrets vedtak, eller vurdere
hensiktsmessigheten av vedtak. Kontrollutvalgets ansvar er, på vegne av kommunestyret,
blant annet å se til at rådmann og politiske organ underlagt kommunestyret utfører sitt arbeid i
samsvar med lovverk og rutiner.
Sveinung Talberg
Rådgiver
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PLASSERING AV NY KOMMUNEGRENSE MELLOM VESTNES OG RAUMA –
HENSTILLING OM VURDERING AV NY BEHANDLING
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vurderer at rådmannens saksfremlegg i sak Grensejustering mellom
Vestnes og Rauma - høyringsuttale frå Rauma, burde inneholdt mer informasjon om hva
som i forkant var gjort for å klarlegge eiendomsgrensene. Kanskje også vært skissert en
anbefaling fra Rauma kommune knyttet metode for grensejustering knyttet til enten
eiendomsgrenser eller topografi.
Kontrollutvalget ser ikke at dette gir grunnlag for å kreve en ny behandling av saka, da
departementets vedtak er endelig og ikke kan påklages.
Saksopplysninger
Kommunestyret i Rauma 23.5.2019, sak 26/2019, fattet følgende vedtak i sak
«Grensejustering mellom Vestnes og Rauma - høyringsuttale frå Rauma»:
1 En overføring av Hjelvik og Våge til Vestnes vil selvsagt ha flere negative
konsekvenser for resten av Rauma kommune. Rauma kommune vil likevel respektere
flertallet i innbyggerundersøkelsen som ønsker en grensejustering, og vil derfor ikke
motsette seg at dette blir gjennomført.
2 Departementet sin endelege konklusjon i saka har innverknad på utvikling av det
kommunale tenestetilbodet i området og Rauma kommune ønskjer av den grunn ei
rask avklaring i saka.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev 20.6.2019 informert om at de har
gjort følgende vedtak:
Med bakgrunn i utgreiinga til fylkesmannen og med heimel i § 6 i lov om fastsetjing og
endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), vedtek Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet at kommunegrensa mellom kommunane Rauma og Vestnes bli
justert slik at Vågstranda bli flytta til Vestnes kommune. Den nye grensa skal følgje
Kartverket si anbefaling om ei topografisk grense, der kommunegrensa i Romsdalsfjorden
følgjer generalisert midtlinje. Kommunegrensa følgjer eksisterande eigedomsgrenser og elv
opp berget Stolssvaet så langt dei er registrerte. På snaufjellet følgjer kommunegrensa
topografiske forhold slik: Frå Stolssvaet går grensa i rett linje til høgaste punkt 1111 moh på
fjellet Blåstolen. Derifrå går grensa i rett linje til høgdepunkt 933 moh på fjellet
Litleheikollen. Grensa går så i rett linje til åsen Prosten og høgdepunkt 1236 moh. Vidare i

rett linje til grensa støytar mot eksisterande kommunegrense mellom Rauma og Vestnes
kommunar på Venåstinden, sørvest for Svartevatnet. Grensa kan kvalitetshevast i tråd med
betre kartlegging av dei topografiske forholda.
Den nye kommunegrensa trer i kraft frå 1. januar 2021.
Eit vedtak om grensejustering er ikkje eit enkeltvedtak eter forvaltningslova § 2 første ledd
bokstav c, jf. Ot. Prop. Nr. 41 (2000-2001) punkt 5.1. Vedtaket er derfor endeleg og kan ikkje
påklagast, jf. Forvaltningslova § 28 første ledd.
Kommuneloven regulerer rådmannens ansvar for å se til at en sak er tilstrekkelig utredet for å
treffe vedta.
§ 13-1.Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver.
Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.
Kontrollutvalget mottok brev datert 7.5.2020 fra Knut Peder Voldset, der det blir henstilt om
at kontrollutvalget vurderer om det er grunnlag til å kreve ny vurdering av saken om
plassering av ny kommunegrense mellom Vestnes og Rauma. Grunnlaget for henstillingen er:
• Inger høring av berørte parter
• Ingen avklaring av eksisterende grenser
• Konsekvensene
Det blir i henvendelsen pekt på at i forbindelse med kommunestyrets vedtak i 2019, om
geografisk plassering av den nye kommunegrensa mellom Rauma og Vestnes, har Rauma
kommune gjort saksbehandlingsfeil som har virket bestemmende forvedtaket.
Kontrollutvalget henstilte i møte 12.5.2020, til at sekretariatet forberedte en sak til
kontrollutvalgets møte 15.6.2020.
Vedlagt følger:
▪ Plassering av ny kommunegrense mellom Vestnes og Rauma – Henstilling om
vurdering av ny behandling, brev datert 7.5.2020 fra Knut Peder Voldset til Rauma
kommune v/kontrollutvalget.
▪ Grensejustering mellom Vestnes og Rauma - høyringsuttale frå Rauma, vedlagt
oppdragsbrev frå KMD 1.3.2019 og Faktagrunnlag Vågstranda frå Rauma kommune.
▪ Spørsmål til Ordføreren frå Torbjørn Bruaset (SP) vedr. Ny kommunegrense mellom
Rauma og Vestnes, sak 03/2020, Rauma kommunestyre 12.2.2020.
VURDERING
I brevet til kontrollutvalget blir det hevdet at partene som ble direkte berørt av plasseringen av
den nye kommunegrensen ikke var blitt hørt i saken. Det blir også hevdet at vedtaket er gjort
uten at kommunen har innhentet opplysninger om eksisterende grenser. Konsekvensene av de
nye grensene er at grunneiere, brukere og rettighetshavere i området må forholde seg til
forvaltninga i to ulike kommuner, og to kommuner må forvalte ulike deler av samme
eiendom/rettighetsområde, Opplyser Voldset.
Departementet gav 1. mars 2019 Fylkesmannen i oppdrag å utrede grensejustering på
bakgrunn av et innbyggerinitiativ fra Vågstranda Vel i Rauma kommune. Departementet
skriver i brevet at utredningen skal gi relevante opplysninger om folketall, areal. Geografi,
kommunikasjonsforhold og det kommunale tjenestetilbudet. Vestnes kommune vedtok i møte
23.5.2020, sak 26/2019, høringsuttalelse.

I høringssaken som ble behandlet i kommunestyret 23.5.2019, var det vedlagt et dokument
«Faktagrunnlag Vågstranda fra Rauma kommune». Dokumentet inneholdt stikkordmessig
oversikt over tjenester som ytes av Rauma kommune i kommunale bygg i området, forhold
rundt kirken og naturressurser, areal og annet. Når det gjelder areal så står det «Nøyaktig hvor
grensen går er vanskelig å forutsi på kartet som er vedlagt saken, men en grov beregning i
kartet (som vedlagt under) tilsier et samlet areal på ca. 78 550 dekar.»
I kartet som er en del av dokumentet, så er grensa skissert opp mer i tråd med det som berørte
grunneiere og foreninger i Måndalen i brev til Rauma kommune 30.1.2020 har signalisert at
de ønsker. Der følger grensen tidligere grunnkretsgrense/heradsgrense.
I forbindelse med utredningen som fylkesmannens har ansvar for, så skriver Kartverket dette
til kommunen:
«Kartverket rådar til at eigedomsgrensene blir klarlagde i forkant av eit
kommunegrensevedtak i området. Vi oppfordrar kommunane å undersøkje om eldre
jordskiftesaker eller anna dokumentasjon kan kaste lys over eigedomsforholda. Viss det ikkje
er råd å klarleggje grensene i forkant av eit vedtak kan ein velje eit av alternativa skissert
under.»
Kartverket skriver på https://www.kartverket.no/kunnskap/Norges-grenser/Kommune-ogfylkesgrenser/ følgende:
Kommune- og fylkesgrenser skal som ein hovudregel fylgje eigedomsgrensene. Kjelda vår til
dei administrative grensene er difor det nasjonale eigedomsregisteret, matrikkelen. Ei
eigedomsgrense som også er kommune- eller fylkesgrense, er omfatta av særskilde lover og
prinsipp i tillegg til matrikkellova.
Kartverket har det mest samla grensearkivet med endringar og fastsetjingar av administrative
grenser. For nokre jordskiftesaker kan arkivet vere ei kjelde til grensedokumentasjon.

Dersom de ikke er råd å kartlegge grensene i forkant av et vedtak, så kan en velge en
topografisk grense, slik det er gjort i departementets vedtak etter anbefaling fra kartverket.
Sekretariatet ser at kommunestyret 12.2.2020, sak 03/20 Spørsmål/interpellasjoner fikk
fremlagt et spørsmål fra Torbjørn Bruaset (Sp). I svaret fra ordfører går det frem at
kommunen i etterkant av departementets vedtak om grensen i juni 2019, har mottatt flere
henvendelser som peker på andre grensestreker som kunne være naturlig.
Vedtaket som departementet har gjort kan ikke påklages, det går frem av vedtaket at «Grensa
kan kvaliteshevast i tråd med betre kartlegging av dei topografiske forholda». Det fremgår av
ordførerens svar på spørsmål i kommunestyret 12.2.2020, sak 03/20, at det er avklart med
fylkesmannen at det kun er åpnet for mindre justeringer av grensa under forutsetning av at de
to kommunene er enig om en slik justering.
Av ordførerens svar på spørsmålet fra Bruaset, så fremgår det at det 10.2.2020 ble avholdt et
møte med noen få representanter for utvalgte lag/foreninger med grunneierinteresser fra de to
aktuelle bygdene Måndalen og Vågstranda. Formålet var å se om det eksisterte en samstemt
oppfatning i begge de aktuelle bygdene, om hva som er den naturlige grensen mellom dem.
Ordfører skriver i sitt svar; «Det var dessverre ikke mulig å enes om et felles syn på hva som
er en naturlig grense mellom de to bygdene, og dermed ikke noe grunnlag for å fortsette
arbeidet med justering av kommunegrensa.»

Det er departementet, som på bakgrunn av utredning fra fylkesmannen, har gjort vedtak om
fastsetting av grensen. Forut for vedtaket har rådmannen forberedt et høringsgrunnlag som har
vært behandlet i kommunestyret i Rauma 23.5.2020, sak 26/2019.
Det ligger ikke til kontrollutvalgets ansvarsområde å kontrollere at vedtak i departementet
eller fylkesmannens arbeid er forsvarlig utredet.
Men noe av det som ligger inn under kontrollutvalgets ansvarsområde, å påse at rådmannen
og politiske organ underlagt kommunestyret utfører sine oppgaver i tråd med regelverk og
rutiner.
Spørsmålet er da om rådmannen har forsvarlig utredet saken «Grensejustering mellom
Vestnes og Rauma - høyringsuttale frå Rauma»?
Det fremgår ikke av saksfremlegget, sak 26/2019, hva som er gjort av kartleggingsarbeid fra
administrasjonen sin side for kaste lys over eiendomsforholdene. For eksempel om det er stor
usikkerhet knyttet til eiendomsforholdene.
Av rådmannens saksfremlegg går det frem følgende;
«Dersom departementet gjer vedtak om grensejustering mellom Vestnes og Rauma er det eit
godt stykke praktisk arbeid som skal gjerast for å førebu endringa. Dette gjeld spørsmål som
flytting av brukarar/elevar i institusjonar og skular, overføring av ansvaret for tenester og
heimebuande, fastsetjing av grense,…» (sekretariatet si utheving)
Det kan kanskje av dette se ut til at rådmannen ikke var informert om at departementet i sitt
vedtak om grensejustering også kom til å fastsette hvor grensen kom til å gå.
Av brevet som kontrollutvalget har mottatt fra Knut Peder Voldset så fremgår det at de
berørte grunneierne ikke har blitt hørt. Det tyder på at det ikke har vært innhentet
opplysninger fra grunneierne, men administrasjonen kan likevel ha innhentet informasjon fra
andre, som for eksempel fra jordskifteverkets arkiv og kommunale arkiv.
Det kan hende at slik informasjon har vært kommunisert fra administrasjonen til
Fylkesmannen og Kartverket, men siden dette er viktig for innbyggerne i de berørte
områdene, så burde dette også gått frem av kommunestyrets høringsuttalelse.
Det er uvisst hvordan en tydeliggjøring av hva kommunen har gjort for å avklare
eiendomsgrenser knyttet til grensejusteringen, hadde påvirket vedtaket i departementet.
KONKLUSJON
Sekretariatet vurderer at saksfremlegget i sak Grensejustering mellom Vestnes og Rauma høyringsuttale frå Rauma burde inneholdt mer informasjon om hva som i forkant var gjort
for å klarlegge eiendomsgrensene, og ut fra dette kanskje også en anbefaling knyttet metode
for grensejustering knyttet til enten eiendomsgrenser eller topografi.
Sekretariatet ser ikke at dette gir grunnlag for å kreve en ny behandling av saken, da
departementets vedtak er endelig og ikke kan påklages.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Rauma kommune
v/ Kontrollutvalget
PLASSERING AV NY KOMMUNEGRENSE MELLOM VESTNES OG RAUMA – HENSTILLING OM
VURDERING AV NY BEHANDLING
I forbindelse med kommunestyrets vedtak i 2019, om geografisk plassering av den nye
kommunegrensa mellom Rauma og Vestnes, har Rauma kommune gjort saksbehandlingsfeil
som har virket bestemmende for vedtaket. Vedtaket har negative konsekvenser for de
berørte grunneierenes eiendommer og rettigheter, samt for forvaltninga og bruken av
området. Kontrollutvalget bes med dette om å vurdere grunnlaget for å kreve ny behandling
av saka.
1. Ingen høring av berørte parter
Vedtaket ble fattet uten at partene som blir direkte berørt av plasseringa av den nye
kommunegrensa, i den gjenværende delen av Rauma kommune, var blitt hørt i saka.
I et brev til Rauma kommune (30.01.20) har berørte grunneiere i Måndalen, i felleskap med
Måndalen velforening, Tørla vassverk og Måndalen jeger- og fiskeforening, signalisert at de
er uenige i den vedtatte grenseplasseringa, med en felles tilråding om at ny kommunegrense
bør følge den tidligere grunnkretsgrensa/heradsgrensa, som finnes på tilvist kartgrunnlag.
2. Ingen avklaring av eksisterende grenser
I saksoversendelsen fra Fylkesmannen til Rauma kommune, som skulle ligge til grunn for
kommunens behandling, skriver Kartverket dette:
«Kartverket rådar til at eigedomsgrensene blir klarlagde i forkant av eit
kommunegrensevedtak i området. Vi oppfordrar kommunane å undersøkje om eldre
jordskiftesaker eller anna dokumentasjon kan kaste lys over eigedomsforholda. Viss det ikkje
er råd å klarleggje grensene i forkant av eit vedtak kan ein velje eit av alternativa skissert
under.»
Vedtaket er gjort uten at kommunen har innhentet opplysninger om eksisterende grenser.
Som eksempel på eksisterende, dokumenterte grenser som er typiske i vurderinga av
plassering av ny grense, nevnes her følgende (forts.):
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2.1 Grunnkretsgrensa
Grunnkretsgrensa/tidligere heradsgrense finnes på flere historiske kart, her vist på et utsnitt
fra Kart over Romsdals Amt, 1952 (Kartverket):

2.2 Vannskillet
Vannskillet danner i hovedsak kommunegrensa mellom Vestnes og Rauma, i dag. Vannskillet i
det aktuelle området er her vist på et kartutsnitt fra kartdatabasen Nevina (NVE):
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3. Om konsekvensene
Under er vedtatt grense, samt de overnevnte alternativene, skissert i et kartutsnitt, for å vise
den arealmessige betydninga av vedtaket som er fattet:

Eksempelvis er forskjellen mellom den vedtatte grensa og grunnkretsgrensa, et område på
ca. 6 km2. Dette utgjør mer enn 10% av det totale arealet som overføres mellom
kommunene i forbindelse med grensejusteringa, og innlemmer hele Svartevatnet i Vestnes
kommune. Kommunegrensa havner slik helt nede ved tregrensa i Modalen, i Måndalen.
Dersom den vedtatte kommunegrensa skulle bli stående, må grunneiere, brukere og
rettighetshavere i området forholde seg til forvaltninga i to ulike kommuner, og begge
kommunene må forvalte ulike deler av samme eiendom/rettighetsområde (samt bl. a. også
verneområdet i nedslagsfeltet til Måna elv).
Svartevatnet er i dag drikkevannskilde for brukere helt inn til Hovde og Søvika, og er en –
historisk og framtidig – viktig ressurs for innbyggerene i Måndalen, Med gjeldende vedtak blir
dette vatnet i sin helhet underlagt forvaltninga til nabokommunen.
Ikke minst vil den feilplasserte kommunegrensa svekke rettighetshaverene sine bruks- og
råderetter i det aktuelle området, over tid.
De tiltak Rauma kommune ved ordfører og rådmann i ettertid av vedtaket har foretatt seg for
å forsøke å omgjøre eller korrigere grenseplasseringa, har ikke ført fram. Undertegnede
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henstiller derfor om at kontrollutvalget vurderer om de her påpekte forhold gir grunnlag for
en ny behandling av saka.
Med vennlig hilsen
Knut Peder Voldset
Måndalen, 07.05.20

Side 4/4

RAUMA KOMMUNE
SAKSPAPIR
Utvalg, nemnd, styre, komité m.m:
Formannskapet
Kommunestyret
Arbeidsmiljøutvalget
Fellesråd for eldre, funksjonshemmede og
likestillingssaker
Saksbehandler:
Toril Hovdenak

Arkiv: K1-002, K3-&13
Sakstype: Politisk sak

Møtedato:
08.05.2019
23.05.2019
06.05.2019

Saksnr:
37/2019
26/2019
18/2019

07.05.2019

17/2019
Arkivsaknr:
18/1126

Grensejustering mellom Vestnes og Rauma - høyringsuttale fra Rauma
23.05.2019 Kommunestyret
KS - 26/2019 VEDTAK:
1. En overføring av Hjelvik og Våge til Vestnes vil selvsagt ha flere negative konsekvenser
for resten av Rauma kommune.
Rauma kommune vil likevel respektere flertallet i innbyggerundersøkelsen som ønsker en
grensejustering, og vil derfor ikke motsette seg at dette blir gjennomført.
2. Departementet sin endelege konklusjon i saka har innverknad på utvikling av det
kommunale tenestetilbodet i området og Rauma kommune ønskjer av den grunn ei rask
avklaring i saka.

Grensejustering foreslått av Vik, Magnhild:
1. En overføring av Hjelvik og Våge til Vestnes vil selvsagt ha flere negative konsekvenser
for resten av Rauma kommune.
Rauma kommune vil likevel respektere flertallet i innbyggerundersøkelsen som ønsker en
grensejustering, og vil derfor ikke motsette seg at dette blir gjennomført.
Alternativt forslag foreslått av Kjølmoen, Per Vidar:
1. Rauma kommune tilrår ikkje at det blir gjennomført ei grensejustering av grunnkrinsane
Hjelvik og Våge i Rauma kommune over til Vestnes kommune.
2. Departementet sin endelege konklusjonen i saka har innverknad på utvikling av det
kommunale tenestetilbodet i området og Rauma kommune ønskjer av den grunn ei
rask avklaring i saka.
foreslått av :
Formannskapets innstilling

1. Rauma kommune respekterer det klare fleirtalet i innbyggarundersøkinga om
kommunetilhørighet. Rauma kommune tilrår difor at det blir gjennomført ei
grensejustering av grunnkrinsane Hjelvik og Våge i Rauma kommune over til
Vestnes kommune.
2. Departementet sin endelege konklusjon i saka har innverknad på utvikling av det
kommunale tenestetilbodet i området og Rauma kommune ønskjer av den grunn ei
rask avklaring i saka.
Per Vidar Kjølmoen sitt forslag falt med 6 stemmer mot 20 stemmer som ble avgitt for
innstillingen.
Magnhild Vik sitt forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Tidligere gjennomførte behandlinger:
08.05.2019 Formannskapet
FS - 37/2019 VEDTAK:
1. Rauma kommune respekterer det klare fleirtalet i innbyggarundersøkinga om
kommunetilhørighet. Rauma kommune tilrår difor at det blir gjennomført ei
grensejustering av grunnkrinsane Hjelvik og Våge i Rauma kommune over til Vestnes
kommune.
2. Departementet sin endelege konklusjon i saka har innverknad på utvikling av det
kommunale tenestetilbodet i området og Rauma kommune ønskjer av den grunn ei
rask avklaring i saka.

Sak 37 foreslått av Hop, Arne:
Rauma kommune respekterer det klare flertallet i innbyggerundersøkelsen om
kommunetilhørighet. Rauma kommune tilrår derfor...
Endringsforslag til punkt 1 fra Arne Hop ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer for rådmannens
innstilling.
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

07.05.2019 Fellesråd for eldre, funksjonshemmede og likestillingssaker
FR - 17/2019 VEDTAK:
Innstillingen tas til orientering
foreslått av :
Innstillingen tas til orientering
Det framsatte forslag ble enstgemmig vedatt
06.05.2019 Arbeidsmiljøutvalget
AMU - 18/2019 VEDTAK:
AMU tar rådmannens innstilling til orientering.

Endringsforslag sak 18/2019 foreslått av Bakke, Trond:
AMU tar rådmannens innstilling til orientering.
Det i møte fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling:
1. Rauma kommune tilrår at det blir gjennomført ei grensejustering av grunnkrinsane
Hjelvik og Våge i Rauma kommune over til Vestnes kommune.
2. Departementet sin endelege konklusjonen i saka har innverknad på utvikling av det
kommunale tenestetilbodet i området og Rauma kommune ønskjer av den grunn ei
rask avklaring i saka.

Saksopplysninger:
27.06.2016 sendte Vågstranda Vel ein søknad om justering av eksisterande kommunegrense
mellom Rauma og Vestnes. I juni 2018 ga Rauma kommune ein uttale i saka. Kommunen
gjekk mot ei grensejustering med den grunngjeving at dette kunne svekke grunnlaget for
tenester i resten av kommunen. Færre innbyggjarar vil særleg utfordre tenestetilbodet lokalt
på sørsida i Rauma kommune. 1. mars 2019 fekk fylkesmannen i Møre og Romsdal i oppdrag
frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utgreie nærare ei grensejustering mellom
Rauma og Vestnes kommunar – Vågstranda.
I brevet frå departementet går det fram at utgreiinga skal gje opplysningar om relevante
forhold som folketal, areal, geografi, kommunikasjonar og kommunalt tenestetilbod. Møre og
Romsdal fylkeskommunen har levert sentralt statistikkmateriale, medan Rauma kommune har
levert informasjon om mellom anna kommunalt tenestetilbod i området.

Faktagrunnlag og problemstilingar
Fylkemannen engasjerte Sentio til å gjennomføre ei innbyggjarhøyring i perioden 1.-12. april.
Høyringa er gjennomført som ei telefonundersøking der alle fastbuande innbyggjarar over 16
år i grunnkrinsane Hjelvik og Våge er oppringt. Spørsmålet den enkelte skal ta stilling til er
kort og godt;
Kva kommune meiner du at grunnkrinsane Hjelvik og Våga skal høyre til i framtida?
Svaralternativa er:
- Bli i Rauma kommune
- Overflytting til Vestnes kommune
- Veit ikkje
Basert på innhenta faktagrunnlag i saka, samt innbyggjarane sitt svar frå den gjennomførte
telefonundersøkinga blir dei to berørte kommunane inviterte til å gje sin uttale i saka. Begge
kommunane har saka til handsaming i sine kommunestyremøte 23. mai. Basert på innspel frå
kommunane og innhenta informasjon vil fylkesmannen gje si tilråding. Dette vil skje 6.juni.
Det er deretter Kommunal- og moderniseringsdepartementet som gjer eit endeleg vedtak i
saka. Det er ikkje kjent når dette vil skje.
Dersom det blir gjort vedtak om grensejustering mellom dei to kommunene vil dette skje med
verknad fra 01.01.2021.
Innbyggjarane i Vågstranda stiller til val i Rauma hausten 2019. Dersom Kommunal- og
moderniseringsdepartementet gjer vedtak om grensejustering vil eventuelle
kommunestyrerepresentantar frå det grensejusterte området miste valgbarhet etter
kommununelova og dei vil då tre endeleg ut av kommunestyret i Rauma frå det tidspunktet
grensejusteringa trer i kraft. Heimelen for dette er ny kommunelov §§ 7-2 og 7-9. Dette
spørsmålet er avklart med departementet i mars i år.
Resultatet av undersøkinga
Innbyggjarane sto overfor klare svaralternativ i undersøkinga som vart gjennomført av
Opinion. Det var ein svarprosent på 92, noko som må seiast å vere svært bra og at resultatet
av den grunn er svært representativt for kva innbyggjarana i området meiner.
Kort oppsummert er resultatet av undersøkinga slik:
66% ønskjer overflytting til Vestnes kommune
23% ønskjer å bli i Rauma kommune
11% veit ikkje
Detaljar om svara går fram av rapporten fra Opinion. Denne er vedlagt. Tendensen er at menn
ønskjer overflytting i større grad enn kvinner og at dei eldre ønskjer i bli i Rauma i større grad
enn dei yngre. Dei under 30 har også i større grad svart «Veit ikkje» på spørsmålet om
overflytting.
Vurderingar

Dei to grunnkrinsane hadde i alt 424 innbyggjarar ved årsskiftet. 227 av desse i Våge og 197 i
Hjelvik. Det er anslått at justeringa gjeld eit areal på knapt 79.000 dekar. Ein del av sjøarealet
er knytt til oppdrettsnæring. Rauma kommune mottok 4,5 millionar fra Havbruksfondet i
2018, delar av dette er knytt til oppdrettsanlegg i Hjelvika.
Kommunen driv i dag både skule og barnehage i Vågstranda. Skulen hadde 28 elevar ved
skulestart hausten 2019. 17 av ungdomsskuleelevane ved Måndalen skule kjem frå
Hjelvik/Vågstranda. Skulen er tidlegare vedtatt avvikla, men endeleg tidspunkt for dette er
knytt til oppstart av nytt skuleanlegg i Måndalen. Barnehagen har 10 barn. Vågstranda kirke
er bygd i 1870, det er gravplass rundt kirka. Ut over dette driftar ikkje kommunen tenester i
kommunale bygg i området. Helse og omsorgstenester til heimebuande blir ytt basert på
behov. Det blir bygd nytt bokollektiv i Måndalen som skal dekkje behovet for denne typen
butilbod for innbyggjarar i heile kommunen. Omsorgssenteret er innflyttingsklart sommaren
2019.
Resultatet frå innbyggjarundersøkjinga er sopass klart i favør av ei grensejustering at det ikkje
vil vere naturleg for Rauma kommune å argumenterer for å halde kommunegrensa mot
Vestnes uendra. Det er naturleg å ta folkemeininga på alvor og at Rauma kommune bidreg til
gjennomføring av ei grensejustering på ein god måte.
Av omsyn til Rauma kommune si vidare planlegging av tilbod i området er det viktig at
Kommunal- og moderniseringsdepartementet kjem med ei rask avklaring av spørsmålet.
Dette gjeld særleg omsynet til ei avklaring av spørsmålet om skulestruktur og dimensjonering
av eit framtidig skulebygg i Måndalen.
Vidare arbeid
Dersom departementet gjer vedtak om grensejustering mellom Vestnes og Rauma er det eit
godt stykke praktisk arbeid som skal gjerast for å førebu endringa. Dette gjeld spørsmål som
flytting av brukarar/elevar i institusjonar og skular, overføring av ansvaret for tenester til
heimebuande, fastsetjing av ny grense, overføring av kommunale garantiansvar for anlegg
bygd i området, overføring av ansvar for drift av kirkeområdet. Det er derfor igjen avgjerande
at ei endeleg avklaring frå departementet kan kome i god tid før planlagt gjennomføring
01.01.2021.
Konklusjon
Tilbakemeldinga frå innbyggjarane i området er relativt klart i favør av ei grensejustering,
noko som gjer det naturleg å innstille på at det blir gjennomført ei grensejustering av
grunnkrinsane Hjelvik og Våge i Rauma kommune over til Vestnes kommune.
Rauma kommune vil legge vekt på å samarbeide med Vestnes kommune om ein god
overgang for innbyggjarane i området.

Vedlegg:
Soknad-fra-vagstranda-vel
Oppdragsbrev-fra-kmd-1.3.2019
Grensejustering Vågstranda
Rapport_grensejustering_apr2019_Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Kart med reisetider
Kart over området
Befolkningstetthet

Faktagrunnlag Vågstranda
fra Rauma kommune
1. Innledning og generelle kommentarer
I kapitlene under fremgår stikkordsmessig oversikt over
 tjenester som ytes av Rauma kommune i kommunale bygg i området
 forhold rundt kirken
 naturressurser, areal og annet
Faktagrunnlaget er framstilt tjenesteområde for tjenesteområde.
Kommunale tjenester innenfor tjenesteområdene helse og omsorg (hjemmetjenester og
institusjonsdrift) og helse og velferd (legetjeneneste, helsestasjon, NAV, psykisk helse og mestring,
friskliv etc) er ikke fysisk lokalisert til Vågstranda. Alle langtids- og korttidsplasser i institusjon er nå
lokalisert til Helsehuset på Åndalsnes. Hjemmetjenester til hele kommunen koordineres herfra. Det
kan imidlertid legges til at det nå bygges nytt bokollektiv i Måndalen som skal dekke behovet for den
type botilbud for innbyggere i denne delen av kommunen. Omsorgssenteret er inflyttingsklart
sommeren 2019.
Det vises også til tildligere innsendt uttalelse fra Rauma kommune (KS 51/2018). Denne er vedlagt.

2. Tjenesteområde barnehage
Vågstranda barnehage er drevet av kommunen og lokalisert bygningsmessig på samme område som
Vågstranda skole
SFO er knyttet til barnehagens lokaler morgen og ettermiddag. 7 barn.
Antall barn og tilbud:
Pr. våren 2018 - 10 barn i barnehagen
o Fordelt på fødselsår og tilbud:
 f. 2013 1 barn - 36t pr uke
 f. 2014 1 barn - 45t pr uke
 f.2015 4 barn - 4 barn 45t pr uke
 f. 2016 2 barn – 1 barn 36 t og 1 barn 45t pr uke
 f. 2017 2 barn – 2 barn 45t pr uke
 f.2018 1 barn – 45 t pr uke
Pr høsten 2019 – 10 barn i barnehage
o Fordelt på fødselsår og tilbud:
 f. 2014 1 barn - 45t pr uke
 f.2015 4 barn - 4 barn 45t pr uke
 f. 2016 2 barn – 1 barn 36 t og 1 barn 45t pr uke
 f. 2017 2 barn – 2 barn 45t pr uke
 f.2018 2 barn – 2 barn 45 t pr uke



Barnehageåret 2018/19: 1 barn adresse Vågstranda benytter Måndalen barnehage og 1 barn
benytter Vike Montessoribarnehage (privat).
Vike Montessoribarnehage har gjort om på vedtektene sine, de vil framover ikke gi tilbud til
barn i Rauma. Opptakskrav- bosatt i kommune.

3. Tjenesteområde skole
Elever ved Vågstranda skole:
Skoleåret 2018/19: 37 elever
Skoleåret 2019/20: 28 elever
Elever fra Vågstranda på ungdomsskolen i Måndalen skoleåret 2019-2020:
8.klasse: 4 elever
9.klasse: 8 elever
10.klasse: 5 elever
Elever i Rauma som benytter skoletilbud i Vestnes
4 elever går i dag på Montesorriskolen på Vikebukt. For øvrig er det det ikke elever fra Rauma som
benytter skoletilbud i Vestnes.

Skolebygg
Det er et stort behov for oppgradering av skolen i Måndalen. Det er i økonomiplanen slått fast at
dette tiltaket har første prioritet, men flere usikkerhetsmomenter gjør at denne investeringen ikke er
tidfestet. De usikre momentene er:
- avklaring av kommunens økonomiske handlingsrom. Dom i rettssak vedr Helsehuset er
ventet i uke 12
- avklaring av søknad fra Måndalen friskule AS som opprettelse av friskule i Måndalen
- avklaring på søknaden fra Vågstranda om grensejustering mot Vestnes

4. Tjenesteområde Kultur
Kulturskole
Vi har for tiden ingen kulturskoleundervisning på Vågstranda skole. Dette skyldes ikke at vi har lagt
ned tilbudet, men at vi ikke lenger har elever der som etterspør et slikt tilbud.
Vi har for tiden fire elever i kulturskolen med postadresse Vågstranda. Tre av disse deltar på
gruppeundervisning på Åndalsnes, mens den fjerde har pianoundervisning i Måndalen.
Bibliotek
Vågstranda Skole bruker biblioteket mye. En av lærerne bor på Åndalsnes og henter og bringer bøker
til/fra biblioteket.
Når det gjelder vanlig bruk av biblioteket på Åndalsnes har vi faste brukere fra alle bygder i Rauma,
også fra Vågstranda.
Kino
Nærmeste kino fra Vågstranda utenom Åndalsnes er Tomrefjord. For Vågstranda er dette så å si like
lagt som til Åndalsnes. Etter vår mening har Åndalsnes kino et bedre tilbud enn Tomrefjord og vårt
inntrykk er at innbyggerne på Vågstranda bruker Åndalsnes kino en del.
Kulturarrangement
Rauma Kulturhus er det nærmeste kulturhuset for Vågstranda. Innbyggerne på Vågstranda er flink til
å bruke Rauma Kulturhus.
Kulturminner
Vågstranda Sogelag er i god drift og har to representanter i Kulturminneplan komiteen til Rauma
kommune.
Idrettsanlegg og spillemidler
 Vågstranda Idrettslag har stor aktivitet. Det har flere anlegg som er finansiert med
spillemidler og har en ny søknad inne nå på det nye klubbhuset de bygde i 2017. Rauma
kommune har garantiansvaret på disse prosjektene.
 Vågstranda Idrettslag har planer om i samarbeid med Rauma kommune å bygge en
kunstgressbane ved Vågstranda Skole. Denne er tenkt finansiert med en tredeling mellom
spillemidler, Rauma kommune og Vågstranda Idrettslag.
 Vågstranda Idrettslag er aktiv på tilrettelegging av turstier og har anlagt flere nye turmål de
siste årene. Rauma kommune har kjøpt og betalt skiltingen på disse turene og sørget for at
de har kommet inn på nettportalen romsdal.com





Vågstranda Skytterlag har et anlegg på Vågstranda. Det antas at dette er finansiert med
spillemidler gjennom Det Frivillige Skyttervesen.
Rauma kommune har bygd en ballbinge på Vågstranda Skole. Denne er finansiert med
spillemidler.
Hjelvik IL har en gressbane i Hjelvika. Det er usikkert hvor mye den er i bruk lenger.

Lag og organisasjoner registrert i Brønnøysund:
980 509 079
VÅGSTRANDA IDRETTSLAG
914 941 008 VÅGSTRANDA MENIGHETSHUS
919 067 780 VÅGSTRANDA SKYTTERLAG
913 769 082 VÅGSTRANDA SMÅBÅTLAG
997 886 542 VÅGSTRANDA SOGELAG
889 162 422 VÅGSTRANDA UNGDOMSLAG
913 430 921 VÅGSTRANDA VEL
983 452 310
SØRSIDA MUSIKKORPS, INNFJORDEN, MÅNDALEN OG VÅGSTRANDA



Av disse er Vågstranda Idrettslag og Vågstranda Sogelag medlemmer i Tilskuddportalen
gjennom Rauma kommune.
Vågstranda Ungdomslag fikk tildelt kr. 25.000,- i kulturmidler fra Rauma kommune i 2018
Vågstranda Idrettslag fikk tildelt kr. 25.739,- i idrettsmidler fra Rauma kommune i 2018.

5. Den Norske kirke
Vågstranda sokn:
 Eget sokn med 372 medlemmer i Dnk (pr. 13.03.2019).
I tillegg til medlemmer er det 4 tilhørige; dvs. udøpte barn der foreldre er medlemmer i Dnk.
 Eget sokneråd med 5 rådsmedlemmer og 3 varamedlemmer.
 Det er 10 forordnede gudstjenester i Vågstranda. Gudstjeneste for skole og barnehage
kommer i tillegg. Det er i tillegg ulike aktiviteter og tilbud i regi av soknerådet for bygdas
innbyggere.
 Det er felles konfirmantundervisning med Voll sokn (Måndalen og Innfjorden), og
konfirmantene samles i Måndalen rett etter skoletid.
 Øvrige trosopplæringstiltak skjer i Vågstranda for soknets medlemmer/tilhørige.
 Det har de siste 7 år vært i snitt 4,5 gravferder/år. Dette utgjør ca. 5 % av antall gravferder i
Rauma pr. år.

Bemanning:
 Møre bispedømmeråd: det er felles sokneprest for Voll og Vågstranda.
 Rauma kirkelige fellesråd: kirketjener/renholder i 9 % stilling og klokker i 2 % stilling i
Vågstranda sokn.
 Øvrig bemanning fra fellesrådet er fellesstillinger for Rauma (organist, diakon, trosopplærer,
kontorsekretær, driftsleder og kirkeverge).
 Antall forordnede gudstjenester og gravferder i Rauma er styrende for stillingsprosent til
klokkere, kirketjenere, renholdere og organister, og gir grunnlag for stillingsstørrelser for
disse stillingene.
 Tjenesteytingsavtalen med Rauma kommune dekker arbeidsoppgaver knyttet til gravopptak
og stell på gravplass.

Bygninger og gravplass:
 Vågstranda kyrkje, byggeår 1870, ingen vernestatus. Plass til 200 personer.
Kirken er i forholdsvis god stand. Den mangler tilfredsstillende HC-toaletter, dette står på
investeringsplan for Rauma kirkelige fellesråd. Det er i tillegg behov for utvendig maling.
 Det er bårehus på gravplassen.
 Det er gravplass rundt kirken, denne ble utvidet for ca.15 år siden. Godt vedlikeholdt.
God kapasitet ifht innbyggertall i Vågstranda.
 Parkeringsforhold ved kirka kan være utfordrende når det er mange biler.

Øvrig informasjon:
 Det er 5 foreninger innenfor ulike misjonsorganisasjoner. Flere av disse er for tiden ikke
aktive. Det er noe samkjøring ifht aktiviteter med foreninger i andre bygder, dette gjelder
både i Rauma og i Vestnes.
 Det er felles menighetshus (tidligere bedehus) med eget styre for disse foreningene. Dette
bygget brukes også til aktiviteter i regi av soknerådet.
Samarbeid kirke / skole:
 Det er godt samarbeid mellom Dnk og skole / barnehage på Vågstranda.

6. Areal og utmark
Reguleringsplaner for utbygging av næring og boliger:
 Reguleringsplan for Vågstranda sentrum, denne gjelder bare boligbygging.
 Reguleringsplan for Straume industriområde, dette er ikke utbygd.
 Kommunedelplan Vågstranda: Her er det to områder avsatt til boligformål i Vågstranda
sentrum. Ellers er det seks områder avsatt til industri/akvakultur innenfor planområdet.
Viktige naturressurser:
 Noen mindre vassdrag og grusforekomster som kan ha lokal verdi.
 Innen landbruk er det store arealer med dyrka mark av høg verdi, og høgproduktiv skog.
 Sjøen gir også lokale verdier i form av laks og andre fiskeslag. Det er ellers gode forhold for
fiskeoppdrett i deler av sjøarealene. Rauma kommune mottok 4,5 millioner fra
Havbruksfondet i 2018. Deler av dette er knyttet til oppdrettsanlegg i Hjelvika
Areal


Nøyaktig hvor grensen går er vanskelig å forutsi på det kartet som er vedlagt saken, men en
grov beregning i kartet (som vedlagt under) tilsier et samlet areal på ca. 78 550 dekar.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Postboks 2520
6404 MOLDE

Deres ref

Vår ref

Dato

2018/2771/FMMRVIVE/310

17/1212-261

1. mars 2019

Utredning av grensejustering mellom Rauma og Vestnes kommuner Vågstranda
Vi viser til brev 23. august 2018 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med oversendelse av
innbyggerinitiativ om utredning av grensejustering for kommunene Rauma og Vestnes, for
området Vågstranda, jf. inndelingslova § 8 første ledd. Vestnes kommune stiller seg positive
til at saken utredes, mens Rauma kommune ikke ønsker utredning. Fylkesmannen i Møre og
Romsdal har oversendt saken uten anbefaling. Det er departementet som avgjør om det skal
igangsettes utredninger av grensejusteringer, jf. inndelingsloven § 9 første ledd.
På bakgrunn av innbyggerinitiativet ber departementet Fylkesmannen i Møre og Romsdal om
å utrede konsekvensene av en grensejustering mellom Rauma og Vestnes kommuner, for
området Vågstranda. Fylkesmannen kan i tillegg utrede større eller mindre grensejusteringer
i det omtalte området. Fylkesmannens tilrådning skal fremgå av oversendelsen til
departementet.
Om arbeidet med utredningen
Utredningen skal gi opplysninger om relevante forhold som folketall, areal, geografi,
kommunikasjonsforhold og det kommunale tjenestetilbudet. Kommunene og andre offentlige
etater forutsettes raskt å fremskaffe det relevante informasjonsgrunnlaget på fylkesmannens
anmodning, jf. inndelingsloven § 9. Utredningen skal også inneholde innbyggernes
synspunkt på en slik grensejustering, jf. § 10 i inndelingsloven. Departementet ber
fylkesmannen, i dialog med Rauma kommune, sørge for å fremskaffe innbyggernes
synspunkt på spørsmålet om en eventuell grensejustering.
Det må legges til rette for at Kartverket, Rauma og Vestnes kommuner skal få uttale seg om
saken før den oversendes departementet. Dersom fylkesmannen anbefaler en
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Saksbehandler
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grensejustering, skal et klart og tydelig forslag til ny kommunegrense foreslås overfor
departementet.
Departementet legger til grunn at Fylkesmannen i Møre og Romsdal dekker utgiftene til
utredningen, jf. inndelingsloven § 11.
Dersom det skal være aktuelt med en grensejustering fra 1. januar 2021, må fylkesmannens
utredning og tilrådning ferdigstilles innen sommeren 2019.
Departementet ber fylkesmannen orientere initiativtakerne om videre prosess i saken.
Med hilsen

Mari Jacobsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Jørgen Teslo
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Spørsmål til Ordføreren fra Torbjørn Bruaset (SP) vedr ny
kommunegrense mellom Rauma og Vestnes
12.02.2020 Kommunestyret
KS - 03/2020 VEDTAK:

foreslått av :
Se saksdokumenter
Den 20. juni 2019 mottok Rauma kommune vedtak om grensejustering mellom kommunene
Rauma og Vestnes fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Av vedtaksbrevet går det
fram at den nye kommunegrensa følger Kartverket si anbefaling om ei topografisk grense. En
detaljert beskrivelse av den nye kommunegrensa går fram av vedtaksbrevet. Vedtaksbrevet
sier også at vedtaket er endelig og kan ikke påklages. I forkant av dette ble kommunen invitert
til å mene noe om metoden for grensefastsetting, enten ut fra eiendomsgrenser, eller fra
fjelltopp til fjelltopp.
I etterkant av dette vedtaket har kommunen mottatt flere henvendelser som peker på andre
grensestreker som kunne være naturlig å legge til grunn ved fastsetting av ny grense.
Kommunens administrasjon tok derfor tidlig kontakt med Fylkesmannen for å sondere
muligheten for å gjøre justeringer i den vedtatte grensa. Det ble også avklart med
administrasjonen i Vestnes kommune at administrasjonen i Rauma skulle jobbe videre for å
sondere muligheten for å tilpasse ny grense til et eventuelt felles syn på hva som er naturlig
grense mellom de to kommunene.
Ei ny grense vil kreve et nytt vedtak i departementet. Gjennom dialog med fylkesmannen
oppfattes det slik at det kun blir åpnet for mindre justeringer av grensa under forutsetning om
at de to kommunene det gjelder er enige om ei slik justering.
Mandag 10. februar ble det derfor avholdet et møte med noen få representanter fra noen
utvalgte lag/foreninger og med grunneierinteresser fra de to aktuelle bygdene Måndalen og
Vågstranda. Formålet med møtet var å få klarhet i om det eksisterer ei samstemt oppfatning i
begge de aktuelle bygdene, om hva som er den naturlige grensa mellom dem. Det vil si hvor
grensa skal gå mellom de to kommunene fra 01.01.2021.
Ordføreren ledet møtet og innledningsvis presenterte kommunen de ulike innspillene som er
mottatt fra privatpersoner og lag med ulike synspunkt på hva som er naturlig grense. De
fremmøtte møtedeltakerne presenterte deretter sine syn på hvor ei ny kommunegrense bør gå.

Det var dessverre ikke mulig å enes om et felles syn på hva som er naturlig grense mellom de
to bygdene, og dermed ikke grunnlag for å fortsette arbeidet med justering av
kommunegrensa.
Yvonne Wold
Ordfører

Saksopplysninger:

Vedlegg:
Spørsmål til Ordføreren fra Torbjørn Bruaset (SP) vedr ny kommunegrense mellom Rauma
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RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens rapportering knyttet til drift, investering, finans- og
gjeldsforvaltning for 1. tertial 2020, til orientering.
Saksopplysninger
Kommuneloven § 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet
§ 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet
Kontrollutvalget skal påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i
selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter,
blir fulgt opp.
For å kunne påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, så må
kontrollutvalget følge med på den økonomiske utviklingen gjennom revisjonsåret.
Å påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak, er en ny oppgave for kontrollutvalget. Sekretariatet vil i et
senere møte komme nærmere tilbake til hvordan dette kan gjøres på en systematisk måte.
Kontrollutvalgets påseansvar innebærer også å følge med på om det rapporteres til
kommunestyret fra kommunedirektøren slik det skal.
Kommuneloven § 14-5. Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring
Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnete organer.
Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet
organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å
finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som
kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta.

Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å
oppfylle lovens krav om realisme og balanse.
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller
fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis
utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.
Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal
kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av
kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni.
§ 14-13.Finans- og gjeldsforvaltning
Finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller
fylkeskommunen i å ta en vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og som
sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. Finansreglementet skal også
inneholde bestemmelser om hvilke avkastningsmål som skal ligge til grunn for
finansforvaltningen.
Hvis det avdekkes avvik fra finansreglementet, skal det iverksettes nødvendige tiltak.
Hvis det er nødvendig for å unngå vesentlig finansiell risiko, blant annet for å sikre at
løpende betalingsforpliktelser kan innfris, skal kommunestyret eller fylkestinget selv endre
finansreglementet.
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller
fylkestinget om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren
etter årets utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved
utgangen av året.
Før kommuner og fylkeskommuner inngår avtaler, skal de dokumentere overfor
avtaleparten at avtalen ikke innebærer vesentlig finansiell risiko i strid med § 14-1 tredje
ledd.
En avtale som innebærer vesentlig finansiell risiko, er ikke gyldig hvis kommunens eller
fylkeskommunens avtalepart forsto eller burde ha forstått dette.
Departementet kan gi forskrift om finansreglementets innhold og innholdet i
rapporteringen, og krav om kvalitetssikring av finansreglementet og rutinene for finans- og
gjeldsforvaltningen.
Med hjemmel i kommuneloven er det opprettet Forskrift om garantier og finans- og
gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
§ 8.Krav til innholdet i kommunedirektørens rapporter til kommunestyret og fylkestinget
Rapportene om finans- og gjeldsforvaltningen til kommunestyret eller fylkestinget skal
inneholde en beskrivelse og vurdering av kommunens eller fylkeskommunens finansielle risiko
og avkastning, sammenholdt med målene og kravene i finansreglementet. Rapportene skal
også inneholde en beskrivelse og vurdering av eventuelle vesentlige endringer i markedet og i
kommunens eller fylkeskommunens finansielle risiko. Rapportene skal også opplyse om
eventuelle avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen, og
hvordan avvikene er håndtert.
Rapportene skal
a. vise hvordan de finansielle midlene er sammensatt og markedsverdien av dem,
både samlet og for hver gruppe av midler

b. vise hvordan de finansielle forpliktelsene er sammensatt og verdien av dem, både samlet og for
hver gruppe av forpliktelser
c. opplyse om de finansielle forpliktelsenes løpetid, og om verdien av lån som forfaller og må
refinansieres innen 12 måneder
d. opplyse om aktuelle markedsrenter og kommunens eller fylkeskommunens egne rentebetingelser
e. opplyse om forhold som kommunestyret eller fylkestinget har stilt krav om at det skal opplyses om.

Vedlagt følger:
• Rådmannens saksfremlegg «Tertialrapport 1. tertial 2020» vedlagt Tertialrapport 1.
tertial 2020, Rauma kommune gjeldsrapport 30.04.2020.
• Rådmannens saksfremlegg «Budsjettjustering nr. 2 2020», vedlagt Forslag til justering nr 2
investeringsbudsjett 2020.

VURDERING
Tertialrapport og budsjettkorrigeringssak ble behandles i formannskapet 4.6.2020 og skal
behandles i kommunestyrets møte 18.6.2020.
Rapporten for 1. tertial viser prognose på et netto merforbruk i 2020 er på anslagsvis 23
millioner kroner, mot kr 12,25 mill. kroner på samme tid i 2019.
Utfordringen er blant annet knyttet til en videreføring av merforbruk fra 2019 og anslagsvis
15 mill. kroner knyttet til kraftigere fall i kraftpriser som gir svikt i kraftsalgsinntekter og
svikt i utbytte fra Rauma Energi.
Rådmannen skriver videre at en vet at i 2021 vil ytterligere 23 millioner kroner av inntektene
falle bort ved grensejusteringen. Ca. 13-15 mill. kroner av disse er direkte bortfall av
kostnader. De øvrige 8-10 millionene må tas ved et øvrig kutt i tjenestenivå.
Av Tertialrapporten fremgår det at ca. 70 % av utgiftene er lønnsutgifter. Der 8,3 %
merforbruk i lønnskostnader i T1 sammenlignet med periodisert budsjett. Uten Korona ville
det væt 8,1 %.
Det fremgår av rådmannens saksfremlegg at kostnadsøkning og inntektsbortfall knyttet til
Korona hittil ser ut til å bli dekket.
I vedlagt tertialrapport er det kommentert resultat på sektornivå. Det som trekkes frem er
følgende:
Politisk styring og kontroll venter et merforbruk på møtegodtgjørelser og faste godtgjørelser.
Administrasjon vil gå på et stort budsjetavvik knyttet til Salg av konsesjonskraft. Innenfor
barnehageområdet rapporteres det om et ventet merforbruk på 2,8 mill. kroner. Hvorav 1,1
mill. kroner er bortfall foreldrebetaling og resten er knyttet til manglende tilskudd til små
barnehager (1,3 mill. kroner). Innenfor helse og velferd er et høyt kostnadsnivå i barnevernet
videreført i 2020, knyttet til flere saker enn før. Det vises også til stor usikkerhet knyttet til
antall flyktninger. Helse og omsorg beskrives i rapporten som den største sektoren med de
største økonomiske utfordringene. I denne sektoren anslås det et merforbruk på 5 mill. kroner,
i tillegg til effekten av Korona. Det beskrives i rapporten status for tiltaksarbeidet i sektoren.
Rådmannen skriver i Tertialrapporten at økonomisk oversikt drift viser en forbedring i brutto
og netto driftsresultat sammenlignet med i fjor. Avviket fra budsjett viser 3,4 % høyere
inntekter men 5,7 høyere driftsutgifter.
Sekretariatet finner ikke at tallene for 2019 som presenteres i tabellen «Økonomisk oversikt
drift pr. 1. tertial», stemmer med de tallene som ble presentert i tertialrapport 1. tertial 2019.

Når det gjelder investeringer så rapporteres de fleste prosjektene er godt i gang. Det er forslag
til enkelte økninger av investeringsbudsjettet. Prosjektene omtales og behandles i
budsjettjusteringssaken.
For detaljer vises det til rådmannens tertialrapport som følger vedlagt.
Sykefraværsrapport, oppfølging av politiske vedtak eldre enn 3 mnd. som ikke er
gjennomført, er også rapportert i rådmannens saksframlegg. I tillegg inneholder
tertialrapporten en HMS- og internkontrollrapport og rapport om finans- og
gjeldsforvaltningen.
I den vedlagte finansrapporten rapporteres det at dagens forvaltning er i henhold til
finansreglementet.
Det fremkommer i rådmannens tertialrapport at ett prosentpoengs økning i renten vil gi
Rauma kommune 6,7 mill. kroner i økte driftskostnader.
Det fremkommer videre at netto lånegjeld er på 611 mill. kroner, eller ca. 85 % av brutto
driftsinntekter. Det er her lagt til ansvaret for lånet til kulturhuset, og trukket fra utlånet til
Rauma Energi.
Sekretariatet vurderer at det er rapportert i forhold til forskriftens krav til rapportering når det
gjelder kommunens finans- og gjeldsforvaltning.

Jane Anita Aspen
daglig leder
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Tertialrapport 1 tertial 2020
Rådmannens innstilling:
1. Tertialrapport nr. 1 tas til orientering.
2. Rådmannen bes komme tilbake med spesifisering av tiltak tilsvarende 8 millioner kroner
i 2020 til vedtak i septembermøtet
3. Innkjøps- og stillingsstopp opprettholdes

Bakgrunn
I hht gjeldende økonomireglement skal det rapporteres til kommunestyret på måloppnåelse og
utviklingen innen økonomi, gjelds-og finansforvaltning, sykefravær, oppfølging av
kommunestyrevedtak eldre enn 3 mnd, HMS og Internkontroll, evt. andre vesentlige avvik. I
hovedsak vil måloppnåelse innenfor det økonomiske området rapporteres i årsrapport. I
tertialrapporten vurderes løpende drift og investering.
Faktagrunnlag
Analysen baserer seg på informasjon hentet fra regnskap, rapportering fra tjenesteområdene,
ferske Kostra analyser fra bl.a. Telemarkforsking, egen analyse av effekt av grensejusteringen fra
Telemarksforsking, ny informasjon fra revidert nasjonalbudsjett 12.mai, og annen informasjon
fra KS, departementet, hovedbanken SMN1, Kommunalbanken mm. knyttet til Korona tiltak og
effekter, samt gjeldsrapport fra Bergen Capital Management.
Vurdering
Koronapandemien gir en rekke kostnadsøkninger og inntektsbortfall, hittil kan det se ut som våre
direkte kostnader er dekket. Dette er forutsatt at statsbudsjettets prognose på null-vekst i
lønnsoppgjøret holder. Derimot har vi egne utfordringer knyttet til en videreføring av et
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merforbruk i fra 2019, og en ny stor utfordring på anslagsvis 15 millioner kroner knyttet til et
kraftigere fall i kraftpriser som gir svikt i våre egne kraftsalgsinntekter og svikt i utbytte fra
Rauma Energi. Deler av dette kan sies å være en indirekte effekt av Koronapandemien.
Prognosen er derfor et netto merforbruk på anslagsvis 23 millioner kroner. Tiltak vedtatt i
budsjett og økonomiplan 12. desember er i hovedsak satt i kraft. Mange tiltak får ikke ønsket/full
effekt i 2020, men er påstartet.
Økonomiske konsekvenser
Det er ikke mulig på en realistisk, lovlig måte å hente inn 23 millioner på 8 måneder. Men vi vet
at i 2021 vil ytterligere 23 millioner kroner av våre inntekter falle bort ved grensejusteringen. Ca.
13-15 millioner av disse er direkte bortfall av kostnader. De øvrige 8-10 millionene må tas ved et
øvrig kutt i tjeneste nivå. Dette arbeidet kan starte nå. 8 millioner kroner tilsvarer bortfallet av
utbyttet i inneværende år dersom styrets innstilling vedtas. Fordelingen av kuttet mellom
tjenesteområdene kan følge den fordelingen som må gjøres ved grensejusteringen. For å lykkes
med ekstratiltakene, må disse spesifiseres, forankres og vedtas politisk i septembermøtet. Prosess
med identifisering av tiltak og forberedelse til nedbemanning må skje i perioden frem til august.
Konklusjon
Rådmannen bes komme tilbake med spesifisering av tiltak tilsvarende 8 millioner kroner i 2020
til vedtak i septembermøtet som tilsvarer bortfall av utbytte fra Rauma energi. Fordelingen følger
den foreslåtte fordeling av inntektsbortfall grensejustering i Rammesaken, men med 34% effekt i
2020. Justeringen foreslås innbakt i budsjettjusteringssaken.
Effekt

Foreløpig i

Grensejustering

økonomiplan TF -analyse

Frie inntekter Totalt

Nytt forslag Effekt 34%

TF -analyse

2021

POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER

100

150

ADM. INKL. KRAFTSALG

276

KIRKEN OG RELIGIØSE SAMFUNN

400

KULTUR

400

BARNEHAGE

2020

2 300

2 600

SKOLE

5300

6 600

7 800

HELSE OG OMSORG

7800

8 100

10 000

HELSE OG VELFERD

3900

3 700

4 500

UTBYGGING

1000

1200
400
400
2300
4000
10 000
3300
1700

Sum fordelt til driftsrammer

21 196

20 700

Vedlegg
Tertialrapport 1 tertial-2020
Rauma kommune gjeldsrapport 30.04.2020
RNB 2020 og Kom.prop. 2021 (andre kommuner)
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24 900

23 450

2020

412
137
137
790
1 373
3 434
1 133
584
8 000

Tertialrapport 1-20
Pr. 30.04.2020
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Tertialrapporten skal ifølge økonomireglementet inneholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Måloppnåelse
Økonomi, drift og investering
Sykefravær
Oppfølging av kommunestyrevedtak eldre enn 3 mnd
HMS og internkontroll
Finansforvaltning
Andre vesentlige avvik

1. Rapportering på måloppnåelse
Overordna visjon og strategier
Rauma kommunes overordnede styringsdokument er samfunnsplanen. Gjeldende
samfunnsplan for Rauma kommune ble vedtatt i kommunestyret 13.12.2018.
Visjonen ligger fast: Verdens beste kommune for naturglade mennesker!
Kommunens visjon er hele Raumasamfunnets visjon.
• Visjonen ble for første gang vedtatt i kommuneplanen 2006.
• Visjonen skal ha god forankring lokalt og er godt profilert eksternt.
• Visjonen skal være inkluderende for alle som bor eller besøker
Rauma.
• Visjonen setter ingen krav til bestemt adferd og holdninger fra
enkeltmennesker – bare at vi setter pris på omgivelsene våre.
• FNs bærekraftsmål skal være styrende for kommunens arbeid.
Planen har «Vekst og utvikling» som hoved-ambisjon konkretisert til
o 200 nye innbyggere
o 200 nye arbeidsplasser
o 200 nye boliger fram til 2030
De fem hovedstrategiene for å nå disse målene er:
o Samferdsel og regionale ambisjoner
o Tilflytting og attraktivitet
o Næringsliv og arbeidsplasser
o Lokal samfunnsutvikling og lokaldemokrati
o Miljø og folkehelse
Samfunnsplanens handlingsprogram konkretiseres i økonomiplanen og årsbudsjettet. Det
juridisk bindende vedtak på bevilgninger er gitt i årsbudsjett, det første året i
økonomiplanperioden.
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Kommunestyret har en viktig rolle når det gjelder prioritering av kommunens økonomiske
ressurser inn mot de 70 kommunale tjenestene/funksjonen, samt å gi tydelige politiske mål
og føringer for hvordan tjenesteproduksjonen skal foregå.
Totalt er det vedtatt 14 overordna mål for den kommunale virksomheten
4 mål for økonomistyringen
4 mål for organisasjonsutviklingen
2 mål for tjenesteutvikling
4 mål for samfunnsutviklingen
Noen rapporteres på tertialvis og enkelte er naturlig å behandle årlig.
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Økonomi:
Overordna mål

Rauma skal ha en bærekraftig kommunal økonomi

Mål

Rauma kommune
skal gå med
overskudd hvert år
Alle enheter må
tilpasse driften til
tildelt budsjettramme
Netto driftsresultat i
prosent av brutto
driftsinntekter

Ha reserver til å tåle
renteøkning og
uforutsette hendelser
Sette av til
disposisjonsfond

Netto finansutgifter
skal være rimelige og
forsvarlige
Økte låneopptak må
finansieres med
innsparinger i driften

Disposisjonsfond i
prosent av brutto
driftsinntekter

-1,8%
Minimum 1,75 %
0,0 %

1,4% (9,5 mill)
30 mill.kr.(4,7%)
0,0% (avsetning)

Netto
finanskostnader i
prosent av brutto
driftsinntekter
3,4%
Maksimum 5 %
4%

Hvordan lykkes

Hvordan måle

Status 2019
Ambisjon 2024
Resultatmål 2020

Driften skal være
kostnads-effektiv
Kostnader må
synliggjøres og
sammenlignes i alle
tjenester
Produksjonsindekser fra TBU
106,1 (2018 tall)
Over 110
111

Måloppnåelse innenfor det økonomiske området rapporteres i årsrapport. Økonomiplanen 2020-23
er lagt opp i hht målene, men utfordringsbildet for det økonomiske området er knyttet til:
o For høye løpende driftsutgifter i forhold til inntektene
o Et høyt gjeldsnivå som reduserer kommunal handlefrihet
o Tilpasning til nedgang i folketallet med tilhørende nedgang i inntektsnivå
o Tap av inntekter som følge av endring i regelverket for eiendomsskatt
Det var derfor ikke rom for avsetning til disposisjonsfond, selv før Korona krisen inntraff.
Regnskapet fra 2019 viste et underskudd på 8,36 millioner kroner. Etter inndekking av dette
underskuddet vil det være bare kr 1 091 558 igjen på disposisjonsfond. Hovedtall i KOSTRA er:

Foreløpige KOSTRA tall for 2019 viser at vi er innenfor måloppnåelse på netto finanskostnader, men
ikke på de øvrige målområdene. Det alvorligste er et negativt netto driftsresultat på -1,8%. Det var
også -1,75% i 2018 om en korrigerer for de ekstraordinære 8 millionene fylket ga i tilskudd til
«Mannen»-skred beredskap, og havbruksfond-inntekten. Teknisk beregningsutvalg anbefaler +
1,75%. Dette er et faresignal, og vesentlig svakere enn «landet utanom Oslo», der netto
driftsresultat var 1,4 % av brutto driftsinntekter, mens vår kommunegruppe var -0,1%.
Siden 2015 har vi også ligget under produktivitetsmålet vårt, målt ved teknisk beregningsutvalg. Men
vi var i 2018 blant de 48 beste kommunene på enhetskostnader i Kommunal Rapport sitt
Kommunebarometer. Nye tall for kommunebarometeret basert på 2019 er ikke ferdige.
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Samfunn:
Overordna mål

Rauma kommune skal være attraktiv kommune i vekst

Mål

Rauma skal ha
befolkningsvekst

Rauma skal ha
næringsvekst

Rauma skal ha
boligvekst

Hvordan lykkes

Oppfølging
samfunnsplan
Årlig
befolkningsvekst
7.468
7.300

Oppfølging
samfunnsplan
Årlig antall
arbeidsplasser
3.416
3.567

Oppfølging
samfunnsplan
Årlig
boligbygging
8
200

Rauma skal tilhøre
den beste
halvdelen av
landets kommuner
Oppfølging
samfunnsplan
Rangering i NHO’s
Kommune-NM
144. plass
100

7.485
Ikke publisert

3.433

17

135

Hvordan måle
Status 2019
Ambisjon
2030*
Resultatmål 2020
1.kvartal 2020
•

Grensejustering Våge/Hjelvik medfører 420 færre innbyggere

NHO sitt kommunebarometer basert på 2018 tall viser en forbedring totalt og på alle områder.
Total Næringsliv Arbeidsmarked Demografi kompetanse Kommuneøkonomi
2017 192
106
287
233
125
232
2018 124
88
103
230
121
224
2019 144
86
129
209
176
219
Vi fikk en bedre plassering på Næringsliv, men nådde ikke målet om styrket plassering totalt i
Kommune NM. Det var særlig på arbeidsmarked og kompetanse vi har hatt en dårligere utvikling,
selv om vi her ligger under snittet i Norge når det gjelder arbeidsledighet. 2019 tall er ikke klare enda.
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Organisasjon
Mål for kommuneorganisasjonen
Utfordringsbildet for kommuneorganisasjonen er mange de nærmeste årene:

• Nye og raske endringer i brukerbehov, kombinert med økonomisk omstilling vil
utfordre kommuneorganisasjonen. Dette stiller igjen krav til rekruttering og at ansattes
kompetanse og evne til fleksibilitet og fornying mobiliseres og utvikles.
• Gode ledere på alle nivå er avgjørende for å lykkes både i forhold til økonomistyring,
omstilling, ansatte, tjenestene og brukerne
• Ny teknologi er på veg inn på de fleste områder. Velferdsteknologi er ett eksempel på
dette. Digitalisering vil gripe inn i innbyggerkontakt og tjenesteproduksjon i stadig
større grad i årene som kommer. Digitalisering bidrar også til at en del oppgaver og
funksjoner ikke nødvendigvis trenger å være lokalisert der man er nå, eller kan gjøres
av andre aktører.
• Sykefraværet har i flere år ligget på et for høyt nivå. I 2018 gikk det ned, men gikk i
2019 opp igjen. Tallene for 1. tertial 2020 viser noe nedgang igjen.

Overordna
mål
Mål

Rauma kommune skal være en profesjonell og framtidsretta
organisasjon å jobbe i
God ledelse

Kompetente
medarbeidere

Lavt sykefravær

Heltid

Hvordan
lykkes

Lederutvikling og
lederoppfølging

Rekruttere,
utvikle og
mobilisere
ansattes
kompetanse mot
oppgavene

Økt innsats og
egen satsing på
årsakene til
sykefraværet

Organisere
virksomheten
basert på hele
stillinger

Hvordan
måle

Faktor 5 –
Mestringsorienter
t ledelse

Faktor 4 – Bruk
av kompetanse

Samla
sykefravær
Visma HRM –
BI

Tilsette heltid
av totalt antall
tilsette

Resultat
2018

3,6

4,1

7,6 %

Resultat
2019

3,6

4,1

9,0%

44,5 %

Mål 2020

3,9

4.3

7,5 %

48 %

Ambisjon
2022

4,2

4.3

7,0 %

50 %

42,5 %
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Målene for god ledelse og kompetente medarbeidere er knyttet til kommunens score
på den såkalte 10-faktorundersøkelsen. 10-faktor er KS’ nyeste
medarbeiderundersøkelse og ble gjennomført for første gang i Rauma høsten 2016.
Undersøkelsen ble fulgt opp av tilsvarende undersøkelse høsten 2018. Ny
medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres høsten 2020.
God ledelse på alle nivåer med evne til å mobilisere kompetente medarbeidere til
effektiv tjenesteproduksjon i god dialog med brukerne, er den overordna utfordringa
for den kommunale organisasjonen.
Når det gjelder økt andel heltid gjennomføres det i samarbeid med tillitsvalgte en
gjennomgang og omlegging av arbeidstidsordningene innen turnusvirksomhetene.
Hensikten er bl.a å kunne tilby ansatte større stillinger. Samla økte andelen heltid fra
42,5% i 2018 til 44,5% i 2019 i kommuneorganisasjonen

Rapportering sykefravær
Visma BI – intern fraværsstatistikk fra HRM modulen
Sykefraværet gjelder for første tertial 2020 slik at det omhandler samme periode som
tertialrapport 2019. Det er elektroniske fraværsregistrering både for egenmeldinger og
sykemeldinger fra lege.

Fravær alle virksomheter
Legemeldt fravær alle
Egenmeldt fravær alle

01.01.19 – 30.04.19
9,51 %
8,62 %
0,89 %

01.01.20 – 30.04.20
8,41 %
7,56 %
0,85 %

Legemeldt og egenmeldt fravær fordelt på tjenesteområder
Stab
Kultur
Barnehage
Skole
Helse og velferd
Helse og omsorg
Utbygging

01.01.19 – 30.04.19
2,73 %
4,37 %
12,05 %
7,08 %
7,53 %
11,65 %
10,27 %

01.01.20 – 30.04.20
4,83 %
0,61 %
11,36 %
5,56 %
6,98 %
10,88 %
6,41 %

Sykefraværet i 1. tertial 2020 har en fallende tendens alle fire månedene forhold til samme
periode i 2019. Det er stort fokus på sykefraværet både i ledermøter og møter med HTV. I
tillegg til den generelle satsinga med oppfølging og innskjerpa rutiner, satser vi i samarbeid
med BHT på spissa prosjekt inn mot enkelte avdelinger. Vi har også oppretta egen møteplass
for oppfølging av langtidssykemeldte.
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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 tjenester, inkluderende
arbeidsmiljø og høynet effektivitet. Tallene for 1. tertial 2020 viser at vi må øke fokus på
oppfølging og lukking av avvik.
Internkontroll med hjemmel i kommunelovens § 23. Meldte og lukka avvik IK 1. tertial
2020 sammenholdt med tilsvarende periode 2019:
Område
Stab/Støtte
Barnehage
Skole
Helse og velferd
Helse og omsorg
Kultur
Utbygging
SUM

1. tertial 2019
Meldte
Lukka
10
7
4
4
7
4
13
5
141
136
11
11
6
4
192
171

1. tertial 2020
Meldte
Lukka
2
0
0
0
6
3
7
3
93
36
5
4
0
0
113
46

HMS Helse, miljø og sikkerhet med hjemmel i Arbeidsmiljølova. Meldte og lukka avvik
1. tertial 2020 sammenholdt med tilsvarende periode 2019.
Område
Stab/Støtte
Barnehage
Skole
Helse og velferd
Helse og omsorg
Kultur
Utbygging
SUM

1. tertial 2019
Meldte
Lukka
1
0
0
0
4
1
0
0
26
22
0
0
3
3
34
26

1. tertial 2020
Meldte Lukka
0
0
0
0
5
1
3
0
24
6
0
0
0
0
32
7
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2. Økonomirapportering
Innledning
Det har vært et meget spesielt 1. kvartal 2020 der Korona pandemien har satt sitt preg på
både økonomi og tjenesteyting. De pålagte tiltakene har krevd mye av organisasjonen.
Nedstenging av samfunn over store deler av verden får store økonomiske konsekvenser med
høy arbeidsledighet og svikt i etterspørsel i de fleste markeder. Oljeprisen har falt nesten
60% hittil i år. Dette skyldes først og fremst et stort tilbud med store oljelagre, men også en
markant svikt i etterspørselen som følge av redusert aktivitet grunnet koronakrisen. Dette
påvirker igjen kraftprisene gjennom energimarkedene. I tillegg er kraftmarkedet påvirket av
tilsvarende stor tilbudsside knyttet til økt produksjon av vindkraft og fulle magasin for
vannkraft.

Kilde: SMN1
For Rauma kommune får dette ulike økonomiske negative konsekvenser, særlig for
inntektssiden:
-

Reduserte skatteinntekter
Reduserte kraft inntekter knyttet til vårt eget kraftsalg og utbytte fra Rauma
energi
Reduserte inntekter knyttet til foreldrebetaling barnehage og SFO
Reduserte inntekter knyttet til kulturarrangement, kino, osv

Men også kostnadsøkninger:
-

Økt personellkostnader i Helse og omsorg knyttet til karantene-fravær
Økte overtidskostnader mm som følge av mindre muligheter til sambruk av
personell mellom grupper.
Kursing av alle ansatte i Helse og omsorg i smittevern
Økt personellkostnad til ekstra legesenter og bistand til syke, selv om vi ikke har
hatt mange tilfeller i Rauma
Økte kostnader til renhold og smittevernutstyr
Økte kostnader og bemanning i NAV kommunal
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Og noen kostnadsreduksjoner: Den svake økonomisk utviklingen gjenspeiles i lavere renter,
og lavere strømpriser gir lavere energikostnader i egen drift. I tillegg kommer
kompenserende tiltak og rammetilskudd fra staten.

Driftsoversikt pr. 1. tertial – prognose på 23 mill. i netto merforbruk
•
•
•

•

Dersom vi ikke lykkes med ytterligere tiltak er vurderingen av status pr. 1. tertial, hensyn tatt
periodiseringer og forventet utvikling fremover, en netto prognose på et merforbruk på 23
mill.kr totalt inklusive kompensasjon fra staten.
Ca. 70% av utgiftene er lønnsutgifter. Det er et 8,3% merforbruk i lønnskostnader i T1
sammenliknet med periodisert budsjett. Uten Korona ville det vært 8,1%
Fast lønn har et merforbruk pr. april i forhold til budsjett på 7% og ligger 3% over samme
periode i fjor. Sum lønnskostnader ligger 8,3% over budsjett og 2,6% over samme periode i
fjor (når en korrigerer for sykevikarer, brann og feiing). Det tyder på en videreføring av
fjorårets nivå.
Når det gjelder de variable lønnskostnader så ligger disse 18% over nivået i samme periode i
fjor, særlig annen ekstrahjelp og overtid, og et merforbruk på 20% sammenliknet med
budsjett.

Effekter av Korona og nedgangskonjunktur:

Negative direkte økonomiske effekter ved Korona:
Redusert skatteinntekter
8 000 000
Økte driftskostnader
5 700 000
Foreldrebetaling barnehage
1 173 000,0
Foreldrebetaling SFO
384 000,0
Inntektssvikt kultur
700 000,0
Innektssvikt Helse og omsorg
100 000,0
sum
16 057 000
Kompensasjonstiltak/ sparte kostnader i hht revidert statsbudsjett
Redusert strømkostnad (prisvekst)
-1 350 000
reduserte kostnader lønnsvekst
3 822 359
reduserte kostnader arbeidsgiveravgift 2 949 473
Økte overføringer fra staten
-7 655 528
Sum
15 777 359
Netto Korona

279 641

Inntektene fra Staten er fordelt slik:
5 749 000 statlig ekstrabevilgning i mars
556 528 fylkeskjønn Korona
1 350 000 Statlig ekstrabevilgning foreldrebetaling
7 655 528 SUM
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Ekstra utfordring for Rauma/indirekte Korona effekter
Inntektssvikt i utbytte fra Rauma energi i hht innstilling
Inntektssvikt på kraftsalg
Sum

8 000 000,0
6 700 000,0
14 700 000,0

I tillegg kommer en budsjettsprekk på det ordinære driften på ca. 8,6 millioner kroner.
Total prognose er dermed 23,5 millioner kroner i underskudd.

Kommentar resultat sektornivå:
periodebudsjett
Budsjett
I fjor samme
Regnskap inkl. endring
Avvik hittil Ny prognose inkl. endring periode
ALLE
17 072 642
8 923 309 8 149 333
23 509 641
0 18 484 402
POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER
2 064 018
1 424 878
639 140
482 883
4 210 200
1 635 096
SENTRAL ADMINISTRASJON
6 765 165
7 751 333
-986 168
7 105 866
22 977 167
9 412 457
KULTUR
4 141 138
3 767 609
373 529
952 794
9 851 255
8 249 952
KIRKEN OG RELIGIØSE SAMFUNN
2 190 200
1 864 800
325 400
5 844 400
2 346 500
BARNEHAGE
23 325 815
20 549 809 2 776 006
2 251 929
58 410 678 21 116 057
SKOLE
35 450 998
34 154 003 1 296 995
-1 178 444
92 983 842 41 338 274
HELSE OG VELFERD
19 464 131
17 579 183 1 884 948
1 653 877
46 176 750 20 481 324
HELSE OG OMSORG
76 981 249
69 938 293 7 042 956
5 544 446 177 528 081 73 911 822
UTBYGGING
18 645 744
19 726 434 -1 080 691
-1 648 183
49 746 347
-4 234 752
FINANSOMRÅDE
-171 955 815
-167 833 032 -4 122 783
8 344 472 -467 728 720 -155 772 328

Hvorav ikke Korona-relatert er:

Politisk styring og kontroll, venter et merforbruk på møtegodtgjørelser og faste godtgjørelser. Flere
utvalg er også vedtatt ved deling av fellesrådet. Omfanget og antall personer som krever tapt
arbeidsfortjeneste har økt betydelig i forhold til forrige periode. Her bør det budsjett justeres, eller
sette inn tiltak.
Administrasjon, vil gå på et stort budsjettavvik knyttet til oppgaven: salg av konsesjonskraft.
Vi har sikret 40% av volumet til en sikringspris på nivå med figuren under, men likevel, med det
dramatiske fallet i kraftpriser som har vært inneværende år, vil vi får en mindreinntekt på 6,7
millioner kroner i forhold til budsjett. Hittil i år har prisen vært i snitt 12,5 øre kwh, og i april var

den 5,48 øre, mot 38,5 øre i fjor. April 2020 går dermed inn i historien som den billigste
strømprismåneden noensinne. Prisen ventes å ligge under 10 øre ut juli. Vi kjøper kraften for
11,46 øre pluss avgifter. Årsaken til dette prisraset skyldes i første rekke det ekstremt høye
hydrologiske overskuddet som har bygd seg opp, altså at det er betydelig mer snø og vann i
magasinene enn normalt. I tillegg kommer forsterkende faktorer med mye vindkraft, lav
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gasspris (som er påvirket av lav oljepris), lavere forbruk på grunn av høyere temperaturer
enn normalt, og til slutt effektene av korona-pandemien.

•

Kilde: Fjordkraft

Skole, Utbygging, Kultur og Kirke ventes å balansere mot budsjett i 2020.
Innenfor barnehageområdet ventes et merforbruk på 2,8 millioner kroner, hvorav 1,1 er bortfall
foreldrebetaling og resten i hovedsak er knyttet til manglende tilskudd til små barnehager som i år
ble 1,3 millioner kroner lavere enn tidligere to år, og ikke gis til kommunale barnehager lenger. I
tillegg var det 2 flere barn i private barnehager som gir 0,4 mill. mer i tilskudd på våren. Det er
vanskelig å ta dette inn igjen på grunn av pedagog og bemanningsnorm.
Innenfor Helse og velferd er et høyere kostnadsnivå i barnevernet videreført inn i 2020, knyttet til
flere saker enn før. Det er også stor usikkerhet knyttet til antall flyktninger. Får vi ikke de 10 vi har
blitt lovet, vil vi gå på et stort inntektstap her som skulle medfinansiere det apparat vi har bygd opp
rundt flyktningetjenesten.
Helse og omsorg er den største sektoren med de største økonomiske utfordringene, og dermed er
det naturlig at det vies ekstra omtale av denne sektoren.
I Helse- og omsorg anslåes et merforbruk på 5 millioner kroner, i tillegg til effekter knyttet til Korona.
Analysen fra Telemarkforsking viser at nivået i pleie og omsorg ligger 34 millioner kroner over
normert. Det er krevende å skulle ta ned igjen et slikt økt nivå på kort tid, særlig innen denne
sektoren der endringer av turnuser er svært tidkrevende. Status i tiltaksarbeidet i Helse og omsorg
er:
•
•
•

reduksjonen av 7 kortidsplasser på institusjon fungerer, sammen med innføring av langvakter
er besparelsen her 6 millioner kroner, og nå arbeides det med ytterligere reduksjoner for å ta
ut full effekt av tiltakene.
Reduksjon av 15 plasser i institusjon er i gang og vil gi en nedbemanning fremover i
institusjon som får effekt fra høsten av.
ny turnusordning med langvakter på helg i institusjon skal også brukes i demensavdelingen
fra september. Dette er en viktig kvalitetsheving for brukerne, som reduserer antall deltids-
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•
•
•

stillinger og gir færre å forholde seg til for beboere. Samtidig gir det positive effekter for
økonomi og ledelse. Heller ingen ekstra-vikarbruk i demensavdelingen etter august er et mål.
Færre plasser gir mindre sykepleiemangel, og innføring av sykepleieteam på tvers, vil gi
mindre vikarbruk. Det skal f.eks. ikke leies inn utenlandske vikarer i sommer, og vikarinnleie
skal reduseres totalt.
Det er plassert medisindispenser hos flere brukere. Dette tiltaket gir redusert antall oppdrag i
hjemmetjenesten. Nye system for ruteplanlegging vurderes også.
Nye alarmer innføres og er i rute.

Økonomisk oversikt drift pr. 1.tertial
Økonomisk oversikt drift viser en forbedring i brutto og netto driftsresultat sammenliknet med i fjor.
Avviket fra budsjett viser 3,4% høyere inntekter men 5,7% høyere driftsutgifter. De høyere
finansutgiftene enn i fjor vil jevne seg ut over året, selv om minimumsavdraget øker med 2 millioner
fra i fjor.
Økonomisk oversikt - drift
Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)

Regnskap
Reg. budsjett Avvik
Regnskap i fjor Fra
pr. april
pr. april
i%
pr. april
i fjor
107 299 330
99 286 000
8,1 %
91 039 785 18 %
61 761 215
63 891 000
-3,3 %
63 866 848 -3 %
6 408 155
6 175 000
3,8 %
7 586 362 -16 %
2 916 996
1 500 000
94,5 %
2 112 528
2 372 938
-11,0 %
2 803 614 -25 %
17 818 612
11 097 692
60,6 %
23 511 650 -24 %
7 433 046
8 588 941
-13,5 %
8 577 937 -13 %
16 319 214
21 758 800
-25,0 %
20 169 726 -19 %
222 069 095
214 670 372
3,4 %
217 555 922
2%
134 438 506
30 434 350
51 817 276
12 818 839
3 368 297
232 877 268
-10 808 173

122 181 797
28 820 920
55 409 520
13 983 489
220 395 725
-5 725 353

10,0 %
5,6 %
-6,5 %
-8,3 %

791 950
-506
7 066 324
636 060
-6 910 939
3 368 297
-14 350 815

651 667
5 098 947
-4 447 280
-10 172 633

21,5 %
0,0 %
0,0 %
38,6 %

-1 812 021
-1 812 021
-

-

5,7 %
88,8 %

135 897 173
30 428 778
74 645 994
17 303 628
258 275 574
-40 719 652

-1 %
0%
-31 %
-26 %
-10 %
-73 %

41,1 %

597 490 33 %
6 468 515
9%
636 060
0%
-6 507 085
6%
-47 226 737 -70 %

0,0 %
-

-165 882 992 %
-165 882 992 %
-

55,4 %
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Investeringsregnskapet:

Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)

Regnskap
Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
pr.april
pr.april
pr.april
pr.april
9 433 073
33 196 406
28 162 740
19 552 761
28 963
150 000
150 000
633 333
633 333
1 193 683
800 000
1 150 658
10 655 718
33 979 740
29 746 073
20 703 419
985 044
5 314 333
4 904 667
2 714 968
4 532 060
5 737 000
5 257 000
302 574
250 000
250 000
375 091
800 000
546 941
23 837 333
20 393 333
5 819 678
35 138 667
31 605 000
3 637 000
1 750 000
2 333 333
2 333 333
1 599 302
150 698
2 333 333
2 333 333
28 963
466 667
466 667
28 963
466 667
466 667
-

Investeringsnivået ligger under budsjett, og naturlig nok en del lavere enn i fjor. De fleste
prosjektene er godt i gang. I år blir det endelig utviklet næringsareal i Nesstranda, med 9 planlagte
tomter. Romsdalsgondolen kjøper seg inn i en tomt til full pris og ekstra anleggsbidrag for økt
dimensjonering på VA. Vann, avløp og strøm ventes ferdig i år. Vågstranda kunstgressbane er ferdig
med anbudsprosess og i rute, Isfjorden kunstgressbane jobber fortsatt med enkelte godkjenninger.
Hovedplan vei er ferdig og det skal jobbes videre med tiltakene.
i KS – 64/2018 ble det vedtatt å bygge ny barnehage i Måndalen. Med en samlet investering anslått
til ca. 30 mill. Tilbudsfristen er gått ut og på bakgrunn av innkomne tilbud anslås totalkostnad for
Måndalen barnehage, inkludert forprosjekt påløpt i 2018-2020, til 34, 2 millioner kroner. Avviket vil
få konsekvens for budsjett og økonomiplan 2021-2024, ikke budsjett 2020. Barnehagen er planlagt å
være ferdig i slutten av august 2021
Måndalen skole: Forprosjekt er ferdig. Videre arbeid er stoppet, da ekstern finansiering er trukket
pga Korona. Det er ferdig investert i det planlagte IKT utstyr på skoleområdet hittil i år, med særlig
vekt på interaktive skjermer.
Det er ikke meldt om øvrige vesentlige avvik fra vedtatte prosjekt.
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Endringsbehov investeringsbudsjett:
Det er forslag til enkelte enkelte økninger av investeringsbudsjettet, men totalt sett vil justeringen
medføre et uendret lånebehov i 2020 i forhold til opprinnelig budsjett. Prosjektene omtales og
behandles i budsjettjusteringssaken.
Det er meldt inn et behov for ombygging av et Fellesareal i Vangstun til å bli to ekstra boliger som
kan tildeles etter lov om helsetjenester. Det kvalifiserer for Husbanktilskudd og blir dermed en
rimelig investering. Av 3,2 mill. brutto er finansieringsbehovet netto 1,1 mill. og dette kan
videreselges til Rauma boliger.
I tillegg må vedtaket om tursti Nesaksla inn i budsjettet. Dette har ingen netto kostnad, og trenger
heller ikke ha brutto effekt. En justering kan gjøres ved en omdisponering av prosjekt knyttet til
besøksstrategi Romsdalseggen som ligger etter skjema pga avslag på tilskudd fra Miljødirektoratet på
videre utvikling av Litljefjellet, som var på planen for 2020. Her vil det i stedet brukes midler til å få på
plass toalett i Vengedalen, samt en gjennomarbeidet plan på videre tiltak, slik at en kan ha gryteklare
prosjekt til videre søknadsprosesser.
I tillegg må forskottering av spillemidler til idrettsanlegg formelt vedtas finansiert i
budsjettjusteringssaken.

3. Oppfølging av kommunestyrevedtak eldre enn 3 mnd
•
•
•
•
•
•

Aktivitets- og arbeidstilbud for personer utenfor det ordinære arbeidsmarkedet – Ble vedtatt
i KS 02.04. Ombygging i Astero sine lokaler er allerede i gang og oppstart av tilbud er
foreløpig satt til 01.12. Garanti til Astero for låneopptaket er vedtatt og sendt til godkjenning.
Permanent botilbud barn og unge – Prosjekt Spira kan ikke starte før legesenteret flytter ut.
Ombygging Åndalsnes sjukeheim til omsorgsboliger: Opp-pussing gjennomført, ikke
ombygging.
Framtidig lokalisering av brannstasjon – Det jobbes videre med konkurransegrunnlag med
NORBR og prosjektstøtte fra HR-Prosjekt. Plan er å lyse ut konkurransen i juni.
Skole Måndalen – Investorene har pga Korona krisen trukket sitt tilbud. Etter fullført
forprosjekt ligger prosjektet på vent til finansiering er på plass.
Etablering av interkommunal legevaktsamarbeid – Dette ble utsatt grunnet en bekymring fra
legetillitsvalgte i Molde for at alt skulle starte på en gang. Det ble derfor i stedet bestemt en
gradvis utrulling og oppstart. Koronasituasjonen har heller ikke gjort det lettere. Det er
fortsatt litt usikkert med oppstartsdato men det antydes september 2020.
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4. Finansforvaltning
Av kommunens økonomireglement går det fram at det skal rapporteres på finansforvaltning ved
tertialrapportering. Det skal rapporteres på:
- Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
- Kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansavtaler
- Kommunens langsiktige finansielle aktiva.
I tillegg vurderes om forvaltningen er i tråd med gjeldende Finansreglement:
Status

Krav i gjeldende reglement
Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er også
adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet
Kommunen kan ha hele sin låneportefølje på flytende rente. Normalt vil rentebindingstid være 3 år. Enkelt-

OK

OK

rentebindinger kan være lengre
Gjeldsporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men slik at likviditetsrisiko / refinansieringsrisiko begrenses

OK

Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 40% av den samlede gjeldsportefølje

OK

Lån kan tas opp som avdragsfrie lån

OK

Gjennomsnittlig løpetid på lånene (tid til forfall) bør være mer enn ett år

OK

Låneforfallene må fordeles slik at årlige avdrag kan betales

OK

Rauma kommune har ingen langsiktige finansielle aktiva per 30.04.20. Rauma kommune har all ledig
likviditet plassert i bank, pr. april. 141 mill.kr.
Vår hovedbankforbindelse er Sparebank1 SMN. Rentebetingelsene på bankinnskuddene er knytt til
et påslag på NIBOR.
Vi har liten/ingen kostnader ved at vi har høy likviditet. Faktisk er innskuddsrenten høyere enn
lånerenten på de flytende rentene. Men i den grad dette skyldes ubrukte lånemidler, så øker dette
minimumsavdraget.
Total gjeld er 873 506 866 kr pr. utgangen av april, som er en økning på 54 mill.kr. siden
rapporteringen etter 3. tertial 2019, som skyldes årets låneopptak på 55 mill.kr.

Gjeld 31.12.19
Ubrukte lånemidler
Vidareutlån Husbanken
Rentekompensasjonsordningar
Sjølvkostområda
Rauma kulturhus og konf.senter AS
Rauma Energi
Netto gjeld

31.12.2019
819 947 241
-34 535 964
-46 698 141
-36 806 799
-97 735 529
12 813 080
-60 000 000
556 983 888

30.04.2020
873 506 866
-34 535 964
-45 893 826
-36 806 799
-97 735 529
12 813 080
-60 000 000
611 347 828
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Korrigert netto lånegjeld er på 611 mill. kroner, eller ca. 85% av brutto driftsinntekter. Her legger vi
til ansvaret for lånet til kulturhuset, og trekker i fra utlånet til Rauma Energi.
Største enkeltlån er på 130 mill.kr som er 14,88% av samlet gjeld, og er et obligasjonslån med fast
1,4% rente som forfaller i september 2020.
Vi har fem lån i verdipapirmarkedet på til sammen 483 mill.kr. I tillegg kommer ett lån i
Kommunalbanken på sertifikatvilkår på 126,8 millioner kroner som forfaller i januar 2021. Av de 5
verdipapirmarkedslånene skal et refinansieres i 2024, resten skal refinansieres i år. Med fallende
renter vil vi få mulighet til å ta ut effekten av dette i år med refinansieringsgrad på 70% og en andel
flytende renter på 75%.

3 mnd NIBOR
70% av låneporteføljen forfaller i sin helhet på 1 års sikt og må refinansieres. Dette gir oss en
vesentlig lavere rentekostnad, men en høyere refinansieringsrisiko. Vi vurderer allikevel denne
risikoen for lav, da kommunesektoren anses som en trygg og solid betaler. Skal markedet tørke inn
på dette området, så må det oppstå alvorlige økonomiske ubalanser i verden. Selv nå under Korona
krisen fikk alle kommuner finansiering. Det var riktignok ganske nær en teknisk tørke en liten periode
i midten av mars, da enkelte kommuner måtte refinansiere til en noe høyere rente. Det er i april
meldt om betydelig økt etterspørsel etter lån til kommune-sektoren. Erfaringsmessig søker
investorer, gjennom bankene, å låne ut til trygge betalere. Samtidig som at markedsrentene har falt
gjennom måneden, har også marginpåslaget falt.
Det er mange kommuner som bruker finansmarkedet. 19% av gjeldsporteføljen er ordinære
avdragslån, med lang avdragstid, 81% forfaller i løpet av få år og må refinansieres i dette markedet.
Se vedlegg for detaljer. Vi bruker Bergen Capital Management som forvalter og rådgiver på
gjeldssiden.
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Andelen flytende rente er 76% (rentebinding under ett år). Andelen fast rente er på 27% mot 54%, i
2. tertial 2019. I vedtatt finansreglement er det tillatt å ha hele porteføljen i flytende rente.
Gjennomsnittlig rente er nå på 1,89% opp fra 1,82% ved årsskiftet. Dette ventes å falle fremover.
Ett prosentpoengs økning i renten vil gi oss 6,7 mill. kr. i økte driftskostnader mot 4,9 millioner
kroner ved årsskiftet.
Et «normalt» rentenivå ligger minst 2 prosentpoeng over dagens nivå. En økning på 2 prosentpoeng
vil øke våre rentekostnader med 13 millioner kroner, og dette belaster driftsregnskapet. I dette ligger
risikoen, selv om alt tyder på at det lave rentenivået vil vare en stund etter Korona krisen.

Kilde: SMN1
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Nøkkeltall

30.04.2020

Total lånegjeld

Viser samlet lånegjeld ved utløpet av
Kr. 873 506 866 Kr. 819 772 435 rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån
som er gjengitt i stamdataoversikten.

Rentebindingstid
(inkl. rentebytteavtaler med
1,16 ÅR
fremtidig oppstart dersom det
finnes slike i porteføljen).

01.01.2020

1,37 ÅR

Vektet gjennomsnittsrente

1,89 %

1,83 %

Kapitalbinding

2,17 ÅR

2,49 ÅR

Forklaring

Måltallet angir porteføljens vektede
gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet
viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og
obligasjoner i porteføljen er fast,
hensyntatt alle kontantstrømmer
(rentebetalinger, avdrag og hovedstol).
Dersom en låneportefølje uten avdrag og
årlige rentebetalinger har rentebindingstid
på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt
har en rentebinding på 12 måneder.
Rentebindingstid er et kontantstrøm-basert
nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon
som er basert på markedsverdier.
Måltallet angir porteføljens vektede
gjennomsnittlige kupongrente, effektiv
rente vil avvike noe. Ved sammenligning
mot referanserente må det tas hensyn til
durasjon og rentesikringsstrategi.
Måltallet angir porteføljens vektede
gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser
hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før
renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt
eller forfalt til betaling. Desto høyere tall,
desto mindre refinansieringrisiko har
porteføljen alt annet like.

Kilde: Bergen Capital Management (BCM)
Markedskommentar fra vår gjeldsforvalter (BCM): Markedskommentar pr. april 2020
April måned har vært atter en måned med store inngripende tiltak i store deler av verden. Det
forventes svakere økonomiske nøkkeltall og inntjening for bedrifter her hjemme og internasjonalt.
Selv om samfunnet så smått åpnes opp igjen, og til tross for stimulanse gjennom pakker til private og
næringsliv, vil en så massiv nedstenging av samfunn over store deler av verden få store økonomiske
konsekvenser. Denne forventningen speiles i rentemarkedet og vi har gjennom april måned sett nye
bunnoteringer av renter. Hele rentekurven har skiftet nedover, det vil si fallende renter i både korte
og lange renter. 3 år swap var ved inngangen til året 1,89% og har falt til historisk bunnivå på 0,47%
ved utgangen av april. Lave lange renter taler for dystre økonomiske utsikter. Norges Bank kommer
7. mai med rentebeslutning og oppdaterte prognoser for norsk økonomi.
Oljeprisen har falt nesten 60% hittil i år. Dette skylles en stor tilbudsside med store oljelagre, samt en
markant svikt i etterspørselen som følge av lite aktivitet grunnet koronakrisen. Dette påvirker som
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kjent den norske kronen som historisk sett er svak mot de store valutaene.
For kommunene sin del ser vi en betydelig økt etterspørsel etter lån til sektoren. Erfaringsmessig
søker investorer, gjennom bankene, å låne ut til trygge betalere. Dette har gjort at etterspørselen
etter lån til sektoren har økt betraktelig og presset rentene ned daglig i april. Samtidig som at
markedsrentene har falt gjennom måneden, har også marginpåslaget falt. 3 mnd NIBOR var ved
inngangen til april 1,05%. Ved utgangen av måneden lå 3 mnd NIBOR på 0,50%, ned 055%-poeng.
Marginpåslaget mot 3 mnd NIBOR var ved forrige rapportering på ca 0,27% for 3 mnd løpetid. Denne
har kommet inn til 0,04%. Det vil si at sektoren nå har betydelig lavere renter enn det man kunne
låne til for bare noen uker siden, og at tilgangen til kapital har vært særdeles god. Kommuner og
fylkeskommuner låner ved rapporteringsdato til 3 mnd 0,57%, 6 mnd sertifikat 0,59%, 12 mnd
sertifikat 0,68%, 3 år fastrente til 0,97%, 5 år fastrente til 1,17% og 10 år fastrente til 1,43%. KBN sin
p.t. rente ligger for tiden på 1,40%, noe som tilsvarer 3 mnd NIBOR+0,90% og forventes å settes ned.
Se diagram for sammenligning av lånerente ved utgang av mars og april måned fordelt på løpetider
for sektoren.
Se også vedlagt finansrapport fra Bergen Capital Management for detaljer rundt porteføljen.
Kommentar til gjeldsnivået:

Rauma
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld % av brutto driftsinntekter
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer
Avdrag (netto) i % av brutto driftsinntekter
Renter (netto) % av brutto driftsinntekter
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Disposisjonsfond (K) % av brutto driftsinntekter

Rauma
2017
87,4
114,8
20,0
3,0
0,2
2,4
1,2

Rauma
2018
69,0
97,5
99,4
3,1
0,2
0,9
3,3

Landet
KOSTRAuten Oslo gruppe 11
2019
2019
2019
68,7
47,3
53,0
96,3
89,4
90,7
61,2
33,0
28,8
3,7
3,6
3,5
-0,3
0,6
0,6
-1,8
1,4
-0,1
1,6
10,8
7,9

For å sammenlikne oss med andre kommuner er det KOSTRA som gjelder, og tabellen over viser
foreløpig tall pr mars 2020. Denne tabellen, viser at netto gjeld pr. utgangen av 2019 er 96 prosent av
brutto driftsinntekter. Dette er over nivået på kommunegruppen vår og landet, men har falt de siste
tre årene.
Vi har klart å holde rentekostnadene relativt lave grunnet bruk av finansmarkedene og høy andel
flytende renter, noe som har vært bra i en periode med lave rentenivåer. Dette er ikke uten en viss
risiko.
Det er viktig å planlegge for å redusere låneopptakene videre i årene fremover for å redusere
kostnadene, som er høyere nå enn vi klarer å bære, samt å redusere økonomisk risiko ettersom vår
buffer, disposisjonsfondet er ubetydelig. Dersom kommunen klarer å holde nede nivået på
lånegjelden, vil også rente og avdragsbelastningen (finansutgifter) bli lavere.

5. Andre vesentlige avvik
Det har kun vært påvist 10 positive tilfeller av Korona blant folkeregistrerte innbyggere i
Rauma. Den sist påvist smittede ble friskmeldt ca 20. april.
Totalkostnad for Måndalen barnehage, inkludert forprosjekt påløpt i 2018-2020, er estimert til
34 066 000,-. i KS – 64/2018 ble det vedtatt å bygge ny barnehage i Måndalen. Med en samlet
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investering anslått til ca. 30 mill. Avviket vil få konsekvens for budsjett og økonomiplan 2021-2024,
ikke budsjett 2020.

Det er ikke rapportert om andre vesentlige avvik.
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Forbehold
Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift om
finansforvaltning og Kundens reglement for finansforvaltning. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som
pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig.
Uttalelsene i rapporten reflekterer oppfatninger på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg
retten til å endre oppfatninger uten varsel.
Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM
påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av
denne rapporten.
Denne rapporten er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon eller distribusjon, men
BCM tar dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansatte i BCM kan eie verdipapirer i selskaper
som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer.
Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i låne- og verdipapirmarkedet slik at
endelig resultat vil kunne avvike, det er brukt beste anslag på gitte tidspunkt som markedspriser i rapporten.
Historisk resultat i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garanti for fremtidig resultat. Fremtidig resultat vil blant
annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning.
Rapporten inneholder kun gjeld som er forvaltet av BCM. Rapporten er utarbeidet på basis av opplysninger fra
långivere og Kunde, BCM kan ikke ta ansvar for riktigheten av denne informasjonen oppgitt fra tredjeparter. Ved
reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på
rapporteringstidspunkt, slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere.
BCM vil sjekke av status mot Kundens finansreglement ved rapportering. Men BCM oppfordrer Kunden til å foreta
nødvendige kontroller, da det er Kunden selv de facto som er ansvarlig for at gjeldsporteføljen er i henhold til vedtatt
reglement. Dersom BCM ikke mottar innvendinger mot rapporten innen 10 virkedager etter utsendt rapport anses
rapporten som korrekt og akseptert av Kunden.
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Oppsummering og nøkkeltall – del I

Nøkkeltall

Total lånegjeld

Rentebindingstid
(inkl. rentebytteavtaler med fremtidig
oppstart dersom det finnes slike i
porteføljen).

Vektet gjennomsnittsrente

Kapitalbinding

3

30.04.2020

Kr. 873 506 866

1,16 ÅR

1,89 %

2,17 ÅR

01.01.2020

Kr. 819 772 435

1,37 ÅR

1,83 %

2,49 ÅR
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Forklaring

Viser samlet lånegjeld ved utløpet av
rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er
gjengitt i stamdataoversikten.

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige
rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på
sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast,
hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger,
avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten
avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid
på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en
rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et
kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor
durasjon som er basert på markedsverdier.
Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige
kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved
sammenligning mot referanserente må det tas
hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi.

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige
kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i
gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er
nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall,
desto mindre refinansieringrisiko har porteføljen alt
annet like.

Kommentar

Oppsummering og nøkkeltall - del II

Nøkkeltall

30.04.2020

01.01.2020

Derivat volum (i % av gjeld)

0,00 %

0,00 %

Rentebinding under 1 år

76,30 %

59,93 %

Kapitalbinding under 1 år

Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)

4

69,84 %

Kr. 6 664 748

55,5%

Kr. 4 912 887
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Forklaring

Andel derivater (rentebytteavtaler, FRA, etc.) i (%)
forhold til lånevolum.

Andel forfall av rentebinding kommende år, dette
nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som
har renteregulering innenfor det nærmeste året.

Andel forfall kommende år, dette nøkkeltallet viser
hvor stor andel av porteføljen som kommer til forfall
innenfor det nærmeste året.

Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning I
det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding
under 1 år x 1 %).Viser hvor mye porteføljens
rentekostnad kommer til å øke med p. a. 1 år frem i
tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået.
Måltallet er lineært.

Kommentar

Fordeling rentebinding
Fordeling

Rentebinding over 1 år (fastrente)

Saldo

Prosentvis av total

207 032 103

23,70 %

650 661 599

74,49 %

Sum rentebinding

857 693 702

98,19 %

Flytende rente (p.t. vilkår)

15 813 164

1,81 %

SUM

873 506 866

100,00 %

Rentebinding under 1 år (flytende rente)

Fordeling

Rentebinding over 1 år (fastrente)
Rentebinding under 1 år (flytende rente)

SUM

Saldo

Fordeling

Prosentvis av total

207 032 103

23,70 %

666 474 763

76,30 %

873 506 866

100,00 %

Forklaring til tabeller og grafer
Tabellene over viser fordelingen for gjeldsporteføljen angitt ved bruk av enkel rentebinding. Lån med rentebinding over 1 år er fastrentelån eller obligasjonslån med gjenværende rentebinding over 1 år
på rapporteringsdato. Lån med flytende rente er sertifikat, obligasjoner og gjeldsbrevlån med gjenværende rentebinding under 1 år. Dersom porteføljen inneholder lån med p.t. vilkår har de 14 dagers
rentevarsel og oppsigelsestid og en rentebinding på 14 / 365 = 0,04. Dersom porteføljen inneholder lån med Nibortilknytning (3 eller 6 MND) er de sortert som lån med rentebinding under 1 år. Det er til
enhver tid gjenværende rentebinding som er utgangspunkt for beregning av om fastrentene er under eller over 1 år. Figurene viser grafisk fordeling av gjeldsporteføljen målt ved bruk av enkel
rentebinding. Alle lån som er medtatt I beregningen er gjengitt I “stamdataoversikten” som er vedlagt denne rapporten.
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Finansreglementets krav og strategi
Krav i gjeldende reglement

Status

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

OK

Kommunen kan ha hele sin låneportefølje på flytende rente. Normalt vil rentebindingstid være 3 år. Enkelt-rentebindinger kan være lengre

OK

Gjeldsporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men slik at likviditetsrisiko / refinansieringsrisiko begrenses

OK

Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 40% av den samlede gjeldsportefølje

OK

Lån kan tas opp som avdragsfrie lån

OK

Gjennomsnittlig løpetid på lånene (tid til forfall) bør være mer enn ett år

OK

Låneforfallene må fordeles slik at årlige avdrag kan betales

OK

Krav til forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement. Kommentar kun dersom det er avvik fra fin ansreglement.
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Kommentar

Porteføljens rentebindingstid og renterisiko
Intervall

Pålydende i NOK

Rentebindingstid

Andel

Akkumulert andel

Økning i rentekostnad ved 1% renteøkning

Under 1 år

666 474 763

0,41

76,30%

76,30%

kr 6 664 748

1 til 2 år

0

0,00

0,00%

76,30%

kr 6 664 748

2 til 3 år

26 482 013

2,47

3,03%

79,33%

kr 6 929 568

3 til 5 år

180 550 090

3,73

20,67%

100,00%

kr 8 735 069

> 5 år

0

0,00

0,00%

100,00%

kr 8 735 069

SUM

873 506 866

1,16

100,00%

100,00%

kr 8 735 069

Rentebindingsintervall i % av porteføljen

Rentebindingsintervall i NOK

Kommentar
Rentebindingstid brukes ofte for å måle renterisiko. Det
gir et uttrykk for hvor følsom kontantstrømmene til
lånene er for en endring i markedsrentene. Man kan se
på rentebindingstid som vektet gjennomsnittlig
rentebinding for et lån eller en plassering. Porteføljens
rentebindingstid er i tabellen målt ved slutten av
rapporteringsperioden.
Rentebindingen er i tråd med finansreglement og
rentesikringsstrategi, hvor forutsigbarhet i
rentekostnadene er et viktig element. Porteføljer med
rentebindingstid under 1 år vil være svært sensitive for
bevegelser i markedsrentene. Porteføljer med
rentebindingstid over 5 år vil ha svært forutsigbare
rentekostnader i de kommende årene. Alt annet like vil
en slik forutsigbarhet ha en pris / «forsikringspremie»,
som må vurderes opp mot reduserte rentekostnader.
Kolonnen økning i rentekostnad ved 1 %- poeng
renteøkning viser økt årlig rentekostnad om 1 år, om 2 til
3 år, om 3 til 5 år og om 5 år dersom renten stiger med
1%-poeng. Dvs. når alle bindingene i porteføljen er løpt
ut vil økt rentekostnad være 1 % x total gjeld.
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Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko
Forfallsintervall

Pålydende i NOK

Kapitalbinding

Prosentvis andel av porteføljen

Kommentar

Under 1 år

610 053 580

0,45

69,84%

1 til 2 år

662 608

1,69

0,08%

Tabellen viser gjenværende tid frem til
forfallstidspunkt for lånene i porteføljen. Det er
tatt hensyn til kapitalbevegelser som f.eks. avdrag i
beregningene.

2 til 3 år

1 376 569

2,29

0,16%

3 til 5 år

183 746 855

3,73

21,04%

>5 år

77 667 254

12,00

8,89%

SUM

873 506 866

2,17

100,00%

Desto høyere tall desto lavere refinansieringrisiko.
Et 3MND sertifikat vil ved inngåelse ha 0,25 i
kapitalbinding.
Figurene viser en grafisk fremstilling av
refinansieringsrisikoen i porteføljen.
Porteføljer med kapitalbinding under 1 år har et
stort kapitalbehov det kommende året.

Forfallsintervall i % av porteføljen

Forfallsintervall i NOK

Porteføljer med kapitalbinding over 5 år antas å ha
en «normal» forfallsstruktur.
Porteføljens kapitalbinding må vurderes ut fra et
kostnads , – rente og porteføljeperspektiv. Korte
lån er normalt sett vesentlig billigere enn lengre
lån.
Beregninger av nøkkeltall er gjort ved bruk av
lånets nedbetalingsprofil, långiver har ofte en
mulighet til å kreve førtidig innfrielse slik at juridisk
løpetid kan avvike.
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Utvikling i rentebindingstid
Utvikling i rentebindingstid

Kommentar
Rentebindingstid er målt ved utløpet av
hver måned i rapporteringsperioden.
Den venstre aksen angir rentebindingstid i
antall år.
Utvikling i rentebinding er beregnet
eksklusiv rentebytteavtaler med fremtidig
oppstart. Se side 3 for beregninger inklusiv
fremtidige rentebytteavtaler.
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Utvikling gjennomsnittsrente
Utvikling i gjennomsnittsrente

Kommentar
Vektet gjennomsnittsrente er målt ved
utløpet av hver måned i
rapporteringsperioden.
Den venstre aksen angir gjennomsnittsrente
i %.

Porteføljen og markedsrenter
Vektet gjennomsnittsrente

P.T.KBN

Norges Bank (foliorenten/styringsrenten)

3 MND

6 MND

12 MND

3 År

5 År

1,89 %

1,40 %

0,25 %

0,65 %

0,70 %

0,63 %

0,95 %

1,14 %

Markedsrenter og porteføljens betingelser

10

(Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid)

Ved utløpet av rapporteringsperioden
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Utvikling i lånegjeld
Utvikling lånegjeld

Kommentar
Lånegjeld er målt ved utgangen av hver
måned i rapporteringsperioden.
Den venstre aksen angir lånegjeld i kroner.
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Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden
Ny långiver

Dato

Beløp

Rente

KBN

SB1M

Forfall/renteregulering

Lånenummer

Kommentar

20.01.2020

126 781 520

1,967

20.01.2021

20200013

1,839

18.05.2020

NO0010875453

Refinansiering av 20190026 i KBN. Lånet ble
refinansiert som et 12 mnd sertifikat med
utgangspunkt i porteføljens forfallsstruktur og
rentemarkedet.
Budsjett 2020. Årets låneopptak ble tatt opp som et
3 mnd sertifikat for å utnytte differansen mellom
lånemarginen og marginen i bankavtalen.

18.02.2020

55 000 000

Egnethetsrapport
Ved rapportering per 30.06 og per 31.12 vil det her ligge en egnethetsrapport som beskriver hvordan transaksjonene og rådgivningen for det siste halve året har vært egnet for
kunden.

Bergen Capital Management AS
Bergen Capital Management AS mottar ikke returprovisjon eller tilskyndelser fra tredjeparter og selskapets eneste inntektskilde er kunden. Bergen Capital Management AS har en
produktkomitee som regelmessig gjennomgår selskapets produkter og tjenester. Produktkomiteens oppgave er å påse at de produkter og tjenester selskapet tilbyr eller anbefaler
er tilpasset kundene og kundenes behov (identifisert målgruppe), samt at produktene er avstemt med hensyn til interessekonflikter. Overstående er i henhold til kravene i
verdipapirhandelloven med tilhørende forskrift og MIFID II.
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Forfall og rentereguleringer i perioden
Ny långiver

Dato

KBN

18.01.2019

13

Beløp

Rente

126 781 520

1,456

Forfall/renteregulering

Lånenummer

20.01.2020

20190026
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Kommentar

Motpartsoversikt lån
Motpartsoversikt i prosent
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Motpartsoversikt i NOK

Motpartsoversikt rentebytteavtaler
Motpartsoversikt i prosent

Dersom siden er tom, betyr det er kommunen ikke har aktive renteswapper.
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Motpartsoversikt i NOK

Markedskommentar
April måned har vært atter en måned med store inngripende tiltak i store deler av verden. Det forventes svakere
økonomiske nøkkeltall og inntjening for bedrifter her hjemme og internasjonalt. Selv om samfunnet så smått åpnes opp
igjen, og til tross for stimulanse gjennom pakker til private og næringsliv, vil en så massiv nedstenging av samfunn over store
deler av verden få store økonomiske konsekvenser. Denne forventningen speiles i rentemarkedet og vi har gjennom april
måned sett nye bunnoteringer av renter. Hele rentekurven har skiftet nedover, det vil si fallende renter i både korte og
lange renter. 3 år swap var ved inngangen til året 1,89% og har falt til historisk bunnivå på 0,47% ved utgangen av april. Lave
lange renter taler for dystre økonomiske utsikter. Norges Bank kommer 7. mai med rentebeslutning og oppdaterte
prognoser for norsk økonomi.
Oljeprisen har falt nesten 60% hittil i år. Dette skylles en stor tilbudsside med store oljelagre, samt en markant svikt i
etterspørselen som følge av lite aktivitet grunnet koronakrisen. Dette påvirker som kjent den norske kronen som historisk
sett er svak mot de store valutaene.
For kommunene sin del ser vi en betydelig økt etterspørsel etter lån til sektoren. Erfaringsmessig søker investorer, gjennom
bankene, å låne ut til trygge betalere. Dette har gjort at etterspørselen etter lån til sektoren har økt betraktelig og presset
rentene ned daglig i april. Samtidig som at markedsrentene har falt gjennom måneden, har også marginpåslaget falt. 3 mnd
NIBOR var ved inngangen til april 1,05%. Ved utgangen av måneden lå 3 mnd NIBOR på 0,50%, ned 055%-poeng.
Marginpåslaget mot 3 mnd NIBOR var ved forrige rapportering på ca 0,27% for 3 mnd løpetid. Denne har kommet inn til
0,04%. Det vil si at sektoren nå har betydelig lavere renter enn det man kunne låne til for bare noen uker siden, og at
tilgangen til kapital har vært særdeles god. Kommuner og fylkeskommuner låner ved rapporteringsdato til 3 mnd 0,57%, 6
mnd sertifikat 0,59%, 12 mnd sertifikat 0,68%, 3 år fastrente til 0,97%, 5 år fastrente til 1,17% og 10 år fastrente til 1,43%.
KBN sin p.t. rente ligger for tiden på 1,40%, noe som tilsvarer 3 mnd NIBOR+0,90% og forventes å settes ned. Se diagram for
sammenligning av lånerente ved utgang av mars og april måned fordelt på løpetider for sektoren.

Kilde: Bergen Capital Management AS / Norges Bank / Eikon, 30. april 2020
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Ordliste, forklaringer og beregninger
Deflasjon er reduksjon i det generelle prisnivået på varer og tjenester. Det motsatte av deflasjon er inflasjon.
Derivatvolum er en betegnelse på beholdning av derivat i % av samlet gjeld. Et derivat er et verdipapir der verdi avhenger av et underliggende aktivum på et fremtidig tidspunkt. F.eks. rentebytteavtale
eller FRA.
Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til renteregulering på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitivitet til et lån med hensyn til endringer i
renten. Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før kontantstrømmene (renter og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg
uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett
prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er følsom for renteendringer. Durasjon baseres på beregning av markedsverdi, rentebinding er mer kontantstrømbasert og antas å være mer
egnet som risikomål i offentlig sektor.
Fastrente er definert som gjeldsbrevlån eller obligasjoner som har gjenværende rentebinding på over ett år.
Finansreglement gir en samlet oversikt over fullmakter, rammer og retningslinjer for finansforvaltningen. Det fastsetter rammene for en forsvarlig og hensiktsmessig finansiell risikoprofil.
Flytende rente er definert som gjeldsbrevlån, sertifikat og obligasjoner som har gjenværende rentebinding under ett år.

Forfallsdato er den spesifikke dagen en inn- eller utbetaling skal skje på (betalingsfrist).
Gjeldsbrevlån er den mest benyttede låneformen i bankene. Lån blir knyttet til et gjeldsbrev. Det er et dokument hvor låntaker erklærer å skylde penger. I gjeldsbrevet står det bestemmelser som
regulerer forholdet mellom låntaker og långiver. Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt utsteder gjeldsbrevlån med flytende – og fastrente samt gjeldsbrevlån med sertifikat og obligasjonsvilkår.
Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon måles vanligvis ved veksten i konsumprisene. Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken rettes inn mot lav og stabil
inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent.
Kapitalbinding er volumveid gjennomsnitt av gjenværende tid frem til forfallstidspunktet for et gjeldsbrevlån, sertifikat eller obligasjon. F.eks. vil et 3 måneders sertifikat ha 0,25 i kapitalbinding på
oppstartstidspunktet.
Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som
et generelt mål for inflasjon i en økonomi.
Kredittmargin (spread) er rentedifferansen mellom kredittobligasjonen og swaprente med samme løpetid. I det norske markedet benyttes swaprenten som målestokk, mens man i Euromarkedet noen
ganger benytter statsrenten.
Kredittrisiko er risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen.
Kupongrente er den faste renten på obligasjoner ved utstedelsestidspunktet. Når det generelle rentenivået synker vil en gitt kupongrente bli mer attraktiv og kursen på obligasjonen vil stige. Når det
generelle rentenivået stiger blir effekten motsatt.
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ISIN (lånenummer) er et nummer som brukes for å identifisere ulike verdipapirer, inkludert gjeldspapir, aksjer, opsjoner, derivater og rentederivater.
Markedskommentar er beskrivelse av dagens økonomiske situasjon og den fremtidige situasjonen basert på tolkninger av tilgjengelig informasjon. Uttalelsene reflekterer oppfatninger på det tidspunktet
de ble laget, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten forvarsel.
Markedsrisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktuasjoner i finansielle markeder.
Motpartsrisiko er forstått å være den type og grad av risiko forbundet med hver part i en avtalefestet ordning og risiko for at den andre parten opprettholder sine forpliktelser. For lån antas
motpartsrisikoen for låntager å være lav. For rentebytteavtaler må motpartsrisiko vurderes ved kontraktsinngåelse.
Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, som skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske
kroner med levering om to dager, «spot».
Nøkkeltall anvendes innen økonomi for å sammenligne selskaper eller organisasjoner og deres virksomhet. Nøkkeltall som er fremhevet i rapporten antas å være spesielt viktig for den aktuelle kommune
eller kunde.
Obligasjon er et standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, utbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringer avtales
ved utstedelsen av obligasjonen.
Oppgjørsrisiko er risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene. Oppgjørsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko.
Risikoen som oppstår i et betalingssystem.
Oslo børs er Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer, som derivater og obligasjoner.
P.a. rente er en enkel beregning for å vise forventet rentekostnad de neste 12 månedene. Beregnet som restgjeld x kupong.
P.t rente er en rente med kort renteregulering (vanligvis 14 dager) som vanligvis følger långivers innlånskostnader. Den følger også utviklingen i de korte pengemarkedsrentene og endres i takt med disse.
Påløpte renter viser akkumulerte, ikke betalte renter for det aktuelle lånet på rapporteringstidspunkt. Påløpte renter pr. 31. desember er således det rentebeløpet som skal anordnes til dette året. Påløpte
renter i rapporten er beregnet med utgangspunkt i lånets stamdata. Husbanken har egne beregningsmetoder som ikke lar seg gjenskape på en enkel måte. Påløpte renter beregnet for Husbanklån kan
derfor avvike noe. Påløpte renter er beregnet pr. t +1 på tilsvarende måte som for årsoppgaver.
Rapporteringsperiode er den aktuelle perioden som det rapporteres for. Rapporteringsdato og intervall er angitt på rapportens forside.
Refinansieringrisiko er risikoen for at lån som forfaller ikke får ny finansiering og dermed må innfris. For fylkeskommuner og kommuner gjenspeiles denne risikoen i stor grad i volatiliteten i
kredittmarginen som kan endre seg ved hver refinansiering. Risikoen kan reduseres ved å forlenge løpetiden i låneporteføljen, og ha tilstrekkelig likviditet til å dekke forfall eller tilgang til andre former for
kreditt.
Rentebetingelser er til enhver tid gjeldende betingelser knyttet til det enkelte lånet.
Rentebindingstid (i år) er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån og rentebytteavtaler.
Rentebinding inklusive forwardkontrakter (i år) er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån og rentebytteavtaler. Denne varianten av nøkkeltallet tar hensyn til rentebytteavtaler
som har oppstart frem i tid.
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Rentebytteavtale (også kjent som renteswap) er en finansiell avtale om å bytte rentebetingelser for en periode. Et eksempel er å gå fra flytende rente til fastrente på et lån.
Rentefølsomhet sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendringer. Måler prisfølsomheten til et fond ved mindre parallelle endringer på rentekurven.

Rentekostnad er kostnaden ved å låne penger. Betegnelse på den delen av betalte renter som skal anordnes på det spesifikke året.
Renteregulering er endring av lånerenten en eller flere ganger i låneperioden. Ny rente settes i forhold til rentereguleringsklausulen i lånekontrakten.
Renterisiko kan deles i markedsbasert- og kontantstrømbasert risiko. Markedsbasert renterisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av endringer i renten.
Kontantstrømbasert risiko er risiko før økte rentekostnader ved økninger i det generelle rentemarkedet.
Sertifikat er et rentebærende papir i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikat har maksimal løpetid på ett år.
Stamdataoversikt viser en oppsummering av utvalgte sentrale betingelser og forutsetninger for de ulike lån, sertifikat og obligasjoner.
Styringsrenten er Norges Banks sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette representert ved foliorenten.
Swap (rentebytteavtale) er en avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente eller
omvendt.
Tillitsmann i et obligasjonslån er en fellesrepresentant for obligasjonseierne hvis hovedoppgave er å ivareta deres interesser og rettigheter overfor låntaker. Tillitsmann i det norske markedet er vanligvis
Nordic Trustee.
Total lånegjeld viser samlet lånegjeld som det rapporteres for. Samlet oversikt over lånene som inngår i rapporten finnes under kapittelet «stamdata».
Total rente er lånets gjeldende kupong, dvs. referanserente med tillegg av kredittmargin.

Valutakurs er prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro.
Valutarisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen.
Vektet gjennomsnittsrente er volumvektet gjennomsnitt av kupongrenter for lån og rentebytteavtaler.
Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter
med i hovedsak norske utstedere.
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Oversikt rentebetingelser og rentekostnader
Ref. nr

Instrument

Hovedbok, Husbanken
Lån
14623890
Lån
14628995
Lån
14629857
Lån
14630727
Lån
14631365
Lån
14632003.10
Lån
14632003.40
Lån
14632669
Lån
14633299
Lån
14633866.10
Lån
14635197.40
Lån
14633866.40.40
Lån
14634518.1
Lån
14635197.10.10
Lån
14636146.10.10
Lån
14636146.40.40
Lån
14637102.1
Lån
14637820.1
Lån
14637820.40
Lån
14638288.10
Lån
14638761

Motpart
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken

Instrument

Ref. nr

Motpart

Hovedbok, KLP
Lån

8317.54.69292

KLP

Instrument

Ref. nr

Hovedbok, Kommunalbanken
Lån
20060556
Lån
20100641
Lån
20180067
20

Motpart
KBN
KBN
KBN

Beløp

Påløpte renter

Rente

59 705
397 563
177 355
401 685
265 045
489 362
887 207
790 186
789 832
1 215 062
1 707 425
1 907 473
4 135 862
4 272 411
4 585 816
2 231 019
4 530 150
3 736 929
4 681 002
3 841 260
4 791 477

-589
-2 668
-1 190
-1 970
-2 191
-4 831
-8 759
-5 304
-2 660
-2 046
-8 373
-2 502
-32 911
-19 331
-24 060
-11 705
-36 048
-4 902
-7 220
-38 449
-8 047

2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
1,574
1,574
1,851
1,574
1,574
1,574
1,574
1,851
2,049
2,049

45 893 826

-225 759

Beløp

Påløpte renter

Rente

80 550 090

-873 968

2,100

80 550 090

-873 968

Beløp

Påløpte renter

Rente

17 528 600
19 717 830
100 000 000

-167 511
-42 591
-252 489

2,310
4,320
1,748
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Margin
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Margin
0,000

Margin
0,000
0,000
0,000

Tot rente
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
1,574
1,574
1,851
1,574
1,574
1,574
1,574
1,851
2,049
2,049

Tot rente
2,100

Tot rente
2,310
4,320
1,748

P.a. rente

i % av gjeld

1 223
8 146
3 634
8 231
5 431
10 027
18 179
16 191
16 184
24 897
34 985
30 024
65 098
79 082
72 181
35 116
71 305
58 819
86 645
78 707
98 177

0,01 %
0,05 %
0,02 %
0,05 %
0,03 %
0,06 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,14 %
0,20 %
0,22 %
0,47 %
0,49 %
0,52 %
0,26 %
0,52 %
0,43 %
0,54 %
0,44 %
0,55 %

822 282

5,25 %

P.a. rente

i % av gjeld

1 691 552

9,22 %

1 691 552

9,22 %

P.a. rente

i % av gjeld

404 911
851 810
1 748 000

2,01 %
2,26 %
11,45 %

Instrument

Ref. nr

Hovedbok, Kommunalbanken
Lån
20200013

Instrument

Ref. nr

Hovedbok, Verdipapirmarkedet
Lån
NO0010830300
Lån
NO0010849219
Lån
NO0010806227
Lån
NO0010875453
Lån
NO0010864184

Motpart
KBN

Motpart
Danske Bank
DNB
SB1M
SB1M
SEB MB

Total:
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Beløp

Påløpte renter

Rente

126 781 520

-696 895

1,967

264 027 950

-1 159 486

Beløp

Påløpte renter

Rente

104 535 000
100 000 000
130 000 000
55 000 000
93 500 000

-401 284
-142 014
-1 105 908
-202 290
-1 015 641

1,770
2,045
1,405
1,839
1,770

483 035 000

873 506 866
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Margin

P.a. rente

i % av gjeld

2 493 792

14,51 %

5 498 513

30,23 %

P.a. rente

i % av gjeld

1 952 191
2 045 000
1 826 500
1 011 450
1 654 950

11,97 %
11,45 %
14,88 %
6,30 %
10,70 %

-2 867 136

8 490 091

55,30 %

-5 126 349

16 502 439

100,00 %

0,000

Margin
0,098
0,000
0,000
0,000
0,000

Tot rente
1,967

Tot rente
1,868
2,045
1,405
1,839
1,770

Stamdataoversikt
Ref. nr

Navn
Hovedbok, Husbanken
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån
Rauma - HB - Startlån

Ref. nr

Navn
Hovedbok, KLP
Rauma - KLP - Fastrente

Navn
Hovedbok, Kommunalbanken
Rauma - KBN - Fast
Rauma - KBN - Fast
Rauma - KBN - FAST 3 ÅR - 08.03.21
Rauma - KBN - SRT 12 mnd - 20.01.21
22

14623890
14628995
14629857
14630727
14631365
14632003.10
14632003.40
14632669
14633299
14633866.10
14635197.40
14633866.40.40
14634518.1
14635197.10.10
14636146.10.10
14636146.40.40
14637102.1
14637820.1
14637820.40
14638288.10
14638761

8317.54.69292

Forf. dato

Restgjeld

i % av gjeld

Tot rente

Rentereg.dato

01.05.2020
01.07.2023
01.07.2021
01.08.2025
01.06.2023
01.05.2024
01.11.2024
01.01.2026
01.03.2026
01.04.2027
01.02.2045
01.04.2033
01.05.2043
01.08.2044
01.07.2055
01.01.2046
01.05.2046
01.04.2052
01.04.2048
01.05.2048
01.04.2039

59 705
397 563
177 355
401 685
265 045
489 362
887 207
790 186
789 832
1 215 062
1 707 425
1 907 473
4 135 862
4 272 411
4 585 816
2 231 019
4 530 150
3 736 929
4 681 002
3 841 260
4 791 477

0,01 %
0,05 %
0,02 %
0,05 %
0,03 %
0,06 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,14 %
0,20 %
0,22 %
0,47 %
0,49 %
0,52 %
0,26 %
0,52 %
0,43 %
0,54 %
0,44 %
0,55 %

2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
2,049
1,574
1,574
1,851
1,574
1,574
1,574
1,574
1,851
2,049
2,049

01.05.2020
01.05.2020
01.05.2020
01.05.2020
01.05.2020
01.05.2020
01.05.2020
01.05.2020
01.05.2020
01.05.2020
01.03.2021
01.03.2021
01.03.2023
01.03.2021
01.03.2021
01.03.2021
01.03.2021
01.03.2023
01.05.2020
01.05.2020

45 893 826

5,25 %

1,792

Forf. dato

Restgjeld

i % av gjeld

Tot rente

25.10.2023

80 550 090

9,22 %

2,100

80 550 090

9,22 %

2,100

Rentereg.dato

Ref. nr

Forf. dato

Restgjeld

i % av gjeld

Tot rente

Rentereg.dato

20060556
20100641
20180067
20200013

01.12.2034
12.10.2035
08.03.2021
20.01.2021

17 528 600
19 717 830
100 000 000
126 781 520

2,01 %
2,26 %
11,45 %
14,51 %

2,310
4,320
1,748
1,967

01.12.2022
12.10.2020
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Ref. nr

Navn

Forf. dato

Rentereg.dato

Restgjeld

i % av gjeld

Tot rente

264 027 950

30,23 %

2,083

Forf. dato

Restgjeld

i % av gjeld

Tot rente

Rentereg.dato

17.08.2020
04.04.2024
21.09.2020
18.05.2020
19.06.2020

104 535 000
100 000 000
130 000 000
55 000 000
93 500 000

11,97 %
11,45 %
14,88 %
6,30 %
10,70 %

1,868
2,045
1,405
1,839
1,770

18.05.2020

483 035 000

55,30 %

1,758

873 506 866

100,00 %

1,889

Hovedbok, Kommunalbanken

Ref. nr

Navn
Hovedbok, Verdipapirmarkedet
Rauma - Danske - 3 mnd NIBOR+ margin
Rauma - DNB - Fast 5 år - 04.04.2024
Rauma - SpareBank 1 Markets - Obligasjon
Rauma - SB1M - Sertifikat 3 mnd - 18.05.20
Rauma - SEB - SRT 9 mnd 19.06.20

NO0010830300
NO0010849219
NO0010806227
NO0010875453
NO0010864184

Total:
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/03375-1
Mette Rye

Saksgang

Møtedato

Rauma Formannskap
Rauma Kommunestyre

04.06.2020
18.06.2020

61/20

Saksframlegg

Budsjettjustering nr 2 2020
Rådmannens innstilling:
1. Driftsrammer justeres som følger:
Budsjettramme justering 12/2 2020 Forslag B2 Forslag B2
Buds(oppr)
Budsjettramme
Justering Budsjettramme
2 020
2020
2020
2020
100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER
4 210 200
4 210 200
4 210 200
101 SENTRAL ADMINISTRASJON
27 000 400
26 364 001 6 688 000
33 052 001
105 KULTUR
10 470 000
9 785 071
412 700
10 197 771
106 KIRKEN OG RELIGIØSE SAMFUNN
5 844 400
5 844 400 -137 300
5 707 100
220 BARNEHAGE
58 700 000
57 869 764 -219 700
57 650 064
230 SKOLE
99 720 000
92 138 269 -2 543 400
89 594 869
320 HELSE OG VELFERD
46 150 000
46 104 400 -483 000
45 621 400
340 HELSE OG OMSORG
178 000 000
175 833 060 -2 883 600
172 949 460
400 UTBYGGING
70 800 000
48 211 243 -2 233 700
45 977 543
SUM
500 895 000
466 360 408
466 360 408
800 FINANSOMRÅDE
-500 895 000
-466 360 408 1 400 000
-464 960 408

Grp.ansv TJENESTEOMRÅDE

2. Investeringsrammer justeres for 2020 i hht vedlegg. Realinvesteringene øker med 27,46
millioner kroner inkludert mva. Dette finansieres ved 5,36 millioner i
merverdiavgiftskompensasjon, 14,1 millioner i tilskudd/salgsinntekter og 8 millioner kroner i
ubrukte lånemidler.
3. Låneopptaket justeres ikke.

Bakgrunn
Tertialrapporten 1. tertial ligger til grunn for denne budsjettjusteringssaken. Det har tidligere vært
en teknisk justering av budsjettet knyttet til omfordeling, avskriving og forskyving i investeringer
mellom år.
Som belyst i Tertialrapporten for 1. tertial, har Rauma kommune store økonomiske utfordringer
som langt overstiger kommunens økonomiske konsekvenser av Koronapandemien. Vi har en
ekstra utfordring på 23 millioner kroner. Riktignok er 15 millioner av dette til en viss grad indirekte

1

Koronakonsekvenser knyttet til fallende kraftinntekter, mens 8 millioner er en videreføring av
merforbruket fra 2019 som det tar tid å få kontroll på.
De anslagsvis 16 millionene som er knyttet til koronapandemien blir langt på vei dekket av de
statlige tiltakene, inkludert forventninger i revidert nasjonalbudsjett om et lønnsmessig nulloppgjør i kommunesektoren.
Negative direkte økonomiske effekter ved Korona:
Redusert skatteinntekter
8 000 000
Økte driftskostnader
5 700 000
Foreldrebetaling barnehage
1 173 000,0
Foreldrebetaling SFO
384 000,0
Inntektssvikt kultur
700 000,0
Innektssvikt Helse og omsorg
100 000,0
sum
16 057 000
Kompensasjonstiltak/ sparte kostnader i hht revidert statsbudsjett
Redusert strømkostnad (prisvekst)
-1 350 000
reduserte kostnader lønnsvekst
3 822 359
reduserte kostnader arbeidsgiveravgift 2 949 473
Økte overføringer fra staten
-7 655 528
Sum
15 777 359
Netto Korona

279 641

Av våre egne utfordringer er merforbruk på «ordinær drift» 8,5 millioner kroner inkl. 0,4 millioner
i underdekning av gratis hall-leie for barn og unge. I tillegg kommer 8 millioner i lavere utbytte enn
budsjett og 6,7 millioner i lavere forventet kraftsalgsinntekter på vår egen konsesjonskraft.

Faktagrunnlag
Rauma kommune får lite i friske midler i revidert nasjonalbudsjett, ut over det som allerede var
vedtatt før 12. mai, men enkelte sektorer tildeles noe midler til særlige områder.
Når det gjelder driftsbudsjettet så vil mye av kompensasjonen fra regjeringen skje automatisk
gjennom en termin lavere arbeidsgiveravgift, som blir formelt vedtatt i revidert nasjonalbudsjett,
samt forventet lavere kostnadsvekst. Deflatoren (lønns- og prisvekst) er redusert fra 3,1 til 1,4%.

Det ventes også at kommunen til en viss grad skal kunne kompensere private og ideelle aktørers
ekstrakostnader. Mest relevant her er bortfall av foreldrebetaling private barnehager, siden vi ikke
kan se at det er rom for noe mer.

Alternativer
Det er kun 1 million igjen på disposisjonsfond når underskuddet på 8,4 millioner fra 2019 er
inndekt. Merforbruk må derfor dekkes ved hjelp av nye tiltak. De budsjettmessige konsekvenser
av Korona kan håndteres innenfor de rammene revidert statsbudsjett antyder gjennom
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justeringer og omfordelinger. Av tertialrapporten går det fram at prognosen for merforbruk er 23
millioner kroner. Dette er inklusive de 15 millionene som skyldes svikt i inntekter fra
konsesjonskraft og bortfall av utbytte fra Rauma Energi. Vi kan velge å dekke inn merforbruket i
2020, eller fordele over to år. Et merforbruk på mer enn 3% av driftsinntektene vil gi en
automatisk innmelding i ROBEK i hht ny kommunelov §28-1 d. Det tilsvarer ca. 20 millioner kroner.

Vurdering
Det er fortsatt en stor usikkerhet knyttet til effekten av Koronapandemien på kommunens
økonomi. Det avhenger ikke minst av utviklingen fremover, men også av i hvor stor grad
nedgangskonjunkturen slår inn i reduserte skatteinntekter. Det er store forskjeller mellom KS’
anslag og regjeringens anslag på virkningene av koronapandemien på kommuneøkonomien i
2020. Mens regjeringen anslår netto merutgifter på tre milliarder kroner, var KS’ anslag før RNB
ble lagt fram merutgifter på 18-27 milliarder kroner. KS mener regjeringen overdriver den positive
effekten redusert lønns- og prisvekst vil gi for kommunenes handlingsrom. Regjeringen har gitt
nye anslag for årets lønnsoppgjør, og foreløpige anslag på overheng og lønnsglidning viser at
kommunesektoren allerede er på dette nivået for lønnsutvikling i inneværende år. Det betyr at
skal prognosen holde må vi få et null-oppgjør i inneværende år. Regjeringen legger til grunn en
effekt på 5,3 mrd på skatteinntektene, mens KS anslår opp i mot 9 mrd.
Uansett utfall av dette, må vi tilpasse oss et lavere nivå på tjenestene og foreslå nye
kostnadsbesparende tiltak med effekt i inneværende år.
Det er ikke rom for på en realistisk måte å dekke inn det ordinære budsjettavvik for 2020 i tillegg
til det ekstraordinære. Det er heller ikke rettferdig med tanke på at det til dels forsterker de
forskjeller i merutgifter i forhold til nasjonalt nivå som synliggjøres i KOSTRA og
effektivitetsanalysen.
I tertialrapporten legges en strategi om å spesifisere 8 millioner kroner i kutt-tiltak i inneværende
år fordelt som en framskyving av de generelle kutt-tiltak som allikevel må gjøres på
tjenesteområdene knyttet til grensejusteringen. Det er også behov for en korrigering av budsjettet
knyttet til at Koronaeffekter og tiltak slår ulikt ut mellom tjenesteområdene. De samlede effekter
av dette kan oppsummeres som følger:
Redusert
Forslag til
Korona
arbeidsgiver Redusert
omfordeling
relatert
avgift 2 mnd lønnsvekst Spart strøm Statstilskudd Netto
pga Korona
POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER
-17 117
SENTRAL ADMINISTRASJON
7 400 000
-135 198
-158 936
7 105 866
7 100 000
KIRKEN OG RELIGIØSE SAMFUNN
KULTUR
700 000
-60 966
-86 240
552 794
550 000
BARNEHAGE
1 173 000
-239 198
-361 872
571 929
570 000
SKOLE
384 000
-609 580
-952 864
-1 178 444
-1 170 000
HELSE OG VELFERD
1 200 000
-258 172
-287 951
653 877
650 000
HELSE OG OMSORG
3 500 000
-1 361 818
-1 593 735
544 446
550 000
UTBYGGING
350 000
-267 423
-380 760 -1 350 000
-1 648 183
-1 650 000
FINANS
16 000 000
- 7 655 528 8 344 472
-6 600 000
SUM
30 707 000 - 2 949 473 - 3 822 359 - 1 350 000 - 7 655 528 14 946 758
-

Kutt pga tapt
utbytte/tidlig
start på
grensejustering Netto justering

-

-412 000
-137 300
-137 300
-789 700
-1 373 400
1 133 000
-3 433 600
-583 700
8 000 000
-

6 688 000
-137 300
412 700
-219 700
-2 543 400
-483 000
-2 883 600
-2 233 700
1 400 000
-

Investeringer:
Det er behov for å innplassere i budsjettet vedtak knyttet til utlån forskuttering Holmemstranda
idrettslag jfr KS -sak 06/2020, samt kommunalt eierskap til stiene på Nesaksla, jfr KS-sak
I tillegg kommer opp en større utvidelse av et prosjekt, da vi ser muligheten for en opparbeiding
av industriområde på Nesstranda nå som kjøpere har meldt seg. Planen var å bare prosjektere
arealet i 2020. Totalt vil en opparbeiding med strøm, vann og avløp og vei gi 23 mål med

3

næringsareal til om lag 10 millioner kroner eks. mva. Området er regulert til industriområde, og
det har lenge vært signalisert behov for sentrumsnære industri/næringsareal. Her vil
Romsdalsgondolen kjøpe en tomt, pluss betale et ekstra anleggsbidrag. Prisen på arealet skal
settes til selvkost inkl. alle avgifter. Dersom alle tomtene selges, vil salgssum dekke totalkost.
Som nytt prosjekt er også ombygging av et fellesareal i boligene på Vangstun som vil gi to ekstra
boliger der, som fullfinansieres av Husbanktilskudd på 1,5 mill, mva. kompensasjon pluss
etterfølgende salg av rettighet til boligene til Rauma boliger.

Konklusjon
Det er ikke rom for å dekke inn det ordinære budsjettavvik for 2020 i tillegg til det ekstraordinære på en
realistisk måte i inneværende år. Det foreslås å spesifisere nye kutt-tiltak tilsvarende 8 millioner kroner,
for å finansiere bortfall av utbytte i inneværende år. Dette kuttet fordeles i hht den relative
kostnadskuttfordeling som vil følge av grensejusteringen, og blir å betrakte som en fremskynding av de
generelle kutt-tiltak som må skje som følge av denne. I tillegg foreslås justeringer av investeringer i hht
vedlegg.

Vedlegg
Forslag til justering nr 2 investeringsbudsjett 2020
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INVESTERINGER (1000 kr)
Budsjett 2020
Ansv.

Investeringsformål

omr.

m/finansiering

1210

Felles IKT-investeringer

1210

ROR IKT Andel

1240

Avlevering av papirarkiv

1240

Digitalisering arkiv

vedtatt 2020
Invest.

1710

Kirker -og kirkegårder (eks.mva)

2301

Balansespark Åndalsnes barneskole

Finans.

3 500
1 895
200
500
450
-

600

2304

2830

-

600

Tilskudd FAU

-150

Spillemidler

-300

925

Turstier Romsdalseggen

2830

Nesaksla stier på toppen

2830

Tilskudd

2830

Lån Holmenstranda Idrettslag

3400

Velferdsteknologi

3400

Felles helse og omsorg
Tilskudd

6030

Kart og oppmåling

6430

Tomtesalg
Avsetning kapitalfond

6560

Ny veg til Åfarnes industriområde

6560

Næringsområder

Felles maskindrift kommunalteknikk

6710

Kunstgressbane Isfjorden

Vågstranda kunstgressbane

256

oppr.plan.2020
Invest.

6950

Ombygging Åndalsnes sjukeheim barn og eldre
7 500

6950

Ombygging Vangstun fellesareal

6950

tilskudd/salg

6950

Øran brannstasjon og verksted

6950

Måndalen skole

6950

Rådhuset ombygging

6950

Rådhuset fasaderenovering

6950

Oppgradering Formålsbygg

6950

Måndalen Barnehage nybygg

7310

Utskifting armatur gatelys

7310

Oppgradering gatelys Tokle (fylkesvei)

Finans.

600
1 000
4 956

-1 400

2 300

2 300
-600
-640

Endring

Nytt forslag 2020

inkl.mva

Invest.

-600
-640
Nytt forslag 2020

Finans.

Invest.

3 300
-2 600
240

-700

-1 750

2 100

7 500

1 000
1 500
300
4 000
20 000
2 600
1 400

12 000

-1 400
2 300

-500
500

-1 650
-1 200

2 100

-640

Investeringsformål

-10 000
657
2 300
500
125
1 250

-625
10 400
-1 500
600

1 000
4 956

-1 400
-

12 500

-1 650
-1 200

Spillemidler

m/finansiering

-500
500

-250

-600

omr.

-10 656

-625

Tilskudd

Ansv.

-740
13 320

1 600

2 100

Bidrag fra aktører

Tilskudd

2 300
500
125
1 250

-500
500

1 000
4 700

Tilskudd

6710

925

-10 656

-1 650
-1 200

Kaivandring ved Tindekaia (Natokaia)

-150
-300

13 320

-250

Spillemidler

6710

600
-150
-300
-740

1 600

Salg næringstomter
Vei Sydkaia

-150
-300

12 500
-10 000
657
2 300
500
125
1 250

Finans.

3 500
1 895
200
500
450
600

600

-625

6920

Nytt forslag 2020_2
Invest.

-150
-300

-10 656

refusjon/salg

6560

Endring
inkl.mva

925

13 320

Tilskudd (resten er mva komp)

Finans.

3 500
1 895
200
500
450
600

-740

Tilskudd (resten er mva komp)
2830

Invest.

-300

Klatrejungel Åfarnes skole

Turstier Trollstigen

Nytt forslag 2020_1

-150

Tilskudd FAU
Spillemidler

Endring
inkl.mva

240
1 000
1 500
300
4 000
20 000
2 600
1 400

Finans.

7 500
3 300
-2 600
240
1 000
1 500
300
4 000
20 000
2 600
1 400

-700

-700

000

650

3 650

3 650

Tilskudd
7310 Sentrumstiltak - Strandgata deretter Havnegata
1 250
SUM
Investeringer kommune
76 915

570

570

570

7310
7310

Tiltak etter hovedplan veg, gang og sykkelvei
3
Uteområdetiltak i sentrum

-200

-200

-200

1 250
-17 221

2 876

82 131

1 250
-19 561

13 357

109 588

6210

Rammebudsjett vann (eks.mva)
Rammebudsjett avløp (eks.mva)

4 000
3 000

5 448

6220

9 448
3 000

9 448
3 000

6230

Rammebudsjett renovasjon (eks.mva)

2 000

3 437

5 437

5 437

8 885

17 885

11 761

100 016

SUM

Investeringer SVARF

9 000

SUM

Totalt Realinvesteringer

85 915

8730

Avdrag på lån til videreutlån

2 400

8750

Utlån videreformidlingslån

7 000

Mottatte avdrag på videreutlån
Egenkapital KLP

-17 221

-19 561

-

17 885

13 357

127 473

-7 000
-2 400

1 900

1 900
-1 900

SUM

Finansinvesteringer

8 900

-11 300

-

SUM

Investeringsbudsjett

94 815

-28 521

11 761

-33 661

7 000
-7 000
-2 400

-1 900

-

2 400

7 000

1 900

Bruk av kapitalfond

-

2 400

-7 000
-2 400

Husbanklån
8760

-

-33 661

-1 900

8 900

-11 300

-

108 916

-30 861

13 357

8 900

-11 300

136 373

-44 961

RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2020-1539/03
216
Jane Anita Aspen
7.6.2020

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 19/20
Kontrollutvalget

Møtedato
15.6.2020

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET
OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og
virksomhet i kommunens selskaper til orientering.
Kontrollutvalget ber om at risiko- og vesentlighetsvurderingen blir brukt som grunnlag for
sekretariatet sitt arbeid med å lage utkast til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 20202023. Planen skal legges frem for kontrollutvalget i første møte høsten 2020.
Bakgrunn for saka
Kontrollutvalget sine oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven § 23-3 og
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.
I kontrollutvalgsmøte 29.10.2019, bestilte utvalget en risiko- og vestlighetsvurdering av
kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskap, for å finne ut hvor det er
størst risiko.
Bestillingen ble gjort fra Møre og Romsdal IKS (nå SA), og skulle være ferdig i løpet av april
2020. Forvaltningsrevisor opplyste i møte 25.2.2020 at det kunne være vanskelig å komme i
mål med risiko- og vesentlighetsvurderingene til utgangen av april, slik utvalget har bestilt..
Utvalget aksepterer en slik utsettelse, men forventer da at gjennomarbeidet utkast er klart, slik
at de kan sendes ut sammen med møtedokumentene til kontrollutvalgets møte 15.6.2020.
Dialogmøte 2 med revisjonen om risiko- og vesentlighetsvurderingene ble da flyttet fra møte
28.4 til møte 15.6.2020.
Vedlagt følger:
• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon av
kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper 2020-2023, datert
5.6.2020.
VURDERING
For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for kontrollutvalget i
utarbeiding av Plan for forvaltningsrevisjon, er det bestilt en risikomatrise som identifiserer
risiko og konsekvens; Høy/uakseptabel risiko, middels risiko, lav/akseptabel risiko.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skulle gjennomføres innenfor en ramme på inntil 150
timer.
Kontrollutvalget gav følgende innspill til revisor i dialogmøte 25.2.2020:
• Viktig med innspill fra tillitsvalgte og verneombud
• Viktig med spørreundersøkelse til kommunestyret
• Klarer kommunen å håndtere alle tjenester når kommunen velger å stå alene?
• Demokratiske utfordringer med å ha mange interkommunale tjenester
• Omsorgstrappen – økonomiske begrensninger
• Innbyggernes forventninger til kommunale tjenester
• Mobbing
• Saksforberedelse før politiske beslutninger

Sekretariatet vil påpeke at rapporten fra revisor ble mottatt først ved midnatt fredag 5.6.2020,
det har derfor vært liten tid til å gå grundig gjennom den.
Det sekretariatet vil bemerke, og som det er gjort tilbakemelding om til revisjonen, er
følgende:
Sekretariatet mener at revisjonen ikke skal uttale seg om hvilke områder som er mest aktuelle
for forvaltningsrevisjon. Det er sekretariatet som skal utarbeide forslag til plan for
forvaltningsrevisjon. Sekretariatet regner med at dette er noe som henger igjen fra forrige
valgperiode, da det også ble kjøpt tjenester fra revisjonen til å komme med forslag til plan for
forvaltningsrevisjon. Men det er gitt tilbakemelding om dette knyttet til en annen kommune,
og hadde forventet at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor hadde informert alle
forvaltningsrevisorene om at revisor ikke skal gjøre en slik vurdering.
Det revisjonen skal uttale seg om, er hvilke områder som er vurdert å ha størst risiko ut fra
risiko- og vesentlighetsvurderingen som er gjennomført. Det andre skal overlates til
sekretariatet og kontrollutvalget.
Sekretariatet synes det er litt vanskelig å forstå logikken i noen av vurderingene. I noen
tilfeller fører Liten sannsynlighet og Høy konsekvens til Grønn på vurdering av vesentlighet. I
andre tilfeller fører Liten sannsynlighet og Medium konsekvens til Gul på vesentlighet.
Sekretariatet har derfor bedt revisor om å forklare litt grundig i møte, hvordan hun har vurdert
dette.
Sekretariatet mener også at det fremkommer direkte feil i rapporten i omtalen av offentlig
postjournal. Fra kommunens hjemmeside under «innsyn» kan man åpne dokument direkte der
disse er publisert. Rauma kommune har postjournal på kommunens nettside og dokumenter
som ikke er unntatt fra offentligheten ligger åpne for den som ønsker innsyn
Dette er misvisende. Rauma kommune har ikke har noen dokument som er åpne, slik at de
kan åpnes direkte. Man må be om innsyn for alle dokumenter.
Sekretariatet ser også at det var få svar på utsendt spørreundersøkelse.
Sekretariatet vil bruke risiko- og vesentlighetsvurderingen som grunnlag for arbeidet med å
komme med et forslag til Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023, men vil
påpeke at planen vil bli laget ut fra sekretariatets vurderinger.
Kontrollutvalget vil få framlagt utkast til plan for forvaltningsrevisjon i første møte til høsten.
Når kontrollutvalget har fattet vedtak om planen, vil den gå videre med kontrollutvalget sin
innstilling, til kommunestyret for endelig vedtak.

Kontrollutvalget får i møte drøfte om en er enig i de vurderingene som revisor har gjort.
Eventuelle innspill som kontrollutvalget kommer med i møte, vil sekretariatet ta med i det
videre arbeidet.
Jane Anita Aspen
daglig leder

MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

RISIKO- OG
VESENTLIGHETSVURDERING
GRUNNLAG FOR PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG
VIRKSOMHETEN I KOMMUNENS SELSKAPER 2020-2023

RAUMA KOMMUNE

RAPPORT 5.6.2020

Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune

Møre og Romsdal Revisjon SA
Møre og Romsdal Revisjon SA er et samvirkeforetak eid av Aure, Averøy, Kristiansund, Rindal, Smøla,
Surnadal, Tingvoll, Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal, Vestnes, Fjord, Giske, Sula,
Stranda, Sykkylven og Ålesund kommuner, samt Møre og Romsdal fylkeskommune. Selskapet utfører
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for eierkommunene. Møre og Romsdal
Revisjon SA ble etablert 1.1.2020, og har sitt hovedkontor i Astrups gate 9 i Kristiansund.

2

Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune

FORORD

Møre og Romsdal Revisjon SA har gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens
virksomhet som grunnlag for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon etter bestilling og vedtak i
kontrollutvalget i Rauma kommune den 29.10.2019.
Lov av 22.6.2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 23-3, 2. ledd bestemmer at
kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Dette dokumentet oppsummerer resultatene fra Møre og Romsdal Revisjon SA sin gjennomgang av
kommunens virksomhet og tilknyttede selskaper for å identifisere risikoforhold som kan danne
grunnlag for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Analysen danner grunnlaget
for kontrollutvalgets utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023.

Surnadal, 5.6.2020

Einar Andersen
Oppdragsansvarlig revisor

Ingvild Bye Fugelsøy
Forvaltningsrevisor
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SAMMENDRAG
Møre og Romsdal revisjon SA fikk 29.10.2019, bestilling fra Kontrollutvalget i Rauma kommune på å
utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger og plan for forvaltningsrevisjon og plan for
eierskapskontroll for perioden 2020-2023.
Risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon
Kommuneloven § 23-3, 2. ledd bestemmer at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en
risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov
for forvaltningsrevisjon. Slik vurdering er utarbeidet av Møre og Romsdal Revisjon SA og er grunnlag
for plan for forvaltningsrevisjon 2020 til 2023.
Risiko er at det skjer noe som gjør at kommunen ikke når sine målsettinger. Risikofaktorer er mulige
hendelser som kan gjøre at kommunen ikke når sine målsettinger. Analysen setter opp risikofaktorer
som er vesentlige for kommunens måloppnåelse. I vurderingene er det tatt hensyn til de tiltak
kommunen har iverksatt for å sikre en betryggende intern kontroll. Risikofaktorene er vurdert ut fra
sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvensen det vil ha om det inntreffer.
Konsekvensene kan ha følger for kommunens egen virksomhet og/eller kommunens innbyggere. Det
vil bestandig være en viss risiko for at kommunen ikke når sine mål, men mye av denne risikoen har
både lav sannsynlighet og lav konsekvens.
Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.6.2018 § 23-2
(kommuneloven) påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper
kommunen har eierinteresser i.
Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven § 23-3 og er en del av kommunens egenkontroll, og
kommunestyrets kontroll med kommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonenes rolle er å undersøke
om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og kommunens planer og
vedtak. Fokus kan og rettes mot effektivitet og kvalitet i produksjonen av velferd for kommunens
innbyggere. Forvaltningsrevisjon er en form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven
blir definert som:
«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak».
Basert på gjennomført risiko og vesentlighetsvurdering er følgende områder vurdert å ha størst
risiko:
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Internkontroll – avviksoppfølging:
Tilgjengelig informasjon tyder på at det er god meldekultur blant en del enheter, mens andre enheter
ikke har innarbeidet rutiner for dette ennå. Tilgjengelig informasjon tyder på at mange avvik ikke
følges opp. Har kommunen tilstrekkelig fokus på avviksrapportering og avviksoppfølging? Brukes
avviksrapporteringen i forbedringsarbeid?
Helse og omsorg, helse og velferd:
Kommunen har utfordringer med å øke kompetansen blant de ansatte med de nye og mer
komplekse oppgaver som er overført fra spesialhelsetjenesten etter innføringen av
samhandlingsreformen. Spesielt krevende innen somatikk, psykiatri og rus. Kommunen ønsker å
møte dette med blant annet kompetanseheving og velferdsteknologi.
NAV - Økonomisk råd og veiledning:
NAV opplever stor pågang og venteliste på tjenestene.
Barnevern:
Foreløpige KOSTRA- tall viser at 24 % av undersøkelsessakene som barnevernet behandlet ikke
behandlet innen tidsfristen. Tall fra Bufdir.no viser at bare 34,4% av tiltaksplanene for brukerne er
evaluert. Dette er et lavt tall sammenlignet med verdien for fylket.
Arbeidsgiveransvaret:
På generelt grunnlag kan knappe ressurser i kommunen, sammen med omstillingsprosesser være
utfordrende for arbeidsmiljøet. De hovedtillitsvalgte trekker også frem viktigheten av å kjøre
inkluderende prosesser der ansatte blir informert og hørt ved omstillinger og økt arbeidspress.
Styring av selskaper kommunen har eierinteresser i:
Det er aktuelt å vurdere styringssystemene i selskaper kommunen har eierinteresser i. Det er også
aktuelt å se om reglene om offentlige anskaffelser og offentlighetsloven følges, og hvordan etikk og
arbeidsmiljø ivaretas.
Utfra risiko og vesentlighetsvurdering og tilbakemelding fra kommunestyrets medlemmer kan det
være særlig aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i Rauma Boliger AS og Teglverkveien AS.
Kommunen er deleier i noen interkommunaleselskap. Enkelte av disse leverer viktige tjenester til
innbyggere i kommunen. Det er viktig at kommunen ivaretar sine interesser slik at innbyggere mottar
tjenester iht. de avtaler kommunen har med selskapene. Ut fra dette er det særlig aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon knyttet til av Nordmøre og Romsdal brann og Redning IKS (NiBR)
og Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR).
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1

INNLEDNING

Kontrollutvalget skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres
forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens
virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser
i selskaper mv. Dette betegnes som eierskapskontroll.
Forvaltningsrevisjonen innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak.
Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget:
• Synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse
• Bringe frem styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere
• Bidra til læring og forbedring i organisasjonen
• Bidra til kommunens egenkontroll.
I henhold til kommuneloven § 24-2 er det revisor som skal utføre forvaltningsrevisjon.
Risikovurdering er et begrep i risikostyringen som dekker de tre stegene risikoidentifisering,
risikoanalyse og risikoevaluering. Dette er en begrepsbruk som er forankret i den internasjonale
standarden ISO 31000 «Risikostyring».
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal omfatte hele kommunens virksomhet og avdekke hvilke
områder det knytter seg størst risiko til og hvilke tema det er mest vesentlig for kontrollutvalget å
undersøke. (Kontrollutvalgsboken side 77 og 78)
Med risiko menes faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og
andre føringer. (Potensielle hendelser som kan utløse konsekvenser som ikke er i samsvar med våre
mål eller ønsker). Kontrollutvalget må skjønnsmessig vurdere de ulike områdene (hendelsene) opp
mot hverandre og avgjøre hvilke som er mest vesentlige. (Kontrollutvalgsboken side 79)
Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal danne grunnlaget for utarbeidelsen av planen for
forvaltningsrevisjon.
I kapittel 2 gis det generell informasjon om Rauma kommune, i kapittel 3 er de sektorovergripende
områdene omhandlet, mens det i kapittel 4 gis informasjon om de ulike tjenesteområdene.
Plan for forvaltningsrevisjon:
Kommunelov § 23-3, 2. ledd bestemmer at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest
innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan
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som viser hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en
risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
Risiko- og vesentlighetsvurdering:
Risiko er at det skjer noe som gjør at kommunen ikke når sine målsettinger. Risikofaktorer er mulige
hendelser som kan gjøre at kommunen ikke når sine målsettinger. Analysen setter opp risikofaktorer
som er vesentlige for kommunens måloppnåelse. I vurderingene er det tatt hensyn til de tiltak
rådmannen har iverksatt for å sikre en betryggende intern kontroll. Risikofaktorene er vurdert ut fra
sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvensen det vil ha om det inntreffer.
Konsekvensene kan ha følger for kommunens egen virksomhet og/eller kommunens innbyggere. Det
vil bestandig være en viss risiko for at kommunen ikke når sine mål, men mye av denne risikoen har
både lav sannsynlighet og lav konsekvens.
I risiko- og vesentlighetsvurderingene som er gjennomført for de enkelte sektorovergripende
områdene i kapittel 3 og for de ulike enhetene i kapittel 4 har vi valgt å bruke farger for å antyde
risikonivå:
Fargesymbol for risikovurdering:
Høy risiko

Middels risiko

Liten risiko

Vi vil i vår risikovurderinger i kapittel 3 og 4 bruke en tabell som omhandler følgene områder for å
vurdere risiko:

•
•
•

Konsekvens om risikofaktor
inntrer

Vesentlig

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Konsekvens

Risikovurdering
L = lav
M = medium
H = høy

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer

Risikofaktorer – Hvilke risikoer ser vi for valgte område.
Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer – Hvilke risikoreduserende tiltak har kommune. Hva
gjøres for at risiko ikke skal skje.
Konsekvens om risikofaktor inntrer – Hva er konsekvensen dersom risiko inntrer.
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•
•
•

1.1

Sannsynlighet – Her tar vi hensyn til de risikoreduserende tiltak kommunen har satt i verk for
å redusere risikoen.
Konsekvens – Hva er konsekvensen dersom risiko inntrer?
Vesentlighet – En samlet vurdering av revisor over sannsynlighet og konsekvens av risiko
med fargekode som omtalt over.

KILDER

Grunnlaget for de risiko- og vesentlighetsvurderinger vi har foretatt i rapporten er hentet fra
gjennomgangen av en rekke dokumenter. I tillegg er det gjennomført intervju/samtale med rådmann
og innhentet informasjon fra hovedtillitsvalgte, leder i Arbeidsmiljøutvalget og verneombudet.
For å få informasjon om hvordan de folkevalgte ser på kommunens utfordringer er det gjennomført
en spørreundersøkelse til alle faste medlemmer av Kommunestyret. De tilbakemeldingene vi har
mottatt er tatt inn i kapittel 2.1.
Følgende dokumenter er gjennomgått og er nyttet som grunnlag for de risiko og
vesentlighetsvurderingene som foretas:
• Kommuneplan – Samfunnsplan 2019 – 2030
• Kommunedelplan - Arealdel, består av i alt 11 kommunedelplaner
• Økonomiplan 2020-2023, Samfunnsplanens handlingsprogram 2020-2023, Budsjett 2020.
• Strategidokument for de ulike tjenesteområdene for 2020-2023, følger økonomiplanen til
politisk behandling.
• Planstrategi 2020 – 2023
• Etiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret i sak 97/18
• Ny avtale om administrativt vertskommunesamarbeid Tøndergård skole og ressurssenter, ksak 08/2020.
• Oppfølging og status på trivsel og mobbing i Rauma, k-sak 09/2020
• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, k-sak 07/2020
• Borgerundersøkelsen 2019, 18.10.2019
• Økonomireglement vedtatt 5.9.17
• Delegasjonsreglement
• Årsrapport 2019
• Tertialrapporter 2019
• HMS Årsrapport 2018 fra Stamina Helse
• Forvaltningsrevisjonsrapporter
• Tilsynsrapporter fra tilsynsmyndigheter
• Kommunestyret sine møtedokumenter for 2019 og 2020
• KOFA avgjørelser
• Tilstandsrapport for grunnskolen 2018, Kommunestyre sak 52/18
• Tilstandsrapport for grunnskolen 2019, Formannskapet sak 40/20
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Et utvalg statistikker er innhentet og gjennomgått fra følgende kilde:
• Statistikk fra SSB, KOSTRA, Kommunebarometeret
DOKUMENTGJENNOMGANG

Følgende dokumenter er gjennomgått og er benyttet som grunnlag for de risiko og
vesentlighetsvurderingene som foretas:
Kommuneplan – samfunnsdel:
Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp status, utfordringer, visjon og verdier for kommunen.
Ambisjonene i samfunnsplanen er konkretisert til tre mål:
•
•
•

200 nye innbyggere
200 nye arbeidsplasser
200 nye boliger fram til 2025.

De fem hovedstrategiene for å nå disse målene er:
• Samferdsel og regionale ambisjoner
• Tilflytting og attraktivitet
• Næringsliv og arbeidsplasser
• Lokal samfunnsutvikling og lokaldemokrati
• Miljø og folkehelse.
Kommuneplan – arealdel:
Kommuneplanens arealdel består av i alt 11 kommunedelplaner og tegnforklaringene i bilde under.
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Dette danner grunnlaget for handlingsplan og økonomiplan. Det har i lang tid vært arbeidet med
rullering av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019 er også under
revidering.
Økonomiplan og handlingsprogram 2020 – 2023:
Det er avgjørende å ha en god organisasjon med dyktige og kvalifiserte ansatte som utvikler og
leverer de rundt 70 tjenestene som kommunen har ansvar for på en god og effektiv måte. Svært
mange av tjenestene er rettet mot enkeltindivider og krever stor grad av brukertilpasning.
Kommunestyret har en viktig rolle i dette når det gjelder prioritering av kommunens økonomiske
ressurser inn mot de 70 kommunale tjenestene/funksjonen, samt å gi tydelige politiske mål og
føringer for hvordan tjenesteproduksjonen skal foregå.
Totalt foreslås 14 overordna mål for den kommunale virksomheten:
•
•
•
•

4 mål for økonomistyringen
4 mål for organisasjonsutviklingen
2 mål for tjenesteutvikling
4 mål for samfunnsutviklingen

Strategiplaner for de ulike tjenesteområdene for perioden 2020-2023:
•
•

Skole
Barnehage
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•
•
•
•

Helse og omsorg
Helse og velferd
Kultur
Utbygging

Alle strategidokumentene har følgende kapittel inndeling og følger økonomiplanen til politisk
behandling:
1. Utgangspunkt, kort om tjenestene, status for tjenestene, organisasjon, brukerråd og
ressursbruk.
2. Utfordringsbilde, endringer i demografi eller rammevilkår, og SWOT for tjeneste mot 2023.
3. Verdier, mål og tiltak, SER sin betydning for området, og mål og tiltak vedrørende områdene
samfunn, tjenestene, organisasjonen og økonomi.
4. Innspill til budsjett
Årsregnskap og årsmelding:
Årsregnskapet skal overleveres revisjonen innen 15.2 og årsrapport innen utgangen av mars.
Revisjonen skal innen 15.4 avlegge revisjonsberetning.
Kommunestyret behandler årsmelding sammen med årsregnskap innen utgangen av juni.
Årsmeldingen skal blant annet omhandle måloppnåelse og eventuelle avvik og tiltak.
Kontrollutvalget skal behandle årsregnskapet og avgi uttalelse om årsregnskapet og årsmeldingen til
kommunestyret. Formannskapet skal innstille til kommunestyret i regnskapssaker.
Tertialrapporter 2019 og 2020:
Kommunestyret skal per juni og oktober bli forelagt tertialrapport som viser avvik sett i forhold til
tildelte rammer. Rapportene tas ut av økonomisystemet per 30. april og per 31. august.
I hht. kommuneloven og kommunens økonomireglement skal det rapporteres til kommunestyret på
måloppnåelse og utviklingen innen økonomi, gjelds- og finansforvaltning, sykefravær, oppfølging av
kommunestyrevedtak eldre enn 3 måneder, HMS og Internkontroll samt eventuelle andre vesentlige
avvik. I hovedsak vil måloppnåelse innenfor det økonomiske området rapporteres i årsrapport. I
tertialrapporten vurderes løpende drift og investering.
Forvaltningsrevisjonsrapporter i perioden 2016 – 2019:
Det er i valgperioden gjennomført to forvaltningsrevisjoner:
•
•

Innkjøp og offentlige anskaffelser, KU sak 03/18
Internkontroll i Rauma kommune, KU sak 26/19

I tillegg har kontrollutvalget i perioden hatt oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner:
•

Refusjon sykepenger i Rauma kommune, sak 38/11
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•
•

Samhandlingsreformen, sak 37/14
Barnevernstjenesten i Rauma kommune, KU-sak 03/16

Tilsyn med Rauma kommune:
Gjennomførte tilsyn i perioden 2016 – 2019:
Tilsyn fra fylkesmannen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rauma kommunes helsetjenester til sykehjemspasienter, 2016
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen – Åndalsnes ungdomsskole, 2017
Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rus- og psykiske problemer, april
2018. Følges opp av kontrollutvalget
Kommunal beredskapsplikt, mai 2018 – kommunen har fulgt opp tilsynet gjennom vedtak i ksak 06/20.
Tilsyn med arkivholdet, følges opp av kontrollutvalget
Kontroll med kommunenes tilskuddsforvaltning i landbruket, 2018
Tilsyn med voksenopplæringen i Rauma kommune, 2018
Miljøvern – tilsyn med avløp (brevtilsyn), 2019

Tilsyn fra arbeidstilsynet i perioden:
•

1.2

Brannvesenet, 2018

KVALITETSSTYRING OG INTERNKONTROLL

Rådmannen har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende
internkontrollsystem. Dette skal gjøres gjennom systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring,
måloppnåelse og regeletterlevelse. Kommunene sine krav til internkontroll er løftet frem i den nye
kommunelovens kapittel 25.
COSO er en internasjonalt utbredt og anerkjent modell innenfor internkontroll. I denne modellen er
risiko og vesentlighetsvurdering en integrert del. Internkontroll er her å forstå som en kontinuerlig
prosess i organisasjonen. COSO omtales i KS: Rådmannens internkontroll, Hvordan få orden i eget
hus? COSO-rammeverket er sammensatt av tre målsettinger og fem komponenter. Disse knyttes opp
til ulike arbeidsprosesser i virksomheten.
De tre målsettingene definerer internkontrollens virkeområde(r):
• Målrettet og kostnadseffektiv drift
• Pålitelig regnskapsrapportering
• Overholdelse av lover og regler
De fem komponentene representerer rammeverkets arbeidsmetodikk:
• Kontrollmiljø
13
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•
•
•
•

Risikovurderinger
Kontrollaktiviteter
Informasjon og kommunikasjon
Ledelsesmessig oppfølging og overvåking

Komponentene angir hva som bør vektlegges og hvordan man kan gå fram for å sikre god
internkontroll over arbeidsprosessene.
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2

RAUMA KOMMUNE

I dette kapitlet omhandles den politiske og administrative organiseringen. Videre i kapitlet har vi tatt
med noen nøkkeltall for kommunen, som blant annet viser tilstanden til de enkelte tjenestene.
Rauma kommune hadde per 3. kvartal 2019 7464 innbyggere. Av disse er 775 ansatt i kommunen i til
sammen 587 årsverk.
Tabell 1: Befolkning og befolkningsendring i Rauma kommune i perioden 2017 til 2019.
Rauma kommune
2017

2018

2019

KOSTRA
gr. 11

Landet

2019

2019

Nøkkeltall

Enhet

Innbyggere (antall)

antall

7507

7487

7468

Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)

per 1000

11,2

7,7

7,5

10,3

9,7

Døde per 1000 innbyggere (per 1000)

per 1000

11,1

11,6

11,1

10,5

7,9

Netto innflytting (antall)

antall

1

9

8

-422

18435

Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent)

prosent

9,7

9,3

9,2

11,6

10,6

Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent)
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 1574 år (prosent)

prosent

61,1

63,6

63,2

71,0

61,5

prosent

1,2

1,3

1,2

1,4

1,4

Andel innvandrerbefolkning (prosent)

prosent

9,3

9,9

10,2

13,0

15,9

Samlet fruktbarhetstall (antall)

antall

1,74

1,70

1,70

Kilde:

KOSTRA, befolkningsprofil, Rauma kommune

2.1

POLITISKE INNSPILL TIL RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGEN

Denne rapporten er bestilt av Kontrollutvalget i Rauma kommune og utarbeidet av Møre og Romsdal
Revisjon SA i dialog med kontrollutvalget. Blant annet ble det gitt innspill om at det var viktig å få
gjennomført en spørreundersøkelse med kommunestyret for å få innspill fra medlemmene på
utfordringer og aktuelle områder for kontroll.
KONTROLLUTVALGET

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er gjennomført i tett dialog med Kontrollutvalget i Rauma
kommune. Det er gjennomført dialogmøte 1 der revisjonen skisserte plan for gjennomføringen.
Kontrollutvalget supplerte og kom med sine innspill, jfr. referat fra kontrollutvalgets møte 25.2.2020.
Kontrollutvalget ga følgende innspill:
•
•
•
•
•

Viktig med innspill fra tillitsvalgte og verneombud,
Viktig med spørreundersøkelse til kommunestyret
Klarer kommunen å håndtere alle tjenester når kommunen velger å stå alene?
Demokratiske utfordringer med å ha mange interkommunale tjenester
Omsorgstrappen – økonomiske begrensninger
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•
•
•

Innbyggernes forventninger til kommunale tjenester
Mobbing
Saksforberedelse før politiske beslutninger

SPØRREUNDERSØKELSEN

De faste medlemmene av kommunestyret fikk tilsendt en spørreundersøkelse om kommunens
utfordringer. Vi mottok åtte tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene peker på viktige områder og skiller
seg ikke veldig fra hverandre. Alle innspillene i spørreundersøkelsen er ikke hensyntatt, men
revisjonen har sammenstilt svarene og har dette som bakgrunnsinformasjon i det løpende arbeidet
med revisjon av kommunen.
De fleste nevner økonomi som den største utfordringen og det største risikoområdet for kommunen
framover. Dette spesifiseres av enkelte i form av tap av inntekter og økte utgifter, for liten
medvirkning i budsjett og økonomiplanarbeid, håndtering av investeringer/ låneopptak og
rapportering og oppfølging av budsjett.
Under oppsummeres de utfordringer som kom fram i spørreundersøkelsen, og som har vært sentrale
ved valg av tema i risiko og vesentlighetsvurderingen.
-

2.2

Internkontroll
Økonomi
Brukermedvirkning
Åpenhet og informasjon
Omdømme og -bygging
Opplæring
Rekruttering
Arbeidsmiljø
Sykefravær

-

Skole (mobbing)
Helse og omsorg (er grunnbemanningen tilstrekkelig)
Habilitering/ botjenesten (behov og bemanning)
Helsesektoren
Psykisk helse og rus (bemanning i tråd med behovet)
Byggesak (saksbehandlingstid)
Vedlikehold av kommunale bygg
Klima og miljø

POLITISK ORGANISERING

På Rauma kommune sine nettsider foreligger en oversikt over kommunens politiske utvalg, med
informasjon om møteplan og dokumentasjon fra møtene. Link til styrevervregistret ligger også under
fanen for politikk.
2.3

ADMINISTRATIV ORG ANISERING

Den administrative ledelsen i kommunen består av rådmann og rådmannens stab som er plan- og
økonomisjef, assisterende rådmann og kommunikasjonssjef.
Tjenesteområdene, skole, barnehage, helse og omsorg, helse og velferd, kultur og utbygging er alle
organisert med hver sin leder/sjef.
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For ytterligere informasjon om Rauma kommune viser vi til kommunens hjemmeside:
https://www.rauma.kommune.no/
2.4

NØKKELTALL FOR KOMMUNEN

På Statens sentralbyrå sine nettsider foreligger nøkkeltall for kommuneregnskapet til Rauma
kommune. Disse KOSTRA- dataene bruker Rauma kommune i en årlig analyse gjennomført av
Telemarksforskning, som omhandles i kommunens økonomiplaner. I tillegg har vi lagt med
informasjon fra Kommunebarometeret, som er en kunnskapsdatabase for status og sammenligning
av de kommunale tjenestene i Norge.
Tabell 2: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap (K) 2015 – 2018 (Tabell 12134)
Rauma kommune
Nøkkeltall

Enhet

2017

2018

2019

KOSTRA
gr. 11

Landet
uten Oslo

2019

2019

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter
(prosent)
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter
(prosent)
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)

prosent

2,4

0,9

-1,8

-0,1

1,4

prosent

1,0

0,3

-1,2

0,7

1,1

prosent

10,3

10,6

8,3

17,1

20,6

prosent

87,4

69,0

68,7

53,0

47,3

prosent

136,6

122,6

120,2

106,7

110,5

Frie inntekter per innbygger (kr)

kr

56495

58636

60424

59704

57297

Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter
(prosent)
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto
investeringer (prosent)

prosent

2,2

5,1

0,5

8,7

11,7

prosent

43,3

22,3

10,2

14,7

16,2

prosent

20,0

99,4

61,2

28,8

33,0

Kilde:

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt på mål på kommunens handlefrihet,
og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for
kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75% av brutto
driftsinntekter over tid. Dette har Rauma kommune også satt som ambisjon i planperioden, mens
målet til kommunen for 2019 var satt til 0% på grunn av den utfordrende omstillingen som
kommunen er inne i innen Helse og omsorg. Vi ser at kommunen i 2017 lå over dette måltallet, mens
de i 2018 og 2019 ligger under anbefalt nivå og kommunens måltall.
Tenesteområda hadde eit meirforbruk på 20 millionar kroner, eller 4,2% meir enn budsjett i 2019.
Politisk styring og kontrollorgan med 13% og Helse- og omsorg og Helse og velferd med 9% hadde det
største avviket samanlikna med budsjett. Helse og omsorg hadde likevel ein realnedgang samanlikna
med 2018. Veksten i netto utgift til driftseiningane er dempa. Den auka med 5,7% i 2019, mot 8% i
frå 2017 til 2018. Rauma kommune har likevel for høge driftskostnader til at dette er berekraftig,
skriver rådmannen i Årsrapporten for 2019.
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KOSTRA- DATA

For at KOSTRA- dataene skal bli mest mulig relevant for økonomisk styring og planlegging,
gjennomfører Rauma kommunen årlige analyser av KOSTRA- tallene. Denne er gjennomført av
Telemarksforkning og er omhandlet i kommunens økonomiplan.
I denne analysen er det nyttig å vurdere både dagens ressursfordeling i Rauma kommune og hvordan
denne er sammenliknet med et beregnet utgiftsbehov. Tabellen nedenfor omfatter bare
tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, og derfor er ikke summen lik 100. Blant annet
omfattes ikke tekniske tjenester og kultur.
Tabell 3: Andel av total netto driftsutgifter på sentrale tjenester
Rauma kommune
2015
2016
2017
Barnehage
12,2
12,6
12,7
Administrasjonen
7,3
8,6
7,6
Landbruk
0,4
0,4
0,5
Grunnskole
22,2
21,7
21,9
Pleie og omsorg
36,4
38,1
39,4
Kommunehelse
4,7
4,6
4,8
Barnevern
2,3
1,9
2,0
Sosialtjeneste
2,4
2,6
3,1

2018
12,5
8,1
0,4
21,5
43,0
5,0
2,2
2,9

k-gr. 11
2018
12,8
8,1
0,3
23,3
34,5
5,0
3,6
3,5

Hele landet
2018
14,4
7,7
0,2
22,4
30,5
4,7
3,8
4,5

Kilde: Rauma kommune sin økonomiplan for 2019 og 2020

De foreløpige KOSTRA-tallene viser at Rauma sine basistjenester hadde et merforbruk på 38 millioner
kroner sammenlignet med beregnet behov etter Telemarkforsking sine analyser. Analysen bygger på
Inntekts-systemet til kommunene. Korrigert for at Rauma kommune har høyere inntekter enn
gjennomsnittet er merforbruket redusert til 25,3 millioner kroner(Årsrapport for 2019).
Tabell 4: Oversikt over mer- og mindreforbruk per tjenesteområde i 2019

Kilde: Årsrapport 2019 – Telemarksforskning

18

Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune

Det er en relativ kostnadsøkning i alle tjenester, sammenlikna med analysene i 2018:

Kilde: Årsrapport 2019 – Telemarksforskning

Pleie- og omsorg hadde flere år med mindre forbruk, før dette snudde i 2016. Fra et lite merforbruk i
2017, til et merforbruk på 19,7 millioner kroner sammenlignet med et normert utgiftsnivå i 2018, og
nå i 2019 34,4 millioner. Tjenesteområdet har et potensiale til å redusere forbruket i
økonomiplanperioden ned til samen nivå som gjennomsnittet for landet, står det i Årsrapporten
2019.
De andre tjenestene, og da spesielt skole, bruker mindre enn normert nivå, står det i Årsrapporten.
KOMMUNEBAROMETERET – TILSTANDEN INNENFOR DE ULIKE KOMMUNALE
TJENESTENE

Rauma kommune skriver i økonomiplanen at Kommunebarometeret har utviklet seg til å bli en
sentral kunnskapsbase for status og sammenligning av de kommunale tjenestene i Norge. Rauma er i
Kommunebarometeret 2019 på 211. plass i rangeringen av landets kommuner. Dette er en
forbedring på 112 plasser siden 2018. 47% av nøkkeltallene er forbedret siste år. Tabellen nedenfor
oppsummer Kommunebarometerets rangering av de viktigste kommunale tjenestene i forhold til
andre kommuner, samt utviklingen som har vært fra 2010 fram til i dag. Når det gjelder økonomi er
det fremhevet at kommunens drift over de siste fire årene akkurat har gått i null og at marginen over
tid bør bli bedre enn dette. Disposisjonsfondet er lite, og kan ikke fungere som noen reell buffer ved
plutselige økonomiske problemer.
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Tabell 5: Kommunebarometeret for Rauma kommune

Kilde: Økonomiplan 2020 - 2024

Matrisen over viser rangeringen på Kommunebarometeret for de ulike tjenester for Rauma
kommune i perioden 2010 til 2019. Fargene illustrer hvor en ligger på skalaen – grønt er veldig bra –
rødt er tilsvarende dårlig.
2.5

INNBYGGERTILFREDSHET

Rauma kommune gjennomførte i 2019 en innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen kartlegger
innbyggernes inntrykk av kommunen og tilfredshet med tjenester på sentrale områder, som
kommunale tjenester, tilbud og muligheter, trygghet og demokrati.
Rauma kommune oppnår 76 av 100 mulige poeng i 2019, noe som er signifikant bedre enn i 2017
(71). Dette viser at innbyggerne alt i alt er godt fornøyde med Rauma som et sted å bo og leve.
Kommunen har et godt omdømme (71), som er bedre enn resultatet i 2017 (65). Omdømmet er også
bedre enn det nasjonale gjennomsnittet.
Sammenlignet med 2017 er innbyggerne mer fornøyde med informasjon til innbyggerne (fra 55 til
60) og innbyggerne har også et bedre inntrykk av kommunens samfunnsansvar og etikk (fra 54 til 58).
Den samlede tilfredsheten med de kommunale tjenestene i Rauma er middels god (66), men er
betydelig bedre enn i 2017 (62). Resultatet er på nivå med det nasjonale gjennomsnittet.
Innbyggerne er aller mest fornøyde med drikkevannet (93), og det er god tilfredshet med
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barnehagetilbudet (79). På begge disse områdene oppnår Rauma kommune bedre resultater enn i
2017 og det nasjonale gjennomsnittet. Det er også gode resultater for avløpssystemet (75),
renovasjon (73) og grunnskolen (71). (Rauma kommune gjorde det enda bedre på renovasjon i 2017,
men forskjellen er ikke signifikant). Tilfredsheten med eldreomsorgen er betydelig bedre enn den var
i 2017 (fra 52 til 63), et resultat som er bedre enn landsgjennomsnittet. Når det gjelder gang- og
sykkelveier (44), er resultatet noe svakere enn det nasjonale gjennomsnittet. Tar vi høyde for
kommunestørrelse, er resultatet imidlertid på nivå med gjennomsnittet for små kommuner. For
byggesaksbehandling og veier er resultatene relativt svake (henholdsvis 51 og 52), men på nivå med
det nasjonale gjennomsnittet.
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3

KOMMUNALE TJENESTER – SEKTOROVERGRIPENDE OMRÅDER

I dette kapittelet gis det en kort beskrivelse av et utvalg sektorovergripende områder og utfordringer
knyttet til disse. Avslutningsvis under hvert sektorovergripende område foretas det en risiko- og
vesentlighetsvurdering.
3.1

INTERNKONTROLL OG AVVIKSSYSTEM

Innholdet i den interne kontrollen i kommunene er løftet frem i den nye kommunelovens kapittel 25.
Da kommuneloven ble vedtatt var det en forutsetning at kommunelovens internkontrollbestemmelse skal kunne erstatte internkontrollkrav i særlovgivningen. Det er igangsatt en egen
prosess med sikte på å oppheve eller endre internkontrollkrav i særlovgivningen. De nye reglene
om internkontroll i kommuneloven trer i kraft når dette er klart.
§ 31-3. Overgangsregler om internkontroll
Fram til kapittel 25 trer i kraft gjelder følgende bestemmelser:
a. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende
kontroll.
b. I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges
iverksatt for å sikre betryggende kontroll med virksomheten.
c. Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra
statlig tilsyn minst én gang i året.
Rådmannen har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende
internkontrollsystem. Dette skal gjøres gjennom systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring,
måloppnåelse og regeletterlevelse. Risikostyring og internkontroll skal være en integrert del av en
helhetlig virksomhetsstyring.
Rauma kommune benytter et web- basert internkontroll system. Systemet omhandler delegasjoner,
skjema, avviksrapporter, maler og prosedyrer.
Opplæring:
Kommunen har gjennomført et lederutviklingsprogram for ca. 50 ledere som har hatt som mål å
etablere effektive ledergrupper med teamledelse innenfor alle tjenesteområder. Det er også etablert
en felles plattform for ledelse i hele kommunen.
Årsrapport 2019:
Rauma kommune har vedtatt følgende overordna mål for de kommunale tjenestene:
«Rauma kommune skal yte tenester til sine brukarar i samsvar med brukarane sine behov og
rettar».
For å vurdere tjenestekvalitet kreves det et internkontrollsystem som kan identifisere svakheter og
brudd på lovkrav. Rauma kommune benytter i dag det et web-baserte IK system. Dette har samme
portalløsning som HMS systemet. Internkontrollen i kommunen er under utvikling, der det i 2019 har
vært lagt vekt på opplæring og innlegging av prosedyrer og rutiner knyttet til tjenesteyting.
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Avvikssystem:
Meldte avvik blir behandlet og lukket av virksomhetsleder. Lukking av avvik kan mellom anna skje
gjennom endring av prosedyrer, opplæring, informasjon eller andre kvalitetsfremende tiltak.
Tabell 6: Oversikt over meldte avvik i perioden 2016 til 2019

Kilde: Årsrapport 2019

Tabellen viser at antall avvik har økt i perioden. Tabellen tyder på at flere avvik ikke er fulgt opp.
I oppstartmøte orienterer rådmann om at det er ulikt i hvilken grad de ulike enhetene melder avvik.
Enkelte enheter er svært flinke, mens andre enheter ennå ikke melder avvik.
Vi har mottatt fra administrasjonen to tabeller som viser hvilke enheter som melder avvik. Begge er
hentet fra tertialrapport 2 for 2019:
Tabell 7: Meldte og lukket avvik 2. tertial sammenlignet med samme periode i 2018.

Kilde: Mottatt info fra administrasjonen, tertialrapport 2 2019

Tabellen over viser at de aller fleste enheter melder avvik, men at oppfølgingen av disse ved flere
enheter er dårlig.
Tabell 8: HMS med hjemmel i Arbeidsmiljølova. Meldte og lukket avvik 2. tertial sammenlignet med samme
periode i 2018.
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Kilde: Mottatt info fra administrasjonen, tertialrapport 2 2019

Tabellen over viser at også mange av HMS- avvikene ikke er fulgt opp.
Forvaltningsrevisjon:
Det ble i 2019 gjennomført en forvaltningsrevisjon om internkontroll. Rapporten beskriver styring og
ledelse og bruken av internkontrollsystem. Administrasjonens oppfølging av anbefalingene blir fulgt
opp av kontrollutvalget.
RISIKOVURDERING INTERNKONTROLL OG AVVIKSSYSTEM

Internkontroll og avvikssystem
Internkontrollen er
Kommunen har et webikke tilfredsstillende
basert internkontrollsystem.

Avvik blir ikke meldt.

Avvik blir ikke fulgt
opp.

Innbyggerne kan få for dårlige
tjenester eller ikke få tjenester
de har krav på. Kommunen kan
få svekket omdømme.

Systemet er under utvikling.
Systemet er forankret i
ledelsen.
Det ble i 2019 gjennomført
en forvaltningsrevisjon på
området, som følges opp av
kontrollutvalget.
Avvikssystem er en del av
kommunens web-baserte
HMS- og internkontroll
system.
Antall meldte avvik tyder på
god meldekultur.

Feil blir ikke rettet.
Kommunen lærer ikke av sine
feil.

Mange avvik er ikke
behandlet.
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Vesentlig

Konsekvens om risikofaktor
inntrer

Konsekvens

Sannsynlighet for at
risikofaktor inntrer

Avvikssystem er ikke
tilfredsstillende

Risikovurdering
L = lav
M=
medium
H = høy

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer
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3.2

ÅPENHET OG INNSYN

Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. Offentlighetslova og
kommunelovens regler om møteoffentlighet skal legge til rette for at kommunenes virksomhet er
åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske
deltakelse, rettssikkerheten for den enkelte og allmenhetens kontroll.
På kommunens hjemmeside ligger informasjon om de ulike kommunale tjenestene lett tilgjengelig.
Offentlig postjournal:
Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende register. Alle
saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov.
Fra kommunens hjemmeside under «innsyn» kan man åpne dokument direkte der disse er publisert.
Rauma kommune har postjournal på kommunens nettside og dokumenter som ikke er unntatt fra
offentligheten ligger åpne for den som ønsker innsyn. Dokumenter i postjournalen blir lagt ut på
nettsiden 3 dager etter at dokumentet er journalført inn eller ut av kommunens journal- og arkiv
system.
Politiske dokumenter:
Kunngjøringer av politiske møter ligger også på nettsiden til kommunen under portalen «Politikk».
Der ligger dokumenter som møteinnkalling, saksfremstillinger med vedlegg og protokoller.
Møtene i kommunestyret er også overført på nett-tv under fanen «Politikk» og på Åndalsnes Avis
sine nettsider. Etter møte er opptakene tilgjengelig på kommunens nettsider. I årsrapporten for 2019
står det at det var 3603 visninger og 970 unike visninger (unike IP-adresser) fra disse møtene. Dette
er en økning fra 2018.
RISIKOVURDERING ÅPENHET OG INNSYN

Publikum gis ikke
informasjon om de
kommunale
tjenestene.

Konsekvens om risikofaktor
inntrer

Postjournal og politiske saker
er tilgjengelig på kommunens
hjemmeside med
søkemulighet og
innsynsløsning.
Nettsidene har mye
informasjon om tjenestene.

Innbyggerne får ikke
informasjon de har krav på.
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Pressen hindres i sitt arbeid.
Kommunen kan få svekket
omdømme.

L

M

Vesentlig

Sannsynlighet for at
risikofaktor inntrer

Konsekvens

Publikum gis ikke
innsyn i dokumenter
og møtedokumenter.

Risikovurdering
L = lav
M=
medium
H = høy

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer
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3.3

ARKIV OG DOKUMENTASJON

En gjennomsiktig forvaltning og innsyn i prosesser og dokumenter, er en forutsetning for offentlig
diskusjon og dermed for demokratiet. Offentlige organ har plikt til å føre journal fordi den allmenne
innsynsretten skal kunne brukes. Myndigheter og publikum skal vite at all korrespondanse blir
registrert – og at den dermed kan etterspores og overprøves.
Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet. I tillegg har
arkivene en samfunnsmessig betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet.
En velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetning for å ivareta dette.
Arkivsystemet:
Det stilles krav om at kommunen til enhver tid skal ha en oppdatert arkivplan, med blant annet en
oversikt over de ulike saksbehandlingssystemer som kommunen benytter, gjeldende rutiner for
saksbehandling og ansvar for arkivering av dokumenter. Rauma kommune sin arkivplan er fra 2018
og er tilgjengelig på rauma.arkivplan.no.
Arkivverket har gjennomført tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune. Tilsynet fra Arkivverket førte
til 9 pålegg om utbedring. Rauma kommune arbeider for tiden med å rette opp bruddene på
regelverket. Kontrollutvalget har vedtatt å følge opp kommunenes oppfølging av de forhold som
Arkivverket har påpekt, med blant annet en orientering i kontrollutvalgets møte i april/mai.
RISIKOVURDERING ARKIV OG DOK UMENTASJON

Konsekvens om risikofaktor inntrer

Kommunen har en arkiv-plan.
Kommunen har et velfungerende
saks- og arkivsystem. Det er
skriftlige rutiner for
saksbehandling og registrering av
daglig post som er arkivverdig.
Ansatte har tilgang til rutiner i
arkivplanen.

Saksbehandling blir tilfeldig.
L

L

Arkivsystem
Arkivering er
ikke
tilfredsstillende

Ansatte får ikke
opplæring

Brudd på bestemmelsene i
arkivloven kan gi svekket
omdømme.
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Risikonivå

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Risikovurdering
L = lav
M=
medium
H = høy

Konsekvens

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer
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3.4

DIGITALISERING

Digitalisering i offentlig sektor skal bidra til å øke kvaliteten på og effektiviteten i offentlig
tjenesteyting. Stortinget har et mål om digitalt førstevalg. Digitalt førstevalg innebærer at
nettbaserte tjenester skal være hovedregelen i forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og
næringsliv. Ettersom kommunene er en betydelig leverandør av offentlige tjenester er digitalisering
av kommunale tjenester avgjørende for å nå målet om et digitalt førstevalg1.
Digitaliseringsstrategi:
Rauma kommune deltar i ROR IKT. Det er utarbeidet en digitaliseringsstrategi for kommunen i
samarbeidet. Gjeldende strategi er for perioden 2018 – 2021.
Økonomiplan:
I Rauma kommune sin økonomiplan 2019-2022 står det: «Teknologiutviklingen utfordrer oss på
måten vi produserer tjenestene våre i dag. I arbeidet med omstillingen av helse- og
omsorgstjenestene våre er velferdsteknologi sentralt. Også på andre områder vil digitalisering påvirke
måten vi samhandler med innbyggerne våre på og også innhold og utforming av
tjenesteproduksjonen vår. God ledelse innebærer også å se og utnytte de mulighetene denne
teknologiutviklingen gir.»
«Det er gjort vedtak om å digitalisere kommunens byggesaks- og landbruksarkiv. Midler til fullføring
av prosjektet er lagt inn i 2020. Investeringen må sees i sammenheng med forventningen om
ytterligere effektivisering av tjenesteproduksjonen.»
Velferdsteknologi Rauma baserer sin bruk av velferdsteknologi på en felles plattform for både
Helsehuset, omsorgsboligene og brukernes private hjem. Neste skritt blir å ta i bruk digitale tilsyn og
elektronisk medisinhåndtering for hjemmeboende. Dette skal frigjøre tid som i dag går med til å kjøre
lange strekninger for å ha tilsyn med pasienter og for sikre at medisiner tas som foreskrevet.
Investeringsbeløpet skal også ta høyde for nødvendig digitalisering av trygghetsalarmer inkludert
brannvarsling og sensorer (økonomiplan 2020-2023).
Det bygges fortsatt opp en felles infrastruktur som grunnlag for videre utvikling av digitale tjenester.
Den store økningen til ROR IKT skyldes i hovedsak nytt sak/arkivsystem, samt samling av Visma
lisenser til ROR IKT som gir en besparelse i øvrige sektorer på 0,2 mill. (økonomiplan 2020 -2023, s.
38).
Hendelser i 2019 (Årsrapport 2019):
• Rauma kommune fikk i årsskiftet 2018/2019 innført ny hjemmeside. Dette åpner opp for at
publikum kan søke elektronisk på mange av de kommunale tjenestene.

1

Meld. St. 27 (2015-2016).

27

Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune

•
•

•
•

•

Innføring av Minside åpner opp for at innbyggerne mellom anna kan finne opplysninger om
sin egen eiendom, melde inn feil, gjøre avtaler med saksbehandler, lege m.m.
Rauma kommune har over en tre årsperiode digitalisert byggesaks- og landbruksarkivet.
Dette gir gevinster både for innbyggere, næringsliv og kommune ved at all dokumentasjon er
digital. Arbeidet skal være ferdig i 2020.
Innført nye fagsystem i skole og barnehage.
I 2019 starta kommunen arbeidet med å skifte ut analoge trygghetsalarmene og innføre
digitale trygghets- og brannalarmer. Totalt skal 150 alarmer være skiftet ut innen første
halvår 2020.
Det er Innført velferdsteknologi og pasientvarsling ved det nye omsorgssenteret i Måndalen.

RISIKOVURDERING DIGITALISERING

3.5

Konsekvens om risikofaktor inntrer

Vi ser gjennom det som skrives i
årsrapporten for 2019 og
økonomiplanen at det arbeides
for en digitalisering, som skal
bidra til at kommunen drives
effektivt med god utnyttelse av
de muligheter som digitalisering
gir.

Saksbehandling tar lang tid.
L

L

Risikonivå

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Risikovurdering
L = lav
M=
medium
H = høy

Konsekvens

Kommunen
utnytter ikke
de muligheter
som
digitalisering
gir.

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer

Kommunen drives ineffektiv.
Lite effektiv saksbehandling kan gi
svekket omdømme.

SAKSBEHANDLING OG KLAGEBEHANDLING

Forvaltningsloven inneholder regler om hvordan offentlige myndigheter skal behandle saker. Dette
er viktige regler fordi de gjelder den enkeltes rett til å få behandlet sine saker av offentlige
myndigheter på en forsvarlig og riktig måte. Loven inneholder bestemmelser om saksbehandling og
saksbehandlingstid, om forvaltningens veiledningsplikt, om møter, om forvaltningens plikt til å skrive
ned opplysninger og om å bruke fullmektig eller advokat.
Rådmann orienterer om at målet for kommunen er å få nedskrevet prosedyrer og retningslinjer som
alle skal ligge i det digitale web-basert internkontroll systemet som kommunen bruker. Rådmannen
ser imidlertid at det står igjen mye jobb for å få alle rutiner nedfelt og dokumentert.
Rauma Kommune har en rekke ulike saksbehandlingssystem. På kommunen sin arkivplan finnes
denne oversikten over aktive system:
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Klagebehandling:
Rauma kommune sitt delegasjonsreglement omhandler klagebehandling. Rådmannen delegeres
myndighet til å behandle klagesaker som underinstans etter Forvaltningsloven § 28 der saken skal
endelig avgjøres av eksternt organ, f.eks. Fylkesmannen.
KOSTRA - saksbehandlingstid:
Det foretas noen rapporteringer i KOSTRA som omhandler saksbehandlingstid- og kapasitet. Innen
barnevern er det 3 måneders behandlingsfrist for undersøkelse eller tiltak. Rauma kommune har
rapportert at dette er fulgt i 76% av sakene i de foreløpige tallene for 2019. Rapporterte tall til Bufdir
viser at det er fristbrudd på behandling av barnevernssaker i 16,7% av alle saker med
undersøkelsesplikt i 2019. Barnevern er nærmere omhandlet i kapittel 4.5.
Det er anbefalt hjemmebesøk for alle nyfødte innen 2 uker etter hjemkomst. For 2019 er det
rapportert at over 100% har hatt hjemmebesøk innen fristen på to uker, mot 96,6% i 2018 og 108,3%
i 2017. For mer info jfr. kapittel 4.5.
De foreløpige KOSTRA tallene for 2019 kan tyde på at byggesaksbehandlingstiden også er innenfor
fristen for både 3 ukers og 12 ukers saker. Dette blir også bekreftet av rådmann, som opplyser at det
har vært krevende å overholde fristen i den perioden kommunen hadde bare en
byggesaksbehandler, men at det nå går bedre. For mer info jfr. kapittel 4.7.
Rådmannen opplyser at «det er svært få saker på rådmannens bord der bruker/innbygger klager på
saksbehandlingstid. Det er et godt tegn.»
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RISIKOVURDERING SAKSBEHANDLING OG KLAGEBEHANDLING

Saksbehandlingen
er ikke
tilfredsstillende
eller for lang
saksbehandlingstid.

Klagebehandlingen
er ikke
tilfredsstillende

3.6

Konsekvens om risikofaktor inntrer

Saksbehandling gjennomføres
etter forvaltningslovens regler.
Barnevern har vanskelig med å
overholde krav til
saksbehandlingstid, ellers
ingen kjente problemer.

Innbyggerne kan få for dårlige
tjenester eller ikke få tjenester
de har krav på.

M

M

L

M

Risikonivå

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Risikovurdering
L = lav
M=
medium
H = høy

Konsekvens

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer

Kommunen kan få svekket
omdømme.

Kommunen bruker maler og
digitale saksbehandlingssystem
for å sikre formell riktighet i
vedtakene.
Klagebehandling gjennomføres
etter forvaltningslovens regler.

Klagen blir ikke behandlet.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Offentlig sektor bruker over 500 milliarder kroner hvert år på innkjøp. Dette er fellesskapets midler
som oppdragsgiverne skal utnytte på best mulig måte for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Det er et
stort potensial for å effektivisere offentlige anskaffelser, for å oppnå lavere transaksjonskostnader,
bedre priser og bedre behovsdekning. Samtidig skal offentlige anskaffelser også bidra til å løse viktige
samfunnsoppgaver som klimautfordringen og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Å gjennomføre
gode anskaffelser som oppfyller disse forventningene, er krevende. Dette krever en
profesjonalisering av innkjøpene, gjennom blant annet økt satsing på kompetanse, bedre styring,
ledelse og organisering.
Offentlige anskaffelser er på grunn av sitt omfang et viktig strategisk virkemiddel i kampen mot
arbeidslivskriminalitet. Offentlige innkjøpere har et samfunnsansvar, og skal derfor stille krav til
lønns- og arbeidsvilkår. Dette bidrar til å sikre anstendige arbeidsvilkår for de som for eksempel
bygge skoler og sykeheim eller yter renholdstjenester for det offentlige. (Difi).
Økonomireglement:
Rauma kommune sitt økonomireglement omhandler rutiner for små og store innkjøp. Rådmannen
har overordnet anvisningsmyndighet og kan delegere denne til tjenesteområdeledere og stab/støtte.
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Ordfører gis anvisningsmyndighet der Rådmannen er inhabil. Tjenesteområdeledere kan videre
delegere anvisningsmyndighet til avdelingsledere innenfor eget rammeområde.
Tjenesteområdeledere tildeler attestasjonsfullmakt innenfor egen virksomhet. Alle bilag til utbetaling
skal attesteres og anvises av to forskjellige personer.
Anvisningsmyndigheten for investeringsprosjekt blir gitt til Rådmannen som videre delegerer den
som får ansvaret for investeringsprosjektet.
Regnskapsavdelingen skal til enhver tid holdes skriftlig orientert om hvem som har
anvisningsmyndighet.
Den som anviser plikter å påse at bilaget tilfredsstiller kravene til dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, at beløpet som anvises er riktig i forhold til kravet, at beløpet er anvist på
riktig konto (art, kostnadssted, tjeneste, merverdiavgifts-sats og eventuelt prosjekt), samt at det er
budsjettdekning for utbetalingen. Den som anviser skal påse at innkjøp, bestilling, levering/arbeid er
utført i overensstemmelse med gjeldende regler for offentlig anskaffelser, kontrollerer regningens
pålydende, enhetspris, timelister og at utregninger er riktig i henhold til anbud, avtaler eller lignende.
Bekreftelse på at levering er utført skjer ved mottakskontroll, men den som anviser har et selvstendig
ansvar ved tilfeldig og ved stikkprøvekontroller, kontrollere at leveransen har funnet sted som avtalt.
Er den som har anvisningsmyndighet inhabil etter lov, skal nærmeste overordnet anvise, bestille eller
inngå avtale.
Det skal benyttes prosjektregnskap for alle investeringer. For fullførte prosjekt skal det foretas en
regnskapsmessig avslutning innen 15 måneder fra ferdigstillelse. Prosjektregnskapet skal føres med
eget prosjektnummer og prosjektansvarlig påser at dette blir gjort. Ansvarlig for byggeprosjekt og
andre investeringsprosjekt skal rapportere avvik på prosjektet til rådmannen. Avsluttede prosjekt:
Som en del av tertialrapporteringene skal det redegjøres særskilt for større prosjekt som er avsluttet
i perioden. Redegjørelsen skal ta utgangspunkt i kommunestyrets bevilgning, og være en
redegjørelse for sluttresultat i henhold til vedtatte forutsetninger. Sluttrapport skal inneholde:
•
•
•
•

Mål og rammer for prosjektet
Gjennomføring
Regnskap
Læringspunkter

Prosjektet anses deretter som formelt avsluttet.
Anskaffelser av varer og tjenester skal til enhver tid følge lover, forskrifter og retningslinjer gitt av
sentrale offentlige myndigheter (Lov om offentlig anskaffelser med tilhørende forskrifter).
Rådmannen har fullmakt til å inngå rammeavtaler og gjennomføre andre kjøp av varer og tjenester
innfor budsjettet. Rådmannen delegerer til ledere innen de ulike tjenesteområdene eller
prosjektansvarlig for gjennomføring av tiltak, å gjøre innkjøp og skrive kontrakter innenfor
budsjettrammen.
KOFA-avgjørelser:
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Våre søk på KOFA avgjørelser viser at det 2 ganger har vært meldt inn klager på Rauma kommune. En
gang i 2013 og en i 2016. Saken fra 2013 gjelder ulovlig direkteanskaffelse som førte til vedtak om
overtredelsesgebyr, mens saken fra 2016 gjelder avlysning/totalforkastelse, avvisning av tilbud, der
KOFA sitt vedtak er at Rauma kommune har hatt brudd på regelverket.
Forvaltningsrevisjon:
Det ble i 2018 gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøp og offentlig anskaffelser.
Rammeavtaler:
Rauma kommune deltar i et interkommunalt innkjøpssamarbeid i Romsdal, med Molde kommune
som vertskommune. Tjenesteområdene skal følge de avtaler som er inngått, og skal bruke ehandel
der det er lagt til rette for det.
RISIKOVURDERING OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Konsekvens om risikofaktor inntrer

Anskaffelser
gjennomføres ikke
ihht. reglement.

Kommunen har et
økonomireglement og
delegasjonsreglement som
skal sikre at lovens krav
overholdes. Delegasjonene
fra rådmann til andre i
administrasjonen er skriftlig.

Mindre effektiv drift, økonomisk
tap og mislighet kan føre til
svekket omdømme. Brudd på
lov og avtaleverk kan også
hindre konkurranse.

Økonomisk tap

Rauma kommune deltar i et
interkommunalt
innkjøpssamarbeid i Romsdal,
med Molde kommune som
vertskommune. Det er inngått
rammeavtaler som
kommunen skal benytte.
Komplisert regelverk og det at
mange ansatte foretar
innkjøp øker risikoen, men
rammeavtalene reduserer
risikoen.
Det ble i 2018 gjennomført en
forvaltningsrevisjon av
innkjøp og offentlig
anskaffelser.
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H

Risikonivå

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Risikovurdering
L = lav
M=
medium
H = høy

Konsekvens

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer
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3.7

OFFENTLIG STØTTE

EØS-avtalen setter begrensninger for mulighetene norske myndigheter har til å gi støtte til

næringsvirksomhet. Regelverket om offentlig støtte er under rask utvikling og får stadig større
gjennomslag både i Europa og i Norge. For å unngå unødvendige forsinkelser av planlagte
støttetiltak, er det viktig med økt kunnskap om regelverket.
Rauma kommune har ett kommunalt næringsfond, Kraftfondet. Kraftfondet skal benyttes til å
fremme en positiv samfunnsutvikling i samsvar med kommunens visjon. Det skal bistå nyetableringer
og utvikling av eksisterende virksomheter og være med å styrke Rauma som bo- og
arbeidsmarkedsregion.
Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale
tiltak. Alle næringstiltak i kommunens bygder kan søke om midler til prosjekt som bidrar til å
opprettholde befolkningen ute i distriktene.
Det ble 15. november 2016 vedtatt retningslinjer for kraftfondet. Retningslinjene omhandler ikke
forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet.
Rauma kommune budsjetterer med overføring på kr. 200.000 til Nordveggen AS fra 2020. Dette er i
tillegg til at kommunen etter anbud kjøper HoppID-tjenester fra Nordveggen i perioden.
Overføringen skal dekke kostnader ved felles næringsretta og samfunnsutviklingstiltak der det er
naturlig at kommunen trekker veksler på den kompetanse og det nettverk som finnes i Nordveggen.
Det forutsettes at tildelingen kan skje innenfor gjeldende regelverk for offentlige støtte.
(økonomiplan 2020-2023).
I samtale orienterer rådmann at kommunen har fokus på offentlig støtte problematikken, senest i
forbindelse med vurdering av bruk av driftsfond til korona støtte til RRH. Også i forbindelse med
støtte til Innovasjonssenteret. Rådmann opplyser at det i tidligere sak er brukt KS-advokatene som
rådgiver i forhold til om tilskudd var innenfor lovverket.
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RISIKOVURDERING OFFENTLIG STØTTE

Kommunen gir
ulovlig støtte til
næringsvirksomhet

Konsekvens om risikofaktor inntrer

Kommunen har vedtatt
retningslinjer for tildeling fra
kraftfondet.

Konkurransevridende.
L

Risikonivå

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Risikovurdering
L = lav
M=
medium
H = høy

Konsekvens

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer

M

Dårlig omdømme.
Kommunen har ikke skriftlige
retningslinjer som spesielt
omhandler denne
problematikken.
Rådmannen viser gjennom to
saker at kommunen har fokus
og følger opp offentlig støtte
problematikken.

3.8

ETIKK OG VARSLING

Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på
en høy etisk standard. Etikk er en integrert del av all arbeidspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer
som ligger til grunn for enhver beslutning eller handling.
KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at kommuner har etiske retningslinjer for
ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene bør være behandlet av kommunestyret. KS og TI
anbefaler at de etiske retningslinjene også blir gjort gjeldende for kommunale foretak. Kommunen
skal redegjøre i årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre
betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten og i kommunale foretak.
Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har plikt til
å iverksette tiltak for å legge til rette for intern varsling. KS og Arbeidstilsynet anbefaler at
kommunene utarbeider skriftlige rutiner for dette.
Rådmannen opplyser om at det er en forventning om at enhetene har fokus på etikk, men det ligger
ingen føringer for hvordan dette gjøres i den enkelte enhet. I de årlige strategiene som hver tjeneste
område utarbeider er kommunens verdier ett av temaene. Rådmannen mener det kan være naturlig
å at det reflekteres rundt etiske problemstillinger i denne strategi prosessen
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Årsrapport 2019:
Rauma kommune sine etiske retningslinjer er omhandlet i kommunens årsrapport for 2019. Det
opplyses om at kommunen har vedtatt nye og egne etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i
2018. I tillegg har kommunen foretatt en revidering av varslingsplakaten i 2019. Det er i 2019
avdekket ett alvorlig brudd på de etiske retningslinjene og det er behandlet en varslingssak.
RISIKOVURDERING ETIKK O G VARSLING

Konsekvens om risikofaktor
inntrer

Kommunen har etiske
retningslinjer.

Dårlig omdømme og
økonomiske konsekvenser.

L

M

Risikonivå

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Risikovurdering
L = lav
M=
medium
H = høy

Konsekvens

Kommunen har ikke
tilfredsstillende etisk
standard.

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer

Rådmann forventer at
enhetene har fokus på etikk,
men det er ingen videre
føringer for enhetene sin
oppfølging.

Kommunen har ikke
kanaler for varsling
internt eller eksternt.

3.9

Kommunen sin Årsrapport for
2019 omhandler temaet etikk
og hva som er gjennomført i
løpet av året.
Kommunen har skriftlige
rutiner og web-basert system
for varsling om kritikkverdige
forhold. Årsrapporten melder
om at det både er avdekket og
varslet om brudd på de etiske
retningslinjene i 2019.

INFORMASJONSSIKKERHET

Personopplysningsforskriften § 2-5 pålegger kommunene jevnlig å gjennomføre «sikkerhetsrevisjon»
av det informasjonssystemet som brukes. Denne revisjonen skal omfatte vurdering av organisering,
sikkerhetstiltak og bruk av kommunikasjonspartner og leverandør. Dersom det avdekkes bruk av
informasjonssystemet som ikke er forutsatt, skal dette behandles som avvik. Resultatet av en slik
sikkerhetsrevisjon skal dokumenteres.
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I «Veileder for sikkerhetsrevisjon», utarbeidet av nasjonal sikkerhetsmyndighet, beskrives
sikkerhetsrevisjon som en «Systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å framskaffe
informasjon og faktiske forhold og bedømme dette objektivt for å vurdere hvilken grad der er
svakheter på området i forhold til det som er forventet».
Rauma kommune deltar i ROR IKT som leverer digitale tjenester til eierkommunen. ROR IKT har
ansatte som arbeider med informasjonssikkerhet og IKT. Disse arbeider tett på fagpersoner i
kommunene.
På kommunens hjemmeside gis det god og lett tilgjengelig informasjon om personvern og
informasjonssikkerhet. På hjemmesiden kan du lese om hvordan kommunen behandler
personvernopplysningene og hvilke rettigheter den som er registrert i kommunens systemer har. Det
opplyses også om kontaktinformasjon til Rauma kommunes egen personvernombud og til
personvernombud i Møre og Romsdal.
RISIKOVURDERING INFORMASJONSSIKKERHET

Informasjonssikkerheten er ikke
tilfredsstillende.

3.10

Konsekvens om risikofaktor inntrer

Informasjon på kommunens
hjemmeside tyder på at
kommunen har hatt fokus og
fulgt opp kravene som gjelder
personvern.

Sensitive personopplysninger
eller opplysninger som er viktige
for drift av kommunen spres til
utenforstående.

L

Risikonivå

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Risikovurdering
L = lav
M=
medium
H = høy

Konsekvens

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer

H

ARBEIDSMILJØ, SYKEFRAVÆR

Forholdene på en arbeidsplass kan inneholde både oppbyggende og nedbrytende arbeidsmiljøfaktorer. Det vil si at analyser av arbeidsmiljø omfatter både forhold som arbeidstaker opplever
positivt og forhold som oppleves negativt. Disse arbeidsmiljøfaktorene bør vurderes både enkeltvis
og samlet med utgangspunkt i mulige innvirkninger på arbeidstakerens fysiske og psykiske helse og
velferd.
Vurderingen av arbeidsmiljø er delvis en subjektiv vurdering. Det er den enkeltes opplevelser av egen
arbeidssituasjon som ligger til grunn. Hva som er akseptabelt for noen kan være uakseptabelt for
andre. Derfor behøver ikke et arbeidsmiljø være kollektivt godt/dårlig, selv om det for noen kan
oppleves som akseptabelt/uakseptabelt.
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Det finnes en rekke lovfestede krav til arbeidsmiljøet, og disse kravene er nedfelt i lov om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven). Arbeidsmiljølovens § 1 angir lovens
formål, og mål for en arbeidsmiljøstandard.
Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske
og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en
helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte
helseplager.
Rauma kommune oppsummerer i økonomiplanen utfordringsbildet for kommuneorganisasjonen i
årene fremover:
•

•
•

•

Nye og raske endringer i brukerbehov, kombinert med økonomisk omstilling vil utfordre
kommuneorganisasjonen. Dette stiller igjen krav til rekruttering og at ansattes kompetanse
og evne til fleksibilitet og fornying mobiliseres og utvikles.
Gode ledere på alle nivå er avgjørende for å lykkes når det gjelder økonomistyring, omstilling,
ansatte, tjenestene og brukerne.
Ny teknologi er på veg inn på de fleste områder. Velferdsteknologi er ett eksempel på dette,
men digitalisering griper inn i innbyggerkontakt og tjenesteproduksjon i stadig større grad og
på flere områder i årene som kommer. Digitalisering bidrar også til at en del oppgaver og
funksjoner ikke nødvendigvis trenger å være lokalisert der man er nå, eller kan gjøres av
andre aktører.
Sykefraværet har i flere år ligget på et for høyt nivå. I 2018 gikk det ned, men er nå på veg
noe opp igjen.

Arbeidsmiljøutvalget:
Rauma kommune sitt Arbeidsmiljøutvalg har 8 medlemmer med varamedlemmer, 4
arbeidsgiverrepresentanter valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden og 4
arbeidstakerrepresentanter valgt av og blant de ansatte. Utvalgets leder og nestleder velges av
utvalget selv, vekselvis av arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene for et år om gangen.
Rådmannen skal være en av arbeidsgiverrepresentantene. Valget skjer som forholdsvalg eller
avtalevalg, kommuneloven § 7-4.
Arbeidsmiljøutvalget har behandlet følgende orienteringssaker fra rådmannen:
•
•
•
•
•
•

Grensejustering
Brannvernsamarbeid
Legevaktsamarbeid
Tøndergård skole
Omsorgstrappa i Rauma kommune
Sykefravær pr. 31.10.19

25.11.2019 Arbeidsmiljøutvalget AMU - 33/2019 VEDTAK:
1. AMU tar rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 til orientering.
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2. AMU er bekymret for konsekvensene forslaget får for brukere og ansatte.
3. Tillitsvalgte på kommune- og arbeidsplassnivå må involveres med en gang i prosessene med
oppfølging av budsjettvedtak, jfr. omstillingsavtale.

Overordna mål og resultat for organisasjonen:

Kilde: Økonomiplan 2020-2023

Målene for god ledelse og kompetente medarbeidere er knyttet til kommunens score på den såkalte
10-faktorundersøkelsen. 10-faktor er KS’ nyeste medarbeiderundersøkelse og ble gjennomført for
første gang i Rauma høsten 2016. Undersøkelsen ble fulgt opp av tilsvarende undersøkelse
2018/2019.
I økonomiplanen står det at god ledelse på alle nivåer med evne til å mobilisere kompetente
medarbeidere til effektiv tjenesteproduksjon i god dialog med brukerne, er den overordna
utfordringa for den kommunale organisasjonen. God ledelse er en sentral faktor i arbeidet med å
redusere sykefraværet i Rauma kommune. Rauma kommune er derfor med i NED satsingen til KS og
NAV. Denne satsingen har som målsetting å styrke deltakerne/lederne i mestringsorientert ledelse og
forebyggende innsats. Vår ambisjon er at sykefraværet skal ned mot 7%.
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Kommunen har gjennomført et lederutviklingsprogram for ca. 50 ledere som har hatt som mål å
etablere effektive ledergrupper med teamledelse innenfor alle tjenesteområder. Det er også etablert
en felles plattform for ledelse i hele kommunen.
Når det gjelder økt andel heltid gjennomføres det i samarbeid med tillitsvalgte en gjennomgang og
omlegging av arbeidstidsordningene innen turnusvirksomhetene. Hensikten er bl.a å kunne tilby
ansatte større stillinger.
Bedriftshelsetjenesten:
Rauma kommune har avtale med Stamina Helse om levering av en fast priset grunnpakke HMS og en
pakke med tilleggstjenester som er bestilt spesifikt. Bedriftshelsetjenesten møter fast i
Arbeidsmiljøutvalget. Hvert år utarbeides en årsrapport fra bedriftshelsetjenesten som behandles i
AMU. Aktivitetene for året starter med et planmøte mellom rådmann og Stamina. Det settes et mål
for de aktivitetene som skal gjennomføres ute i virksomhetene. Arbeidet som gjøres er regulert av
lover og forskrifter.
I figuren foreligger en samlet oversikt over aktiviteter gjennomført i 2018:

Kilde: HMS Årsrapport 2018 fra Stamina Helse

Helse-, miljø og sikkerhet (HMS):
Rauma kommune har et web-basert system for håndtering av helse- miljø- og sikkerhetsarbeid
(HMS). I HMS-systemet sitt års hjul foreligger en oversikt over det systematiske arbeidet som skal
gjennomføres i virksomhetene for å imøtekomme kravene i Arbeidsmiljølova.
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Alle virksomheter skal utarbeide tiltaksplan og gjennomføre vernerunde. I tillegg får alle verneombud
og virksomheter tilbud om HMS opplæring. Hvor ofte en virksomhet skal gjennomføre
risikovurdering er en del av ROS analysen.

Kilde: Årsrapport 2019

Vi ser av tabellen over at 23 av 25 verneområder har gjennomført vernerunde og utarbeidet
tiltaksplan/handlingsplan.
Det er i 2019 meldt totalt 93 HMS avvik, jfr. tabellen under.

Kilde: Årsrapport 2019

Tabellen viser at det er mange avvik som ikke er behandlet.
Medarbeiderundersøkelser/ medarbeidersamtaler:
I 2016 gjennomførte Rauma kommune KS sin medarbeiderundersøkelse 10 – Faktor. Undersøkelsen
bygger på forsking om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultat i forhold til
organisasjonen sine mål og kvalitet på tjenestene. Samme undersøkelse ble gjennomført på nytt i
2018. Samlet sett viser gjennomsnittet en bedring av faktorene i Rauma i 2018 i forhold til 2016. De
to faktorene kommunen i 2016 skåra lavest på, er de to faktorene med gjennomsnittlig størst
framgang i 2018/2019. Ellers er kommunen ikke så ulik landsgjennomsnittet og andre kommuner.
Det skal gjennomføres en ny undersøkelse i 2020.
Sykefravær:
Rauma kommune har gjennom Visma HRM tatt ut slik intern statistikk på sykefravær:

40

Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune

Kilde: Årsrapport 2019

I 2018 starta Rauma kommune opp en egen satsing på reduksjon i sykefraværet sammen med NAV
og KS. Satsingen (NED) har særlig hatt fokus på avdelingene innen helse og omsorg og barnehage der
sykefraværet har vært høyest. Sykefravær og oppfølging av dette er tema i hvert møte i
Arbeidsmiljøutvalget, i de faste ledermøtene og i det månedlige møtet mellom rådmann og
Hovedtillitsvalgte/Hovedverneombud. I 2019 har kommunen også prøvd ut «spissa» tiltak innan
enkelte avdelingar i regi av BHT. I hovedsak er det de langtids sykemeldte som utgjør fraværet i
statistikken.
E-post med spørsmål til leder i AMU, hovedtillitsvalgte og verneombud:
Vi har utarbeidet en e- post med spørsmål som har gått til leder i AMU, hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud. Vi har mottatt tilbakemelding fra 8 av 9. Noen av tilbakemeldingene er sitert:
1. Har du fått opplæring?
Svarene tyder på at det gjennomføres opplæring i egen organisasjon. «Kommunen har noen år
arrangert en kort fellesopplæring for ledere og tillitsvalgte.» Leder av AMU har gjennomført 40
timers HMS kurs, kostet av kommunen.
2. Er du fornøyd med opplæringen?
Svarene viser at de aller fleste kunne tenkt seg mer opplæring. «Kommunens fellesopplæring kunne
med fordel vært utvidet og gått mer i dybden på forskjellige tema». «Alle i AMU burde hatt HMSkurs.», «Det burde også være fellesopplæring hver gang det velges nye medlemmer i AMU fra
arbeidsgiverside (DVS hvert 4. år)», «Kunne godt tenke meg mer opplæring i starten. Kunne godt
vært flere HMS kurs man måtte gjennomføre. Mener også at alle ledere burde gjennomført HMS kurs
oftere enn de gjør.»
3. Hvordan oppleves det å sitte i Arbeidsmiljøutvalget og representere andre?
Tilbakemeldingene viser at samarbeidet mellom de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet
fungerer bra. «HTV og HVO har et godt samarbeid i saker som skal opp i AMU. Vi føler at vi i
fellesskap representerer alle ansatte. Samarbeidet er en styrke.»
4. Føler du å bli hørt/ha innvirkning i de saker som du/dere tar opp?
Tilbakemeldingene viser at respondentene opplever at de blir hørt i de saker som kommer på
saklisten i AMU, men at de har liten innvirkning på hvilke saker som blir lagt frem for politisk
behandling. «Føler vi har liten innvirkning på hvilke saker som blir tatt opp og behandlet i AMU. Men
synes vi blir hørt i de fleste saker som blir lagt fram.», «For de saker som blir lagt frem går
behandlingen greit og medlemmene blir hørt. Det er det som ikke blir lagt fram som er utfordringen»
5. Er det saker som har vært spesielt utfordrende det siste året?
Tilbakemelding fra respondentene: «Den største utfordringa er saker vi ikke behandler».
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6. Hva tror du blir de største utfordringene for Rauma kommune i årene fremover?
Respondentene har gitt slike svar:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens økonomiske situasjon og tiltak for å bedre denne. I denne sammenhengen er
parts samarbeidet veldig viktig. Kommunen må ha ansatte med på lag for å finne og
iverksette løsninger.
Økonomi sett i forhold til kvalitet på tjenester vi skal levere til kommunens innbyggere.
Beholde gode arbeidsmiljø, på tross av økt arbeidspress, som følge av knappe ressurser både
økonomisk og menneskelig.
I dag er kommunen ikke gode nok totalt sett til å kjøre inkluderende prosesser der ansatte
blir hørt.
Det er generelt behov for bedre opplæring i støttesystem for ledere som skal bruke dem.
Informasjon internt i organisasjonen i alle ledd nevnes også som område med forbedrings
potensiale.
«Den økonomiske situasjonen og inkluderende av ansatte ved endringer i organisasjonen
osv.»
Folketallsutviklingen.
«Å få med seg de ansatte. Det kjøres prosesser uten å inkludere ansatte, før langt ut i
forløpet. De ansatte føler seg i mange situasjoner overkjørt, og føler de har lite de skulle ha
sagt. At alt er forhåndsbestemt.»

Til slutt spør vi om det er noe du ønsker å orientere om. Noe av tilbakemeldingen nevnes under:
•
•
•

«Organisasjonene skal i henhold til hovedavtalen være kommunens medspillere».
«Vi ønsker mulighet til å være gode medspillere. Partsamarbeid er viktig og nøkkelen til gode
løsninger.»
«Vi opplever også at formelle henvendelser fra organisasjonen i enkeltsaker ikke besvares
eller besvares sent i forhold til normal saksbehandling».
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RISIKOVURDERING ARBEIDSMILJØ , SYKEFRAVÆR

3.11

Konsekvens om risikofaktor inntrer

Arbeidsgiveransvaret følges
opp gjennom avtale med
bedriftshelsetjenesten og
gjennom å ha fokus og mål på
dette.
De hovedtillitsvalgte opplever
at opplæringen kunne vært
bedre.
De hovedtillitsvalgte opplever
å ha liten innvirkning på hvilke
saker som tas opp i AMUmøte.
De hovedtillitsvalgte opplever
at ikke alle saker som etter
arbeidsmiljøloven § 7-2 blir
lagt fram til behandling i AMU.

Kommunens omdømme som
arbeidsgiver kan bli svekket.

M

M

Vesentlighet

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Risikovurdering
L = lav
M=
medium
H = høy

Konsekvens

Arbeidsgiveransvaret ivaretas
ikke på en tilfredsstillende måte.

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å arbeide helhetlig og
systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har ansvar for samfunns sikkerhet og
beredskap i lokalsamfunnet. Dette handler om tiltak for å forebygge og å ta hånd om hendelser og
situasjoner som truer liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdier.
Kommunen har et overordnet ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunene skal
jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen,
med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Plikten
omfatter også kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som
pådriver overfor andre aktører. Arbeid med ROS-analyser, beredskapsplaner, øvelser og
internkontroll skal følges opp av rådmannen. (Budsjett 2020 og økonomiplan)
Rauma hadde 2019 oppstart av arbeid med Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) oppe til
politisk behandling i Kommunestyret 20.06.2019 (KS - 48/2019). Kommunestyret ga sin tilslutning til
å iverksette arbeidet innenfor de rammer som ble skissert i saken. Bakgrunnen for arbeidet var at
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Rauma kommune hadde tilsyn med kommunal beredskapsplikt fra Fylkesmannen i mai 2018 og fikk
to avvik. I Kommunestyret sitt møte 12.2.2020 ble ny Helhetlig risiko- og vesentlighetsvurdering
vedtatt.
Rådmannen orienterer om at kommunens overordnede beredskapsplan skal erstattes med en ny,
omarbeidet plan til kommunestyremøte i september.
RISIKOVURDERING SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Konsekvens om risikofaktor inntrer

Kommunen har gjennomført
ny ROS-analyse i 2019. Denne
er vedtatt i februar 2020.

Sikkerheten for innbyggerne i
kommunen.
Kommunens omdømme kan bli
svekket.

Dette er et område som
fylkesmannen fører tilsyn med
kommunene.
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L

H

Vesentlighet

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Risikovurdering
L = lav
M=
medium
H = høy

Konsekvens

Arbeidsgiveransvaret ivaretas
ikke på en tilfredsstillende måte.

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer
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4

KOMMUNALE TJENESTER – SEKTORER

I dette kapittelet gis det innledningsvis en kort beskrivelse av de politiske vedtatte målene for de
kommunale tjenestene, litt om innbyggerundersøkelser, brukermedvirkning og rekrutering og
kompetanseutviklingen innen de kommunale tjenestene. Videre er det foretatt en gjennomgang av
de ulike tjenesteområdene, og vurdering av risiko- og vesentlighet i forhold til våre funn om den
aktuelle tjenesten.
4.1

MÅL FOR DE KOMMUNALE TJENESTENE

I kommunens økonomiplan omhandles de ulike mål for tjenestene. Det er politisk vedtatt slike
overordna mål for de kommunale tjenestene i Rauma kommune:

Det er utarbeidet et strategidokumenter for hvert av kommunens seks tjenesteområder. Disse 4årige strategidokumentene er sentrale styringsdokumenter i kommunens samlede styringssystem og
rulleres og utvikles årlig, se kommunens økonomiplan 2020-2023:
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Premisser for styring av tjenesteområdene:
•
•
•
•
•
•

Prinsippene om nettorammer og mål/resultatstyring videreføres
Tjenesteområdenes mål utformes i struktur i tråd med verdikjeden og følger opp de
overordnede målene for kommunen så langt det er relevant
Vedtatte økonomiske omstillingstiltak i tjenesteområdene går fram av tabellen i kapittelet:
Økonomisk omstillingsplan. De gjentas likevel under det enkelte tjenesteområde.
For øvrig bør tjenesteområdene initiere egne omstillingstiltak for å forbedre
kostnadseffektivitet, egen organisasjon samt kvalitet og brukeropplevelse.
Alle tjenesteområder skal enkelt formulere hva kommunens verdier Samarbeidsvillig, Ekte og
Raus (SER) betyr i deres virksomhet.
Kommunens driftsbudsjett vedtas med 8 driftsrammer – slik:
a. Politisk styring og kontrollorganer
b. Sentraladministrasjonen
c. Raumabarnehagen
d. Raumaskolen
e. Rauma helse og omsorg
f. Rauma velferd
g. Rauma kultur
h. Rauma utbygging.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN

Rauma kommune gjennomførte i 2019 en innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen kartlegger
innbyggernes inntrykk av kommunen og tilfredshet med tjenester på sentrale områder, som
kommunale tjenester, tilbud og muligheter, trygghet og demokrati.
Rauma kommune oppnår 76 av 100 mulige poeng i 2019, noe som er signifikant bedre enn i 2017
(71). Dette viser at innbyggerne alt i alt er godt fornøyde med Rauma som et sted å bo og leve.
Kommunen har et godt omdømme (71), som er bedre enn resultatet i 2017 (65). Omdømmet er også
bedre enn det nasjonale gjennomsnittet.
Sammenlignet med 2017 er innbyggerne mer fornøyde med informasjon til innbyggerne (fra 55 til
60) og innbyggerne har også et bedre inntrykk av kommunens samfunnsansvar og etikk (fra 54 til 58).
Den samlede tilfredsheten med de kommunale tjenestene i Rauma er middels god (66), men er
betydelig bedre enn i 2017 (62). Resultatet er på nivå med det nasjonale gjennomsnittet.
Innbyggerne er aller mest fornøyde med drikkevannet (93), og det er god tilfredshet med
barnehagetilbudet (79). På begge disse områdene oppnår Rauma kommune bedre resultater enn i
2017 og det nasjonale gjennomsnittet. Det er også gode resultater for avløpssystemet (75),
renovasjon (73) og grunnskolen (71). (Rauma kommune gjorde det enda bedre på renovasjon i 2017,
men forskjellen er ikke signifikant). Tilfredsheten med eldreomsorgen er betydelig bedre enn den var
i 2017 (fra 52 til 63), et resultat som er bedre enn landsgjennomsnittet. Når det gjelder gang- og
sykkelveier (44), er resultatet noe svakere enn det nasjonale gjennomsnittet. Tar vi høyde for
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kommunestørrelse, er resultatet imidlertid på nivå med gjennomsnittet for små kommuner. For
byggesaksbehandling og veier er resultatene relativt svake (henholdsvis 51 og 52), men på nivå med
det nasjonale gjennomsnittet.
BRUKERMEDVIRKNING

Alle tjenesteområder har et eget brukerråd hvor pårørende er representert.
I tillegg har alle skole Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og foreldre – og samarbeidsutvalg (SU) ved
den enkelte skole. FAU er et lovpålagt organ som velges av Foreldrerådet og fungerer som styre for
Foreldrerådet. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av
foreldrerådet. Samarbeidsutvalg er også et lovpålagt organ bestående av brukerrepresentanter som
skal finnes ved alle grunnskoler i Norge.
OM REKRUTERING OG KOMPETANSEUTVIKLING (ÅRSRAPPORT 2019)

«Vi har kompetente søkjarar til dei fleste stillingar, men med noko variasjon mellom dei ulike
tenesteområda. Rekruttering av mellom anna barnehagelærarar og sjukepleiarar kan vere krevjande.
Leiarstillingar er det generelt få søkarar til, men i 2019 har det vore ein auke i tilfanget av søkarar til
desse stillingane. Reduksjon i talet på deltidsstillingar blir gjort der det er mogleg og ønskeleg.
Tilsette i midlertidige stillingar med rettar etter Arbeidsmiljølova får faste arbeidsavtaler når det er
grunnlag for det.
Rauma kommune har gjennom mange år satsa på lærlingordninga som ein viktig del av vårt
rekrutteringsarbeid. Ved årsskiftet var 13 lærlingar under aktiv opplæringskontrakt. Lærlingane blir
følgt opp av Rauma og Vestnes opplæringskontor.»
De ulike virksomhetene skal ha utarbeidet og vedtatt strategisk kompetanseplaner. Strategisk
kompetanse styring betyr planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre
organisasjonen og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål for
enheten.
I 2019 har rådmannen sin leder gruppe sammen med fire andre kommuner deltatt på ett program
om innovasjon og digitalisering (Ledergaloppen) i regi av KS.
Det ble brukt ca. 2,6 millioner kroner til opplæringstiltak i 2019. Midlene kommer fra kommunale
bevilgninger og fra øremerkede midler innen helse og omsorg, og oppvekst, samt midler som
kommunen har fått gjennom spesifisert søknad.
4.2

BARNEHAGEN

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage
med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.
Det er krav til kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg
videre i livet. Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innen utgangen av november
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det året det blir søkt om barnehageplass. Barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og
uavhengig av foreldrenes økonomi. (Kilde: regjeringen.no)
Rauma kommune har gjennom Strategidokumentet satt følgende normtall for barnehagen:
• Pedagognorm: Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og
én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.
• Bemanningsnorm: Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre
år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden
frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning.
• Beregning av alder: Barna regnes som store fra august det året de fyller 3 år. Både
bemanningsnormen og pedagognormen skal oppfylles på barnehagenivå.
• Rett til barnehageplass er hjemlet i Lov om barnehager. Alle barn som er født innen
utgangen av november det året det søkes om plass, har rett til plass i kommunen de er
bosatt i. Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Det er
to hovedopptak pr år, utover det løpende opptak gjennom året der det er ledige plasser.
• Samarbeidsplikt om overgang fra barnehage til skole og SFO. Stortinget har vedtatt en plikt
for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole
og SFO.
• Spesialpedagogisk hjelp. Barn som ikke har begynt på skolen, har rett til spesialpedagogisk
hjelp hvis de trenger det. Retten gjelder uansett om de går i barnehage eller ikke. Dette
gjelder også barn bosatt i andre kommuner (eks. fosterbarn). Barn og unge med
habiliteringsbehov. Fra 1. august 2016 er retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til
tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til
barnehageloven. Rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne er både regulert i
Barnekonvensjonen og norsk lov. Barn som går i barnehage, og som har nedsatt
funksjonsevne, har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud..
Tjenesteområdet barnehage ledes av barnehagesjef, og hver av de seks kommunale barnehagene har
egen styrer. Området har ca. 58 faste årsverk.

Utfordringsbilde (økonomiplan 2020-2023)
• Raumabarnehagene er rimelig i drift (4,6 mill. billigere enn beregnet utgiftsbehov, jfr
Telemarksforskning).
• Raumabarnehagen har hatt ei fin forbedring til en 274. Plass på Kommunebarometeret I
2019. (370. plass i 2018).
• Ifølge prognosene står Rauma overfor en betydelig reduksjon i antall barnehagebarn de
nærmeste årene. Samtidig er det store svingninger i barnekullene fra år til år, noe som gjør
det utfordrende å tilpasse bemanning fortløpende.
• Bygningsmassen til Raumabarnehagen preges av at den er gammel.
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Raumabarnehagen har i egen strategi for 2020-2023 satt seg overordna mål innenfor hvert av
områdene samfunn, tjenester, organisasjon og økonomi:
• Samfunn - Full barnehagedekning med fagkompetanse og alle barnehager skal drives
helsefremmende.
• Tjenester - Godt psykososialt- og språkmiljø i barnehagen IKT- i barnehagen, og god og aktivt
bruker medvirkning.
• Organisasjon - Fokus på lærende organisasjon, god faglig kompetanse, økt nærvær, økt andel
menn i barnehagene, og myndiggjorte medarbeidere.
• Økonomi – Overholde tildelt budsjett.
Årsrapport, økonomi 2019:
Barnehage hadde et lite merforbruk i 2019. «Meirforbruket er knytt til utgifter til ikkje-kommunale
barnehagar, både driftstilskot som gjeld barn i kommunen og i andre kommunar med styrka tilbod og
fleire små barn enn forventa i private barnehagar. Rekneskapen viser meirforbruk på Myra og
Leiktun, men mindreforbruk i dei andre kommunale barnehagane resulterte i balanse totalt sett.
Høgt sjukefråvær er blant årsakene til meirforbruk ved dei store barnehagane. Dette har det vært
jobba godt med i 2019, og vi venter effekt i tida framover. I tillegg har utfordringar knytt til barn med
ekstra ressursbehov gitt auka kostnader.»
KOSTRA- TALL
Tabell 9: Utvalgte nøkkeltall for barnehage
Rauma kommune
Nøkkeltall
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til
innbyggere 1-2 år (prosent)
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til
innbyggere 1-5 år (prosent)
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til
innbyggere 3-5 år (prosent)
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til
alle barn i barnehage
Antall barn korrigert per årsverk til
grunnbemanning, alle barnehager

Andel barnehagelærere i forhold til
grunnbemanning (prosent)
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som
får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i
kommunale barnehager
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager
(f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i
kommunale barnehager (kr)
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av
kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger
1-5 år (kr)
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per
korrigerte oppholdstimer i kommunale
barnehager

Enhet

2017

2018

2019

KOSTRA
gr. 11

Landet

2019

2019

prosent

73,5

83,4

84,6

84,6

84,6

prosent

88,6

91,7

92,2

92,9

92,4

prosent

97,6

97,1

97,4

97,9

97,3

prosent

55,1

49,9

47,5

56,1

49,1

6,3

5,9

5,6

5,6

5,7

prosent

32,3

39,8

37,3

44,5

41,5

prosent

7,5

3,7

6,5

3,7

3,9

kr

68,7

75,1

82,7

78,3

78,7

prosent

76,7

82,8

88,1

84,9

86,3

prosent

12,7

14,4

12,5

12,8

14,3

kr

136 943

154 317

165551

167364

163025

kr

54,0

59,6

64,4

64,2

62,7

antall
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Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for barnehage

Vi ser av tallen over at Rauma kommune på de fleste områder ikke skiller seg vesentlig fra de vi har
sammenlignet med. Vi ser at andelen barn i kommunale barnehager er lav i Rauma i 2019 og at
andelen er redusert i perioden fra 2017. Tabellen viser også at andelen ansatte i barnehagen med
barnehagelærer utdanning er lavere enn i de vi har sammenlignet med. Netto driftsutgifter per barn i
barnehagealder i Rauma kommune har økt i perioden, men er i 2019 lavere enn hos de vi har
sammenlignet med. Vi ser også at andel barn som får ekstra ressurser er høyere i Rauma kommune
enn de vi har sammenlignet med.
KOSTRA-analysen som Telemarksforskning gjennomfører for Rauma kommune viser endringer i
demokrafi i årene fremover. Det forventes en endring i kostnader, slik at kommunen må begynne å
innrette seg på en situasjon der ressurser fra barnehage og skole, må vris over til pleie og omsorg.

RISIKOVURDERING BARNEHAGE

Kvaliteten i barnehagene er ikke
tilfredsstillende

Konsekvens om
risikofaktor inntrer

Regnskapet for 2019 viser et lite
overforbruk. Årsakene som nevnes er,
høyere enn forventet:
• driftstilskudd til private barnehager,
• høyere sykefravær
• barn med ekstra ressursbehov.

Barnehagene bruker mer
midler enn planlagt.

Pedagognorm: Andelen barnehagelærere
med barnehagelærerutdanning i forhold
til grunnbemanning er noe lavere enn de
vi har sammenlignet med, men har økt
noe siden 2017.

Barn får ikke et
kvalitativt godt
barnehagetilbud.

Bemanningsnorm: KOSTRA- tall viser at
antall barn per årsverk i Rauma
barnehagen ligger på nivå med de vi har
sammenlignet med.
Spesialpedagogisk hjelp: KOSTRA tall for
2019 viser at det er mange barn i de
kommunale barnehagene i Rauma som
mottar ekstra ressurser til barn,
sammenlignet med andre.
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M

L

M

Kommunens omdømme
kan bli svekket.

Vesentlig

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer

Konsekvens

Barnehage holder
ikke økonomisk
ramme

Risikovurderin
g
L = lav
M=
medium
H = høy

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer
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Retten til
barnehageplass
overholdes ikke

4.3

Innbygger undersøkelsen viser at
innbyggerne er fornøyd med
barnehagetilbudet.
Det er to hovedopptak pr år, utover det
løpende opptak gjennom året der det er
ledige plasser.

Barn får mindre
pedagogisk, sosial og
kulturell opplæring enn
ønskelig. Arbeidskraften i
blir ikke utnyttet.
Manglende tilflytting og
vekst.

L

M

GRUNNSKOLE N

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendig forutsetninger
for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om
likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal
oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen. (Kilde: regjeringen.no)
Det er krav i lov om årlig rapportering på tilstanden i grunnskoleopplæringen.
Tjenesteområdet skole ledes av skolesjef. I tjenesteområdet inngår 5 grunnskoler som ledes av hver
sin rektor. Området har ca. 133 faste årsverk. Skolene i Rauma kommune har slik organisering:

Kilde: Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 -20232

2

Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 -2023
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F.o.m. 1.8.17 er Vågstranda skole organisatorisk lagt inn under Måndalen skole med felles rektor.
Rauma voksenopplæringssenter og Rauma studiesenter hører organisatorisk under Åndalsnes
ungdomsskole.
Totalt er det 152 ansatte i skolene i Rauma kommune, 112 har pedagogisk stilling, 4 innen PPT
(inkludert 1 leder) og 5 rektorer.
Rauma kommune er en del av samarbeidet mellom flere kommuner i Romsdal om Tøndergård skole
og ressurssenter. Samarbeidet er organisert som vertskommunesamarbeid, der Molde kommune er
vertskommune. Rauma kommune har 3 plasser ved skolen som er en skole med internat for barn og
unge med sammensatte lærevansker i alderen 6 – 21 år.
Utfordringsbilde (økonomiplan 2020-2023):
• Forventet nedgang i elevtallet i åra fram mot 2040.
• Etablere en kommunal standard som kjennetegner Raumaskolen.
• Fortsette arbeidet med å oppnå mer likeverdige læringsresultater på tvers av skoler, fag og
klassetrinn i Raumaskolen.
• Styrke bruker- og elevmedvirkning.
• Utvikle digital kompetanse blant elever og lærere og utnytte de muligheter som ligger i
satsingen på digitale læremidler og digital infrastruktur.
• Rekruttering og videreutvikling/kompetansebygging.
• Skoleområdet har på få år gått fra å ha en ressurssituasjon som var bedre enn
sammenlignbare kommuner, til å få en ressurssituasjon som er under det som er normert og
inntektsjustert utgiftsnivå (jfr. Telemarkforsking).
Kommunestyret behandlet Tilstandsrapporten for grunnskolen 2018 i møte i juni 2019.
Kommunestyret la da til grunn økt fokus på elevenes læringsmiljø, og at skolene arbeider videre med
planene de har for det forebyggende arbeidet mot mobbing.
Kommunestyret behandlet i møte 20.5.2020 i sak 43/20 Tilstandsrapport 2019 for skolene i Rauma:
Rauma Kommunestyres innstilling
1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 til orientering. Rapporten gir god
oversikt over og innsikt i Raumaskolen.
2. Kommunestyret legger til grunn et økt fokus på skolenes satsingsområder, spesielt vurdering
for læring på barnetrinnet, og en større delingskultur på tvers av skolene.
3. Vist til tidligere sak og fjorårets rapport, forventes det en økt innsats mot mobbing gjennom
nye samarbeidsformer i kommunen og på skolene.
4. Kommunestyret legger til grunn at Tilstandsrapporten legges fram for samarbeidsutvalget på
den enkelte skole ved oppstart av nytt skoleår, og andre brukerutvalg for skole.
Raumaskolen har i egen strategi for 2020-2023 satt seg overordna mål innenfor hvert av områdene
samfunn, tjenester, organisasjon og økonomi.
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KVALITETSSYSTEM

Skolesektoren i Rauma har tatt i bruk ett nytt kvalitetssystem MOAVA 13-10. Årshjulet i systemet er
lagt opp etter aktiviteter på skolene gjennom skoleåret. 1310.no har fått sitt navn fra
Opplæringsloven § 13-10 som pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å sikre at denne loven
blir fulgt. Løsningen til Moava 1310 bygger på Opplæringslovens krav, Utdanningsdirektoratet sine
anbefalinger og praksis fra skolene. Det er også lagt inn et ferdig digitalt årshjul med gjøremål som er
lenket opp mot aktuell paragraf i Opplæringsloven. Skolelederne i kommunen kan endre, slette, eller
legge til gjøremål samt laste opp kommunens maler eller andre dokumenter som hører til. Systemet
er hovedsakelig laget for barnehager, grunnskoler, voksenopplæring og videregående skoler, og
brukes av kommuner over hele landet. Skolelederne logger seg inn og merker av når gjøremål er
gjort. I tillegg kan man enkelt registrere henvendelser, f.eks. mobbing eller søknader om fri utenom
ferietid. Kommunens administrasjon kan logge inn og få en oversikt/status og enkelt generere
rapporter over alle skolenes gjøremål.
«Vårt mål med å ta i bruk systemet er at alle skolelederne legger inn status på utført gjøremål, og
kvitterer ut og dokumenterer for sin skole. På denne måten er vi som skoleeier sikret at loven blir
fulgt.» (Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 -2023).
STRATEGISK PLAN FOR 2020-2023

I Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 – 2023 utarbeidet av skolesjef, rektorene, leder for
PPT og IKT- utvikler for skolene, har sett slike styrker, svakheter, muligheter og truser for
skolesektoren i tiden frem mot 2024 (SWOT):
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TILSTANDSRAPPORT

Med bakgrunn i tilstandsrapporten fra grunnskolen for 2019 foretas en slik konklusjon i
saksgrunnlaget til den politiske behandlingen av rapporten:
«Skolene i Rauma arbeider svært godt på mange områder. Det blir hvert skoleår viet stor
oppmerksomhet læringsresultater generelt og nasjonale prøver spesielt. I tillegg blir skolemiljøet
arbeidet grundig med, og da med et særskilt fokus retta på mobbing i skolen.
Rauma-skolen har de siste årene prestert noenlunde likt målt mot fylket og landet ellers, både på
nasjonale prøver og elevundersøkelser. Når karakterene i 10. klasse oppsummeres i
grunnskolepoeng, ligger Rauma-skolen fortsatt noe over gjennomsnittet. Dette gjøres mye godt i
skolene våre, men slikt arbeid er ferskvare og bør alltid være gjenstand for forbedringer.
Elevundersøkelsen viser igjen for høye forekomster av mobbing, og skolene har her satt i verk tiltak
på systemnivå for å bedre det forebyggende arbeidet på skolene. Se beskrivelse fra skolene som
ligger i Tilstandsrapporten i år også. I tilleggssak i dag ligger det inne et forslag om nye måte å
arbeide på, noe som vi tror vil få god effekt.
Følgende ting peker seg ut fremover som vi sammen må ha økt fokus på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grunnleggende ferdigheter, fortsatt leseferdigheter
Godt skolemiljø for elevene, spesielt med fokus på mobbing og nye arbeidsmåter
Tidlig innsats ved hjelp av PPT tettere på
Tilpasset undervisning ved hjelp av PPT tettere på
Digital læring og økt bruk av digitale læremidler
Profesjons- og skoleutvikling ved hjelp av bla. aksjonslæring eller kollegabasert veiledning.

Det er mange rammefaktorer som må inngå i dette samspillet skal vi klare å realisere
forkusområdene våre. Vi må øke bevisstheten rundt vår egen praksis ytterligere. Hva fungerer,
hvordan elevene lærer – og hva som ikke fungerer. Vi må i mye større grad lære av hverandre i
Rauma, da noen skoler får dette til veldig godt. Økt delingskultur.
Hver enkelt skole må se på egen praksis i de ulike fokusområdene, og drive et aktivt utviklingsarbeid
på dette fremover, men samtidig gi rom for deling på tvers av skolene.»
KOSTRA - TALL
Tabell 10: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole
Rauma kommune
Nøkkeltall
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med
særskilt norskopplæring (antall)
Årstimer til spesialundervisning per elev med
spesialundervisning (antall)
Elever i kommunale og private grunnskoler som får
særskilt norsksopplæring (prosent)1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får
spesialundervisning (prosent)

Enhet

2017

2018

2019

KOSTRA
gr. 11

Landet
ute Oslo

2019

2019

antall

54,3

66,5

51,9

53,0

36,3

antall

167,9

220,7

184,7

148,7

139,9

prosent

1,5

1,6

1,6

3,9

4,9

prosent

6,5

5,7

7,3

8,4

7,8
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Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing
(8.trinn)
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i
regning (8.trinn)

prosent

64,1

63,6

79,0

73,6

75,0

65,2

77,0

70,7

67,5

68,7

Gruppestørrelse 2 (antall)

antall

15,9

15,9

14,3

14,8

15,8

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222,
223), i prosent av samlede netto driftsutgifter
(prosent)
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215,
222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)

antall

42,5

42,5

42,3

41,3

41,7

prosent

22,0

21,5

20,8

23,1

23,0

104750

108754

116748

129109

117107

kr

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for grunnskolen

KOSTRA- tallene viser at Rauma kommune har lavere andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning, men at kommunen bruker flere timer til spesialundervisning per elev med
spesialundervisning. Sammenlignet med snittet i KOSTRA gruppe 11 og landet utenom Oslo, men at
antallet er redusert vesentlig fra 2018.
KOSTRA tallene viser at Rauma kommune har større andel på mestringsnivå 3 til 5 i både lesing og
regning enn de vi har sammenlignet med i 2019. Også når det gjelder gjennomsnittlig
grunnskolepoeng ligger Rauma noe over de vi har sammenlignet med.
KOMMUNEBAROMETER

Grunnskolen i Rauma ligger i 2019 på 196 plass i kommunebarometeret. Dette er en nedgang på 61
plasser fra året før.
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Kilde: Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 – 2023

Tabellen er kommentert nærmere i Strategisk plan for skolene.
PPT I RAUMA

Opplæringsloven § 5-6 og Barnehagelova § 19 c gir bestemmelser om hva PP-tjenesten skal jobbe
med:
•
•

Kompetanse og organisasjonsutvikling i barnehage og skole.
Utarbeide sakkyndige vurderinger der lova krever det.
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Det er 3,5 årsverk ved PPT i Rauma. Disse skal dekke 10 barnehager, 7 skoler, voksenopplæringen,
lederoppgaver og 0,5 årsverk frikjøp av Fylkeskommunen ved Rauma videregående skole.
Oppgaver:
Før kommunen eller fylkeskommunen gjør vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
etter Opplæringslova §5-1 og Barnehagelova §19 e, skal det utarbeides sakkyndig vurdering av PPT
for å vurdere de særlige behova barnet/eleven har og hvilke behov vedkommende har.
Enheten opplyser i Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 – 2023 at de per 1.8.2019 hadde
266 aktive individsaker.
Utfordringer3:
PPT har siden 2015 hatt et tett samarbeid med barnehager og skoler om å kvalitetssikre det ordinære
opplæringstilbudet, og dreie ressursbruken fra det spesielle til det ordinære. Men med reduserte
rammer til barnehager og skoler vil dette føre til økt behov for spesialpedagogisk
hjelp/spesialundervisning da det ordinære ikke lenger er godt nok.
RISIKOVURDERING GRUNNSKOLE
Risikofaktorer
Bakgrunn for risikovurdering

Sikres alle elever
et godt
læringsmiljø.

Elevundersøkelsen viser at det er
mye mobbing ved skolene i
Rauma.

Elever trives ikke på skolen.

Kommunebarometeret viser at
det har vært en nedgang i trivsel
blant elevene både i 7. og 10.
trinn. Tallene for 7. trinn er
spesielt svake med en 318 plass
blant kommunene i Norge.
Kommunestyret har vedtatt å
opprette et «ressursteam» på
alle grunnskoler som skal ha
fokus på opplevd mobbing fra
voksne og foreslå egne tiltak.

3

Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 – 2023
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M
Elever kan få dårlig
læringsutbytte dersom de
ikke trives på skolen eller
det er dårlig læringsmiljø.

H

Vesentlig

Konsekvens om risikofaktor
inntrer

Konsekvens

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Sannsynlighet

Risikovurdering
L = lav
M = medium
H = høy
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Sikres alle elever
en god grunnopplæring

Vi ser av KOSTRA- tall og
kommunebarometeret at elever
i Rauma har avgangskarakterer
og grunnskolepoeng godt over
gjennomsnittet for landet og
kommunegruppe 11.

L

H

KOSTRA- tallene viser at Rauma
kommune har lavere andel
elever i grunnskolen som får
spesialundervisning, men at
kommunen bruker flere timer til
spesialundervisning per elev
med spesialundervisning.

4.4

HELSE OG OMSORG

Tjenesteområdet helse og omsorg sitt overordnede ansvar er å sørge for at de som oppholder seg i
kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Ansvaret omfatter alle pasient- og
brukergrupper. Kommunen er pliktet til å yte tjenester som:
• helsehjelp i hjemmet,
• praktisk bistand,
• støttekontakt,
• avlastning og
• plass i institusjon.
I tillegg skal kommunen ha tilbud om omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Kommunen kan også velge å supplere med andre tjenester. I tråd med den kommunale
handlefriheten, står kommunen relativt fritt til å utforme tjenestetilbud til sine innbyggere.
Tjenestene som ytes innenfor helse- og omsorg er i stor grad lovregulert gjennom:
• Helse- og omsorgstjenesteloven
• Helsepersonelloven
• Pasientrettighetsloven.
På kommunen hjemmeside er det februar 2020 publisert at Rauma kommune har ansatt ny helse- og
omsorgssjef. På samme tid har tjenesteområdet helse og omsorg vært gjennom en omorganisering
av lederstrukturen, der helse og omsorg deles i tre virksomhetsområder som skal jobbe tett sammen.
Etter en intern utlysning er nå de tre virksomhetslederne ansatt og har startet i stillingene sine, men
også fungere som avdelingsledere en periode fremover. Rauma kommune vil i perioden 25.2 til 31.7
være uten helse- og omsorgssjef. Rådmannen og virksomhetslederne vil ta de viktigste oppgavene i
denne perioden.
Ny organisering av helse og omsorg:

58

Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune

Kilde: Rauma kommune sin hjemmeside
Per september 2019 var det 310 ansatte og 227,85 årsverk innen helse og omsorgstjenestene. Det
har vært en slik utvikling i antall brukere av tjenestene:

Kilde: Strategi 2020-2023 for Tjenesteområde helse og omsorg
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Kilde: Strategi 2020-2023 for Tjenesteområde helse og omsorg

Tabellene viser en økning opp mot 40 % på antall brukere av helse og omsorgstjenester fra 2016 til
2019. Fra januar 2017 til september 2019 har det vært en økning i antall brukere med ca. 25 %,
samtidig har tallet på antall ansatte og årsverk økt med 8 %. En har altså gitt flere brukere tjenester
med færre årsverk.
Økonomi:
I enheten sin strategiplan for perioden 2020-2023 omhandler enheten sitt store merforbruk i de siste
tre år og årsaken til merforbruket som det opplyses at i hovedsak skyldes følgende forhold:
• Økning og endring i brukermassen,
• Åpning av nytt helsehus med 7 flere sykehjemsplasser,
• Velferdsteknologi som ikke har fungert etter formålet, og
• Vakante stillinger som det tok tid å få besatt.
Omstillinger i planperioden - Økonomiplan 2020-2023:
Helse og omsorg har vært gjennom omstilling i 2019 som følge av et for høyt driftsnivå i 2018, mye
knyttet til overgang til drift i nytt helsehus. Det er iverksatt tiltak i 2019 som vil gi helårsvirkning i
2020. Eksempel er innføring av langvakter i institusjon, avvikling av 7 korttidsplasser i institusjon og
oppstart av bokollektiv i Måndalen. I 2019 er det driften av botjenesten som har gitt de største
utfordringene med tanke på budsjett. Kostnadene her har økt med 8-9 millioner kroner knyttet til
ressurskrevende brukere, og gjør at det blir vanskelig å nå budsjett. Det må derfor planlegges for
ytterligere tiltak i Helse- og omsorg, både innenfor botjenesten og de øvrige områder.
Tjenesten må fortsette omstillingsarbeidet for å kunne gi gode tilbud til den voksende gruppen eldre
i årene som kommer. For 2020 er det synliggjort konkrete tiltak som summerer seg opp til en
helårsvirkning på 15 mill. kroner. Av planlagte prosjekter nevnes:
Ytterligerer vriding i ressursbruk fra langtids institusjonsplass til bokollektiv, jfr. omsorgstrappa og
ambisjonen om rett omfang på tilbudet i hvert trinn av trappa, blant annet ved å ta i bruk 7 rom i
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Snarveien 5 til bokollektiv innenfor den bemanning som i dag betjener de 10 omsorgsleiligheter der.
Dette forventes i en periode å kunne frigjøre tilsvarende kapasitet i helsehuset til andelen brukere på
dette nivået igjen øker på noe lengre sikt (7-10 år). Andre tiltak:
•
•
•
•
•
•

Endring i turnus i botjenesten.
Etablering av arbeids- og aktivitetssenter
Ytterligere reduksjon i bruk av vikarbyrå.
Forsere bruk av velferdsteknologi (digitale tilsyn og elektronisk medisinhåndtering) i
kombinasjon med hverdagsrehabilitering.
Dimensjonering av tjenestetilbudet – vurdering av omsorgstrappen sine måloppnåelser.
Det iverksettes et prosjekt med et begrenset forsøk med økt grunnbemanning i somatisk
avdeling ved Helsehuset. Prosjektet innebærer økt bemanning på dagtid. Dette finansieres
gjennom reduksjon av inleie og overtid ved fravær. Utbygging Innenfor utbyggingsområdet
vil etableringen av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS medføre økte kostnader til
drift og opplæring i perioden. Det foreslås å videreføre en vakanse i planperioden. Det
arbeides videre med digitalisering og effektivisering av de fleste tjenestene innenfor
sektoren. De må også ta sin andel av kostnadsreduksjon som følge av grensejusteringen.

Utfordringer i planperioden (Strategi 2020-2023 for Tjenesteområde helse og omsorg):
«Tjenesteområdet helse og omsorg har de siste årene vært i stor omstilling for å møte
morgendagens utfordringer knytt til en stadig eldre befolkning og mangel på kvalifisert personell.
Byggingen av Rauma Helsehus og Måndalen Omsorgssenter er viktigste strukturelle grep for å møte
de utfordringene. Dette har gjort at vi nå har alle «trappetrinnene» i omsorgstrappen og kan gi riktig
tilbud, på riktig sted til rett tid.
Nye og mer komplekse oppgaver overført fra spesialisthelsetjenesten etter innføringen av
samhandlingsreformen i 2012, gjør det ekstra utfordrende da vi ikke klarer å øke kompetansen i takt
med overførte oppgaver. Dette gjelder somatikk, men kanskje i enda større grad innenfor psykiatri og
rus. For å møte disse utfordringene er det viktig at vi har fokus på kompetanseheving, bruk av
velferdsteknologi og «jobbglidning». Vi får da brukt spesialkompetansen der vi har mest bruk for den.
Rehabilitering er annet satsingsområde som er viktig så tidlig som mulig i et pasientforløp for at
brukeren/pasienten skal holde seg så lavt som mulig i omsorgstrappa, og bli værende der lengst
mulig. Det kreves et godt tverrfaglig team med kompetanse på området og kontinuitet i
personalgruppen. Hjelpemidler, sammen med aktuell velferdsteknologi, må komme tidlig på plass.
Status pr. i dag er at vi er godt i gang med det gode pasientforløpet, men må jobbes videre med
rutiner for å optimalisere rehabiliteringen. Rehabiliteringskoordinator i avdelingen sikrer et best
mulig pasientforløp og habiliteringsprosessen. Det er for få ansatte med kompetanse på
rehabilitering og vi må bedre kontinuiteten i arbeidet. Vi har et godt og tett samarbeid med
fysio./ergo og institusjonslege.»
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Styrker, utfordringer, muligheter og trusler for enheten (SWOT)(Strategi 2020-2023 for
tjenesteområde helse og omsorg):

Også helse og omsorg følger opp SWOT gjennom de mål og tiltak som er utarbeidet i kapittel 3 i
strategien. Enheten har satt seg overordna mål innenfor hvert av områdene samfunn, tjenester,
organisasjon og økonomi.
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Brukermedvirkning:
Rauma kommune har for helse og omsorgstjenestene et brukerråd hvor pårørende er representert.
Disse skal møtes minimum 2 ganger i året.
KOSTRA – TALL
Tabell 11: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg
Rauma kommune
Nøkkeltall
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per
innbygger (kr)

Enhet

2017

2018

2019

KOSTRA
gr. 11

Landet
uten
Oslo

2019

2019

kr

31331

35933

39440

34167

28727

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av
kommunens samlede netto drifts
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/
helseutdanning (prosent)

årsverk

424,2

421,8

448,0

377,9

313,6

prosent

39,4

43,0

42,7

34,6

32,4

prosent

77,6

75,7

78,2

78,9

77,7

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc

prosent

100,0

100,0

100,0

94,2

90,9

Kilde: Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg

KOSTRA- tallene viser at Rauma kommune bruker mer per innbygger på helse- og omsorgstjenester
enn de vi har sammenlignet med.
KOMMUNEBAROMETER 4

Pleie og omsorg har gått fra 274 plass av alle kommuner i 2018 til 184 plass i 2019. Sosial har gått fra
177 plass i 2018 til 174 plass i 2019. Innenfor sosial, finner en rus- og psykiatritjeneste. Dette gir en
generell positiv utvikling for tjenesteområdet.
•
•
•

•
•

Andelen fagutdannede i helse og omsorg ca. på landsbasis med 74 %.
Tjenestene dreies mot hjemmebasert omsorg
Ift. personer med demens har kommunen middels andel skjermende plasser. Fra 2020 er det
lovpålagt med dagsenter for personer med demens. Andelen plasser vi har, er på
landsgjennomsnittet. Vi er under snittet i forhold til geriatrisk sykepleiere
Ligger på landssnittet ift. registrerte trygghetsalarmer
Ca. på landsgjennomsnittet i forhold til andelen funksjonshemmede som får dekket behovet
til å delta i jobb eller studie.

TILSYN

Rapport fra fylkesmannen sitt tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig
rusmiddelbruk og psykisk liding, datert 20.6.2018. Tilsynet viser to avvik.

4

Årsrapport 2019
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1) «Det er avdekt manglar ved kommunen si styring av det systematiske arbeidet som skal
sikre at personar med ROP-lidingar får samanhengande, koordinerte og forsvarlege
helse- og sosialtjenester.
2) Rauma kommune sørgjer ikkje for at tenesta opplysning, råd og rettleieing etter
sosialtjestelova § 17 blir tildelt, gjennomført og følgt opp.»
Kontrollutvalget har i møte 25.02.20 behandlet tilsynet og i april ble status for oppfølging av
handlingsplanen som ble laget i forbindelse med tilsynet også behandlet.
Rauma kommune vil i perioden 25.2 til 31.7 være uten helse- og omsorgssjef.
RISIKOVURDERING HELSE OG OMSORG

Konsekvens om
risikofaktor inntrer

Kommunen sliter med å få nok kvalifiserte
søkere til stillinger.

Innbyggerne får ikke
den pleie og
omsorgstjenestene de
har krav på.

I perioden fra 25.2 til 31.7 er kommunen
uten helse og omsorgssjef. Rådmannen og
virksomhetslederne tar de viktigste
oppgavene i denne perioden.
Samtidig er det foretatt en administrativ
omorganisering av enheten.
Enheten har de siste tre årene ikke klart å
holde budsjett rammen og hatt et
vesentlig merforbruk.
KOSTRA- tallene viser at Rauma kommune
bruker mer på pleie- og omsorgstjenester
enn de kommunen sammenligner seg
med. I henhold til enhetens
strategidokument bruker sosialtjenester
(rus og psykiatri) noe mindre enn
sammenlignbar KOSTRA gruppe.
Utfordrende å øke kompetansen med de
nye og mer komplekse oppgaver som er
overført fra spesialhelsetjenesten etter
innføringen av samhandlingsreformen.
Spesielt krevende innen somatikk, psykiatri
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M

H

Vesentlig

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer

Konsekvens

Kvaliteten på
omsorgstjenester er
ikke
tilfredsstillende.

Risikovurderin
g
L = lav
M=
medium
H = høy

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer
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og rus. Kommunen ønsker å møte dette
med blant annet kompetanseheving og
velferdsteknologi.
Tilsyn fra fylkesmannen har vist mangler
ved kommunen si styring av det
systematiske arbeidet som skal sikre at
personer med ROP-lidelser får
sammenhengende, koordinerte og
forsvarlige helse- og sosialtjenester.
Enheten mener de i dag har en godt
tilpasset bygningsmasse for beboere i
institusjon/bokollektiv.
Kommunen har ikke aktivitetstilbud for
personer med utviklingshemming på
dagtid.

4.5

HELSE OG VELFERD

Tjenesteområdet ledes av helse og velferdssjef. Området har ca. 34 faste årsverk. Tjenesteområde
inneholder svært mange ulike funksjoner og er organisert i 7 avdelinger.
Tjenesteområdet omfatter funksjonene:
232
233
234
241
242
243
244
251
252
254
273
275
276
281

Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Annet forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.)
Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Diagnose, behandling og re- /habilitering
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
Tilbud til personer med rusproblemer
Barnevernstjeneste
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
Introduksjonsordningen
Kvalifiseringsordningen
Ytelse til livsopphold
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De ulike tjenesteområdene omtales kort i Strategiplanen for tjenestene:
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Kilde: Strategi 2020 – 2023 for Tjenesteområde Helse og velferd

Brukerråd:
Tjenesten har et brukerråd bestående av 4 personer/pårørende.
BARNEVERN

Måltall:
I tjenesten sin strategiplan for 2020-2023 står det at Rauma kommune i 2017 var på 169 plass for
barnevernstjenesten, i 2018 på 347, og 2019 på 149 plass. Nasjonalt har andelen saker i barnevernet
som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned i fjor. I snitt overholder kommunene nå den
normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av sakene. Andelen fristbrudd er halvert på
noen få år, og har aldri vært lavere enn i 2019. Andelen saker i Rauma som tar mer enn 3 måneder å
behandle er middels. Sett de fire siste årene under ett, er statistikken middels.
Kostnadene innen barnevernet i Rauma ligger under landsgjennomsnittet. Bemanningen av
fagpersonell i barnevernet er noe lavere enn normalkommunen. I forhold til normert nivå ligger
barnevernet med et underforbruk på budsjett med 4,3 millioner. Det har over år vært en stor
arbeidsbelastning i barnevernet med spesielt stor tynge i 2019. Arbeidsbelastningen fører til at det
har vært flere langtidssykemeldinger de siste årene. Andelen barn med tiltak og en utarbeidet plan er
litt lavere enn i normalkommunen.
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KOSTA- tall og tall fra Bufdir:
Tabell 12: Utvalgte nøkkeltall for barnevern
Rauma kommune
Nøkkeltall
Netto driftsutgifter til
barnevernstenesta per innbyggar 0-22
år (kr)
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17
år (prosent)
Prosentdelen barn med undersøking ift.
innbyggarar 0-17 år (prosent)
Barn med barnevernstiltak ift.
innbyggarar 0-22 år (prosent)
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per
barn med undersøking eller tiltak (kr)
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje
er plassert av barnevernet (funksjon
251) (kr)
Brutto driftsutgifter per barn som er
plassert av barnevernet (funksjon 252)
(kr)
Barn med undersøking eller tiltak per
årsverk (funksjon 244) (antall)
Undersøkingar med handsamingstid
innan 3 månader (prosent)

Enhet

kr

2017

2018

2019

KOSTRA gr.
11

Landet uten
Oslo

2019

2019

4274

5062

5962

8770

8387

prosent

3,5

2,0

3,0

4,8

4,6

prosent

3,7

2,2

3,4

4,9

4,8

prosent

4,6

3,7

4,0

4,2

3,8

kr

43653

59140

57864

56119

54645

kr

18325

22328

32557

39790

41869

kr

216750

302000

272118

450559

442333

17,0

13,7

22,9

19,1

19,2

81

84

76

87

88

antall
prosent

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for barnevern

Vi ser av tabellene over at de foreløpige tallene for kommunens netto driftsutgifter til
barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år er lavere enn for KOSTRA gruppe 11 og landet uten Oslo. I
2019 har Rauma kommune saksbehandles 76 % av barnevernssakene innen 3 måneders fristen.
Verdi for
Rauma
kommune

Innmeldte tall til www.bufdir.no for 2018 og 2019

Verdi for
fylket

Dekningsgrad og kapasitet:
Barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17år (2019)

4,7%

Barn med undersøkesle i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 0-17 år
Barn som bor utenfor hjemmet i løpet av året i forhold til antall innbyggere i
aldersgruppen 0-17 år (2019)

3,4%

Andel barn med hjelpetiltak i hjemmet av alle barn med tiltak 0-17 år (2019)

80,8%

Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (2019)

4,6%
4%
1%

0,9%

21,9 barn

77,7%
18,2 barn

Kvalitet:
Barn i fosterhjem som ikke har fått oppfølging i tråd med lovkrav (2019)

0%%

16,2%

Tilsynskrav i fosterhjem som ikkje er oppfylt (2019)

20%

16,7%

Fristbrudd i undersøkelsessaker (2019)

16,7%

10,1%

Barn i hjelpetiltak med tiltaksplan (2019)

68,8%

68,9%

Barn i hjelpetiltak med evaluert tiltaksplan (2019)

34,4%

70,3%
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Antall barn med akuttvedtak per 1000 i barnebefolkningen (2019)
Antall stillinger i barnevernstjenesten med fagutdanning per 1000 barn 0 – 17 år

0 pr. 1000

1,4 per 1000

4,5 stillinger

4,2 stillinger

7474 kr

9230 kr
117639 kr

Økonomi:
Utgifter til barnevern per barn i befolkningen 0 -17 år (2019)
Utgifter per barn i barnevernet (2019)

104773 kr

Utgifter per barn som bor utenfor hjemmet (2019)

272118 kr

Utgifter per barn som får tiltak i hjemmet (2019)

32557 kr

Andel av barnevernsutgiftene som går til saksbehandling (2019)

42,8%

Andelen av kommunens totale utgifter som brukes på barnevern (2019)

2,3%

389 071 kr
31727
36,3%
2,9%

Bakgrunnsinformasjon:
Barn i befolkningen (2019)

20,7%

Andel barn som bor i lavinntektsfamilier (2017)

9,9%

Andel enslige forsørgere med barn under 18 år (2018)

16,6%

Andel i befolkningen med utdanning utover grunnskole (2018)

71,4%

Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste per innbygger 0-20 år (2019)

4237 kr

Barn med bekymringsmelding i forhold til befolkningen (2019)

3,4%

20,9%
10,7%
17%
73,2%
3509 kr
4,0%

Tallene fra Bufdir viser at av alle hjelpetiltak i barnevernet skjer nesten 81% av hjelpen i hjemmet.
Det rapporteres om at det i 20% av sakene hvor barn er plassert i fosterhjem er tilsynskravet ikke
oppfylt, og at 16,7% av alle undersøkelsessaker ikke blir behandlet innen fristen
Tabellen viser at 68,8% av barna har tiltaksplan, men Rauma kommune har i liten grad evaluert
tiltaksplanene sammenlignet med fylket.
Vi ser at de foreløpige KOSTRA tallene, tall fra Bufdir og tall som benyttes i enhetens
strategidokument for 2019 varierer for «Undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneders
fristen.
Barnevernvakt: Rauma kommunene har gjennom interkommunalt samarbeid mellom 14 kommuner
inngått samarbeid om vaktberedskap utenfor kontortid. Rauma kommune oppfyller nå lovens krav
om tilgjengelig barnevern 24/7.
Utfordringer/endringer i planperioden (Økonomiplan 2020 – 2023/ Strategidokument):
En ny nasjonal barnevernsreform er på trappene. Reformen, som etter planen trer i kraft i 2021,
innebærer blant annet en overføring av oppgaver fra det statlige barnevernet til kommunene. Kort
oppsummert er målet med reformen at det skal forebygges mer, det skal sees etter ressurser i
familie og nettverk, styrke kompetansen i barnevernet, øke samarbeidet mellom tjenestene i
kommunene, og gi mer ansvar både faglig og økonomisk til kommunene. Selv om reformen omtales
som barnevernsreform vil det være helt avgjørende at det samarbeides på tvers av yrkesgrupper og
etater for å løse de oppgavene man står ovenfor.
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Administrasjonen opplyser i Økonomiplan at kommunen pr i dag har lavere bemanning i barnevernet
enn i normalkommunen og det brukes mindre penger på barnevern i Rauma enn i sammenlignbare
kommuner. En konsekvens av reformen kan være slitasje på ansatte, som har mange og store
oppgaver å løse slik det er i dag.
FLYKNINGETJENESTEN 5

Per 1.august 2019 var det bosatt 34 voksne og 28 barn med flyktningstatus i Rauma. De bosatte er fra
Eritrea, Irak og Syria. Det gjenstår bosetting av 2 personer til i 2019. Kommunestyret har vedtatt at
kommunen kan bosette inntil 15 flyktninger årlig i 2020 og 2021.
Helsestasjonen har siden juni 2018 hatt en engasjementstilling som familieveileder i 50% knyttet opp
mot flykningfamilier. Dette er et engasjement som går til juni 2020, og som finansieres gjennom
tilskuddsmidler fra Bufdir.
Opplæring i norsk, samfunnskunnskap og arbeidspraksis er nøkkelen for god integrering.
Voksenopplæringa har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Astero AS har ansvar for
arbeidsrettet tema og arbeidspraksis.
Rauma kommune har satt seg mål om 70% i arbeid/utdanning etter at obligatorisk opplæring er
gjennomført. Måltallet ligger noe høyere enn gjennomsnittet for landets kommuner i 2018 (55 %). Av
årsrapporten for 2019 ser vi at 95% av deltakerne som avslutta introduksjonsprogrammet gikk til
arbeid eller utdanning. Det krever felles innsats og samarbeid mellom Voksenopplæring,
flyktningetjenesten, videregående skole, NAV og lokalt næringsliv for at målet kan nås. Per 1. august
2019 hadde 17 elever avsluttet introduksjonsprogrammet. Av disse har 7 deltakere fått plass på
helsefag ved Rauma Videregående skole og 2 deltakere har fått tilbud ved annen videregående skole
i fylket. 7 deltakere har fått fast jobb, eller deltidsjobb i kommunen, 1 deltaker er i fødselspermisjon.
Rauma kommune sitt resultat er 94 % av elevene i arbeid/utdanning per august 2019.
FRISKLIV OG MESTRING 6

Frisklivssentral ble etablert fra 2013. Endret til Friskliv og Mestring fra januar 2017. Åpent 3-4 dager i
uka. En del av kursene går på kveldstid. Det er tre 50% fagstillinger som er knyttet fast til tjenesten. I
tillegg har tjenesten flere treningskontakter som er lønnet på timer, og flere frivillige
treningsinstruktører. Fra november 2018 ble det opprettet ei 40% prosjektstilling i forbindelse med
Møteplassen- et tiltak for eldre som skal motvirke ensomhet og passivitet. Det siste året har en også
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hatt ei merkantil stilling noen timer i uka gjennom NAV ordningen. Ca. 40- 50 nye brukere på
Frisklivsresept pr. år + ca. 60 kursdeltakerne. Brukerne henvises fra helsepersonell (mest lege og
NAV), men mange tar også kontakt direkte. Tilbudet blir benyttet like mye av menn som kvinner,
aldersgruppe fra 17-70 år. På bassengtilbudet deltar ca. 30 personer, på treningsgruppene ca. 10, på
gå-gruppa ca. 20 personer og på «Sterk og Stødig» ca. 120 deltakere 65+. På Møteplassen deltar ca.
30 personer.
Utfordringer i planperioden:
Friskliv og mestring har mange tilbud, men for å opprettholde tilbudene er en avhengig av stabil
bemanning med nødvendig kompetanse. Til nå har tjenesten fått statlige tilskudd for å etablere og
utvikle Frisklivssentralen. Disse midlene har blitt redusert år for år, og kommer til å falle bort. En ser
også en utfordring i å få nok ressurser til å drifte et lærings- og mestringstilbud.
Rauma vil de kommende år få en kraftig økning i antall unge eldre 67-79 år. Gjennom tiltaket «Sterk
og stødig» vil en nå denne aldersgruppen med forebyggende tiltak i forhold til fallulykker. Med økt
andel eldre i kommunen, samt satsning på at flere kan bo hjemme lenger og opprettholde sin
funksjonsevne, er det et økende behov for tiltak for denne gruppen. Med dette som bakgrunn, ser
tjenesten at Møteplassen og lignende tilbud kan være et viktig ledd i satsningen for å nå målet om å
sette inn tiltak lenger ned i omsorgstrappa. Tiltakene kan øke eldres livskvalitet gjennom å forebygge
ensomhet og passivitet (tiltak lenger ned i omsorgstrappen).
En annen utfordring for Friskliv og Mestring, er å gjøre tjenesten kjent for brukere og andre.
Tjenesten er relativ ny enda, og det krever tett samarbeid med legetjenesten/ NAV og andre for å
rekruttere brukere som har behov. Også her oppnår en størst effekt dersom en kommer tidlig inn
med råd / veiledning og f.eks. treningstilbud/ kurs. Friskliv og Mestring har et ansvar for å følge opp
helseutfordringer presentert i Oversiktsarbeidet for Folkehelse. Her ser en at Rauma kommune har
store utfordringer i forhold til muskel- og skjelettplager, psykisk helse og antall brukere av diabetes
type 2 medikamenter. Alle er utfordringer relatert til livsstil.
Ungdata undersøkelsen viser utfordringer i forhold til psykisk helse, kosthold og søvn. I henhold til
veilederen fra Helsedirektoratet skal også Frisklivssentraler gi tilbud til barn og unge og deres familie.
Hittil skriver tjenesten at de ikke har hatt kapasitet til dette.
HELSESTASJON 7

Det er registrert 456 barn i alderen 0-5/6 år (under skolealder) i Rauma kommune. Antall barn i
målgruppen til helsestasjonen er ca. 1542, dvs. ca. 21% av Rauma sin befolkning. Helsestasjonen har
full oppslutning.
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Det ble i 2018 født 56 barn i Rauma kommune og per juni 2019 er det registrert 29 flykning barn i
alderen 0 – 12 år.
Tall fra kommunebarometer viser lav dekning av helsesykepleier målt opp mot antall småbarn i
kommunen og lav dekning av jordmødre målt opp mot resten av kommune-Norge.
Familieteamet opplever stort påtrykk ift. psykisk helse hos barn/unge/familier. Det blir stadig større
krav til hva kommunen må håndtere selv og hva spesialisthelsetjenesten tar imot. Man ønsker å
jobbe mer forebyggende opp mot psykisk helse enn hva som gjøres i dag. Ung data undersøkelse,
gjennomført i Rauma 2018, viser at en stor prosentandel sliter med psykisk helse, spesielt jenter (opp
mot 50% på enkeltområder). Flere studier viser at stadig flere jenter enn før rapporterer om ulike
slag psykiske helseplager (statistikknotat Barn og unge i Møre og Romsdal 2018).
Skolehelsetjeneste:
Helsestasjonen har hatt prosjektstilling både i grunnskolen og den videregående skolen som har
bidratt til en langt mer tilgjengelig skolehelsetjeneste både for elever og ansatte. I praksis har dette
gitt en økning i lavterskeltilbudet «trefftid» ved skolene. Prosjektstillingen har medført 20% opp mot
videregående skole og fra høsten 2019 har grunnskolen vært styrket med 90% prosjektstilling.
Oppfølging av gravide:
Alle gravide fikk tilbud om oppfølging hos jordmor- og alle benyttet seg av tilbudet. Dette er positivt,
da et godt foreldreskap starter i svangerskapet og må følges opp, også med tanke på psykisk helse.
Kommunebarometer for 2019 viser at så å si alle hadde hjemmebesøk innen to uker etter fødsel.
Utfordringer i planperioden (Økonomiplan 2020 – 2023/ Strategidokument):
I økonomiplanen for 2020 – 2023 trekker enheten frem følgende utfordringer i planperioden:
Helsestasjonen har marginale ressurser spesielt opp imot skolehelsetjenesten, og når tjenestene i
dag viser til en økning i tilbudet- trefftider- er det et resultat av prosjektmidler. Det er utfordrende og
planlegge en god og forutsigbar tjeneste som et resultat av dette. Nye nasjonale retningslinjer fra
2017 pålegger nye oppgaver både opp imot individ og system- dette er oppgaver som skal utføres
innenfor eksisterende rammer.
Grensejustering av Vågstranda og Hjelvika fra Rauma kommune til Vestnes kommunen fra 01.01.21.
betyr ca. 420 færre innbyggere for Rauma. Dette innebærer mindre utgifter, men det vil også
innebære mindre inntekter for kommunen, noe som også vil ramme tjenesteområdet vårt.
Fragmenterte tjenester som ikke snakker sammen og som ikke evner å koordinere seg er
tilbakemeldingen fra barn og unge i forslaget til Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.
Tverrfaglig samarbeid og samhandling internt i tjenesten og mellom ulike tjenester viser seg å være
en utfordring også i Rauma.
Strategi for folkehelse 2018-2021 og Rusmiddelpolitisk handlingsplan er overorda planer. Enheten
mener at planene mangler en forankring på tvers nedover i tjenesteområdene på de områdene i
planverket som er sektorovergripende. Psykisk sykdom koster Norge 185 milliarder kroner pr år, og
72

Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune

halvparten av kostnadene skyldes depresjon og angstlidelser, og halvparten av disse oppstår i barne
og ungdomsalder (FHI 2016 og H.dir.2015).
Samfunnsutfordringen fra psykiske lidelser kan bare løses ved forebygging. Det er en trend på
landsbasis at ungdom har en langt mer liberal holdning til og en økende bruk av syntetiske rusmiddel
som GHB. Det er vel ikke grunn til å tro at Rauma skiller seg positivt ut ifra landsgjennomsnittet. Vi
ser også at dette blir mer og mer normalisert.
Studien Barn i Midt Norge ved May Britt Drugli har forsket på psykisk helse i barnehagen. 7% av 4
åringer har psykiske vansker. Når vi da vet at barn fra 1-5 år oppholder seg i barnehagen i 10 000
timer, er dette mye tid å bygge helse på. Barnehagene har en unik mulighet til å bygge friske barn.
Det er økt fokus på betydningen at trygg tilknytning også i barnehagene, forutsetningen her er nok
trygge, tilgjengelige og stabile voksne. Det er bedre å bygge friske barn enn å reparere syke voksne.
Kvalitetsforskjellen i de norske barnehagene viser seg dessverre å være stor, og kvalitet er en
forutsetning for å drive godt forebyggende arbeid. Forskning skiller mellom strukturell kvalitet og
prosesskvalitet- der sistnevnte er særs viktig- men dette er det lite forskning på i Norge ( Prop. 121 S)
Ifølge kommunebarometeret har 87% (397 barn) av barna i Rauma kommunen en barnehageplass,
noe som bekrefter at vi har en unik mulighet til tidlig innsats. Det forutsetter gode rutiner for
samarbeid og felles forståelse mellom de ulike sektorer. Spesialisthelsetjenesten skal behandle de
mest alvorlige sakene, barn og unge med sammensatt problemer og med behov for langvarig
oppfølging er i dag lagt til kommunen. Som et resultat av dette er det føringer for at helsestasjon og
skolehelsetjenesten skal kunne tilby behandling for lettere psykiske og somatiske tilstander, og at
dette også skal kunne utføres av helsesykepleier og annet helsepersonell (Prop 121-S) Dette vil
utfordre enheten på kompetansebehovet videre fremover, der videreutvikling av en enda bedre
tverrfaglig helsestasjon vil være viktig.
Med lovkravet om psykologkompetanse ifra 010120; hvordan skal dette komme barn og unge i
Rauma til gode? Det har tidligere vært skissert at 30% av psykologressursen i kommunen skal brukes
opp til barn og unge. Vi ser et behov for evaluering og formalisering av samarbeidet. Vi opplever det
utfordrende når det gjelder «gapet» mellom 16-23 år på alvorlig sammensatt problematikk. ROS
teamet har de over 18 år. Psykisk helse og mestring har milde og moderate. Faget livsmestring og
folkehelse- samarbeidet mellom helse og oppvekst, hvem gjør hva og når. Helsestasjonen har etter
omorganisering fått flere faggrupper å lede og koordinere og behov for økt ledelse ved
helsestasjonen er absolutt til stede. Jobben i.f.h.t. prosjektmidler- en meroppgave- som er nødvendig
for å opprettholde og videreutvikle kommunale tjenester.
Funksjon i.f.t. omsorgslønn, støttekontakt og avlastning ligger til helsestasjonen, et arbeid som i
perioder kan være vanskelig å prioritere og følge opp. Endringer ift. krav og regler (ny avlasteravtale
– SGS 1030) har gjort arbeidet mer omfattende og tidkrevende. Dette er pr. i dag en meroppgave for
merkantil som kommer i tillegg til allerede eksisterende oppgaver. For avdelingsleder innebærer det
også et økt personalansvar.»
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NAV KOMMUNE 8

Rauma ligger på 174. plass på Kommunebarometeret for 2019, når det gjelder sosiale tjenester. For
personer over 25 år er stønadstiden litt kortere enn landsgjennomsnittet. 28% av de som går på
sosialstønad har mottatt stønad i minst 6 mnd. og 11,6% har mottatt stønad i 10+ mnd. Blant unge
under 25 år er andelen på sosialhjelp på 3,5% og de over 25 år er andelen på 3,7%. Snittet i
Kommune-Norge ligger på henholdsvis 7,1% og 4,5%. Mange unge sosialstønadsmottakere er i form
for yrkesrettet aktivitet. Husbankens virkemidler er lagt til NAV i tillegg til at NAV disponerer et antall
boliger for vanskeligstilte. Ved at NAV har disse virkemidlene i tillegg til økonomisk råd og veiledning,
har vi bosatt personer i egne boliger og fått større turnover i kommunale boliger. I 2018 videre
tildelte NAV startlån med omlag kr. 11, 6 millioner fordelt på 8 saker, hvorav 4 barnefamilier. Ved
hjelp av Husbankens virkemidler, sammen med økonomisk råd og veiledning, har tjenesten etablert
personer i egne boliger og frigitt kommunale boliger for videre utleie til andre vanskeligstilte.
Utfordringer i planperioden (Tjenesten sitt strategidokument for planperioden 2020-2023):
Sosialtjenesten kan få ekstra utfordringer dersom flyktningene, etter endt introduksjonsprogram,
ikke kommer seg i lønnet arbeid og blir selvforsørget. Det er relativt stort antall unge med
helserelaterte utfordringer som mottar stønad.
Det er stor gjeldsproblematikk blant kommunens innbyggere. Antall betalingsanmerkninger i Rauma
har økt de siste årene. Det er den samme trenden på landsbasis.
NAV må komme tidlig inn med økonomisk råd og veiledning før sakene går til inkasso. Kontoret bør
bemannes opp for å kunne yte denne tjenesten uten lang ventetid. Økonomisk råd og veiledning er
en meget tidkrevende jobb. De siste årene har vi hatt stor pågang og venteliste på tjenesten.
Reduksjon av befolkningen fra 2021, som en følge av kommunegrensejustering, vil kunne medføre en
endring i stønadsutbetalingene. Behovet og etterspørselen etter kommunale boliger og Husbankens
virkemidler kan også endre seg.
PSYKISK HELSE OG MESTRING

I strategidokumentet står det tjenesten har fokus på tidlig innsats og forebyggende plager, blant
annet gjennom samarbeidet med Rauma videregående skole. I tillegg til «dropp in» har vi fått til et
økt samarbeid med Rauma videregående skole med undervisning.
Tjenesten har fått redusert antall behandlere siden 2018 og det opplyses i strategidokumentet for
2020-2023 at tjenestene er i ferd med å få en venteliste igjen. I starten av 2018 planla enheten å
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ansette en psykolog til. Det lyktes ikke, og senere ble stillingen kuttet pga. økonomiske utfordringer i
kommunen.
Rauma kommune har hatt 19 personer som har gjennomført kurs i Rask psykisk helsehjelp. Brukerne
som svarer på evalueringsskjemaet etter endt behandling, gir tjenesten gjennomsnittlig over 9 av 10
stjerner på hvor fornøyd de er med tilbudet de får. 71% av de som ikke var i jobb eller jobbet deltid,
er kommet i gang med en form for tiltak.
LEGETJENESTEN

I strategidokumentet til tjenesten opplyses det at fastlegekapasiteten det siste året vært god og
pasienter får raskt time. I 2019 har enheten fått på plass mulighet for time- og reseptbestilling via
SMS.
Tjenesten er sårbart ved sykdom/fravær hos fastlege da det er vanskelig å få inn vikarer. Når noen
slutter er det svært krevende å få inn ny fastlege. Stillinger må gjerne lyses ut mange ganger og i
påvente av ny fastlege bekles ledig hjemmel av kostbare vikarløsninger. Aldersgrense for når du kan
tre ut av vaktordning (60 år) og nye krav til kompetanse gjør det stadig mer utfordrende å
opprettholde lokal legevakt hele døgnet. Om alt går etter planen vil den nye interkommunale
legevakten i Molde ha oppstart primo januar 2020 og dette vil medføre en stor reduksjon i
vaktbelastning for legene i Rauma.
Fastlegene opplever en mer krevende hverdag med stadig flere oppgaver de må utføre. Blant annet
må de utføre et økende antall hjemmebesøk siden et økende antall eldre skal bo hjemme lengst
mulig. Av samme grunn får legesenteret flere oppgaver som f. eks sårstell flere ganger i uken.
UTFORDRINGER I PLANPE RIODEN (TJENESTEN SITT STRATEGIDOKUMENT FOR
PLANPERIODEN 2020-2023):

Ungdata undersøkelsen 2018 viser, at mange sliter med psykiske utfordringer, har rusproblemer,
søvnvansker og angst. Mange tilfelle av mobbing, vold og overgrep. Folkehelseinstituttet, Ungdata og
statistikk fra Møre og Romsdal, viser at en voksende gruppe av jenter og gutter rapporterer om
psykiske utfordringer. Det betyr at tjenesten bør satse på å utvikle effektive tiltak for unge, og styrket
samarbeidet med Rauma Videregående skole. Resultater fra Ungdataundersøkelsen innenfor
rusfeltet viser at det foregår stor rus-utprøvning og fortsatt relativ høy «dropp-out» på VGS.
Tjenesten har derfor startet opp på nytt samarbeide med politiet omkring tidlig innsats og
forebyggende arbeide på rusfeltet. Dog er dette arbeide vanskelig å opprettholde, når ruskonsulent
stillingen i avdelingen er vakant.
Data fra Telemarksforskning viser en økning i aldersgruppen fra 67-79 år i årene fremover.
Eldregruppen har problemer med ensomhet, depresjon og aksept av ressurstap. Derfor har tjenesten
i samarbeide med Friskliv og mestring funnet ett flott tilbud til denne gruppe, der både omhandler
fysisk og psykisk helse. En viktig ressurs i dette arbeidet har vært våre erfaringsmedarbeidere og
psykolog praktikanter, der har gjort at vi kunne holde hodet over vannet med vakant stilling i
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avdelingen. Vi ser her en tendens i Rauma samfunnet til økende sykemeldinger pga. psykiske
utfordringer.
Samlet sett er psykisk helse en utfordring både i Rauma samfunnet og nasjonalt, og derfor er det
viktig å opprettholde innsatsen mot denne problemstillingen og ha fokus på forebyggende arbeide og
tidlig innsats på området. De to psykologstillingene er delvis finansiert av tilskudd som bortfaller fra
2020.
Avdelingen fikk i des. 2017 1,5 millioner til prosjektet Rask Psykisk Helsehjelp. Dette er et prosjekt
over tre år der vi ansetter to fagpersoner i prosjektstillinger. Målet er rask hjelp og hjelp til selvhjelp.
Vi kan få midler i tre år, men det forutsetter egenfinansiering på 100 000,- i 2019 og 300 000,- i 2020.
Derfor stå vi overfor utrolige økonomiske utfordringer i 2021, hvor vi står og mangler 1.100.000 kr til
at finansiere prosjektet videre. I tillegg er rus stillingen vakant, som gjør det vanskelig, å følge med i
klientstrømmen.
Styrker, utfordringer, muligheter og trusler for enheten (SWOT)(Strategi 2020-2023 for
tjenesteområde Helse og Velferd):

Også Helse og Velferd følger opp SWOT gjennom de mål og tiltak som er utarbeidet i strategien.
Enheten har satt seg overordna mål innenfor hvert av områdene samfunn, tjenester, organisasjon og
økonomi.
76

Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune

KOSTRA
Tabell 13: Utvalgte nøkkeltall for Helse- og omsorg
Rauma kommune
Nøkkeltall
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger
(kr)

Enhet

2017

2018

2019

KOSTRA
gr. 11

Landet
uten Oslo

2019

2019

kr

31331

35933

39440

34167

28727

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av
kommunens samlede netto driftsutgifter
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten
m/helseutdanning
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av
kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)

årsverk

424,2

421,8

448,0

377,9

313,6

prosent

39,4

43,0

42,7

34,6

32,4

prosent

77,6

75,7

78,2

78,9

77,7

prosent

4,7

5,1

5,3

5,0

4,9

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)

årsverk

10,4

14,0

14,7

12,2

11,4

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10
000 innbyggere 0-20 år (årsverk)
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter
hjemkomst (prosent)

årsverk

11,9

13,5

13,3

10,6

9,7

årsverk

59,3

77,1

75,1

51,2

44,1

prosent

108,3

96,6

101,8

82,1

93,5

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg

Vi ser av tabellene over at kommunens netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester per
innbygger er høyere enn for KOSTRA gruppe 11 og landet uten Oslo. Dette vises i at kommunen
bruker en større andel av netto driftsutgiftene til omsorgstjenester og kommunehelsetjenester enn
de vi har sammenlignet med. Rauma kommune har flere lege- og fysioterapeutårsverk per 1000
innbyggere enn de vi har sammenlignet med. Det samme gjelder innen helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Tabellen viser at alle nyfødte får hjemmebesøk innen to uker etter fødsel.
Tabell 14: Utvalgte nøkkeltall for sosial
Rauma kommune
Nøkkeltall - KOSTRA

Enhet

2017

2018

2019

KOSTRA gr. 11

Landet uten Oslo

2019

2019

Sosialhjelpsmottakere (antall)

antall

150

146

138

12211

116032

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6
måneder eller mer (antall)
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som
hovedinntekt (antall)
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som
viktigste kilde til livsopphold (antall)
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp
(antall)

antall

35

28

19

2551

22465

antall

37

41

36

3870

44541

antall

24

24

18

1406

12992

antall

55

53

42

4750

48076

antall

55

48

47

6679

58573

Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/rauma/sosial

Vi ser av tabellen over at antall sosialmottakere har gått ned i perioden.
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RISIKOVURDERING HELSE OG VELFERD

Konsekvens om
risikofaktor inntrer

Rauma kommunene har gjennom
interkommunalt samarbeid mellom 14
kommuner inngått samarbeid om
vaktberedskap utenfor kontortid

Innbyggerne får ikke de
barnevernstjenestene
de har krav på.

M

H

Innbyggerne får ikke de
flyktningetjenestene
de har krav på.

L

H

I kommunens strategidokument
opplyses det om at tjenesten i dag har
lavere bemanning enn i
normalkommunen og at det brukes
mindre penger på barnevern i Rauma
enn i sammenlignbare kommuner. Dette
ser vi også av KOSTRA- tallene.
Behandlingsfristen på 3 måneder i
undersøkelsessaker ble brutt i 24 % av
sakene i 2019. Dette er markant flere
brudd enn sammenligningsgruppene.
Tallene fra Bufdir.no viser at bare 34,4%
av tiltaksplanene for brukerne er
evaluert. Dette er et lavt tall
sammenlignet med verdien for fylket.
Flyktningetjenesten
Kvaliteten i
flyktningetjenestene er ikke
tilfredsstillende.

Voksenopplæringen har ansvaret for
opplæring i norsk og samfunnsfag.
Astero AS har ansvaret for arbeidsrettet
tema og arbeidspraksis.
Helsestasjonen har siden 2018 hatt en
engasjementstilling finansiert med
tilskuddsmidler som familieveileder i
50% stilling knyttet mot
flyktningfamilier. Dette engasjementet
går ut i juni 2020.
Rauma kommune har satt seg mål om
70% i arbeid/utdanning etter
obligatorisk opplæring er gjennomført.
Måltallet for landet ligger på 55%. Av
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Vesentlig

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer

Konsekvens

Barnevern
Kvaliteten i
barnevernstjenestene er ikke
tilfredsstillende.

Risikovurderin
g
L = lav
M=
medium
H = høy

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer
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årsrapporten for 2019 ser vi at 95% av
deltakerne som avslutta
integreringsprogrammet gikk til arbeid
eller utdanning.
Helsestasjon
Kvaliteten i
helsestasjontjenestene er ikke
tilfredsstillende.

Vi ser av tabellene over at kommunens
netto driftsutgifter til helse- og
omsorgstjenester per innbygger er
høyere enn for KOSTRA gruppe 11 og
landet uten Oslo.

Innbyggerne får ikke de
tjenestene de har krav
på.

M

H

L

H

Rauma kommune har flere lege- og
fysioterapeutårsverk per 1000
innbyggere enn de vi har sammenlignet
med. Det samme gjelder innen
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
KOSTRA-tallene viser at alle nyfødte får
hjemmebesøk innen to uker etter
fødsel.
Ungdata undersøkelse gjennomført i
2018 viser at en stor prosentandel sliter
med psykisk helse, spesielt jenter.
Har vært en økning i «trefftid» i
skolehelsetjenesten som følge av
prosjektmidler. Når disse faller ut kan
det bli utfordrende å opprettholde
tilbudet.

Legetjenesten
Kvaliteten i lege
tjenestene er ikke
tilfredsstillende.

Rauma kommune har flere lege- og
fysioterapeutårsverk per 1000
innbyggere enn de vi har sammenlignet
med.
I strategidokumentet til tjenesten
opplyses det at fastlegekapasiteten det
siste året har vært god og pasienter får
raskt time. I 2019 har enheten fått på
plass mulighet for time- og
reseptbestilling via SMS.
Tjenesten er sårbart ved sykdom/fravær
hos fastlege da det er vanskelig å få inn
vikarer.
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Innbyggerne får ikke de
flyktningetjenestene
de har krav på.

Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune

Det opplyses at det er utfordrende å
opprettholde lokal legevakt hele døgnet.
Planlagt å bli en del av det nye
interkommunale legevakten i Molde,
noe som vil medføre en reduksjon i
vaktbelastning for legene i Rauma.
Fastlegene opplever en mer krevende
hverdag med stadig flere oppgaver de
må utføre. Blant annet må de utføre et
økende antall hjemmebesøk siden et
økende antall eldre skal bo hjemme
lengst.
NAV kommune
Kvaliteten i sosial
tjenestene er ikke
tilfredsstillende.

Det er relativt stort antall unge med
helserelaterte utfordringer som mottar
stønad.

Innbyggerne får ikke de
tjenestene de har krav
på.

M

H

Innbyggerne får ikke de
tjenestene de har krav
på.

M

H

Vi ser av KOSTRA- tallene at antall
sosialmottakere har gått ned i perioden
fra 2017 til 2019.
Det er stor gjeldsproblematikk blant
kommunens innbyggere. Antall
betalingsanmerkninger i Rauma har økt
de siste årene
NAV opplyser at de må komme tidlig inn
med økonomisk råd og veiledning før
sakene går til inkasso.. De siste årene
har NAV hatt stor pågang og venteliste
på tjenesten.

Psykisk helse og
mestring
Kvaliteten i
tjenestene er ikke
tilfredsstillende.

Tjenesten har fått redusert antall
behandlere siden 2018 og det opplyses i
strategidokumentet til enheten at de er
i ferd å få venteliste igjen.
Rauma har hatt 19 personer som har
gjennomført kurs i rask psykisk
helsehjelp.
Kommunen har to psykologstillinger
som delvis er finansiert med
tilskuddsmidler som bortfaller i 2020.
Rauma kommune har mottatt
prosjektmidler over 3 år for prosjektet
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Rask Psykisk Helsehjelp. Det har vært
ansatt to fagpersoner i prosjektet.
Ungdata undersøkelse fra 2018 viser at
mange sliter med psykiske utfordringer,
har rusproblemer, søvnvansker og
angst. Tall viser at dette er et voksende
problem. Undersøkelsen viser også
mange tilfeller av mobbing, vold og
overgrep.
Brukere av tjenesten har på
evalueringsskjema gitt tjenesten
gjennomsnittlig over 9 av 10 stjerner på
hvor fornøyd de var med
behandlingen/tilbudet de har fått.
71% av de som ikke var i jobb eller
jobbet deltid, er kommet i gang med en
form for tiltak.
Kartleggingstester som måler
symptomer på angst og depresjon viser
positiv utvikling.
Data viser en økning i aldersgruppen 6779 år i årene fremover. Eldregruppen
har problemer med ensomhet,
depresjon og aksept av ressurstap.
Tjenesten har i samarbeide med Friskliv
og mestring funnet ett flott tilbud til
denne gruppe, der både omhandler
fysisk og psykisk helse. En viktig ressurs i
dette arbeidet har vært våre
erfaringsmedarbeidere og psykolog
praktikanter, der har gjort at kommunen
kunne holde hodet over vannet med
vakant stilling i avdelingen.
Tjenesten opplyser om tendens i Rauma
samfunnet til økende sykemeldinger
pga. psykiske utfordringer.
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4.6

KULTUR

Tjenesteområdet omfatter funksjonene:
• 100 Politisk styring og kontrollorganer (Ungdomsrådet)
• 231 Aktivitetstilbud for barn/unge
• 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (Frivilligsentralen)
• 365 Kulturminnevern
• 370 Bibliotek
• 373 Kino
• 375 Museer
• 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
• 383 Musikk- og kulturskoler
• 385 Andre kulturaktiviteter (på Kulturhuset)
• 386 Kommunale kulturbygg (Kulturhuset)
Den administrative organiseringen av Kulturtjenesten:

Kilde: Strategidokument for Kultur 2020-2023
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Brukerråd:
Kultursamrådet er et rådgivende organ for kommune, både politisk og administrativt, og skal uttale
seg i saker som vedrører kultur. Det er et rådgivende organ og behandler vesentlige saker som
rådsmedlemmene ønsker å ta opp eller som Kultursjefen ønsker drøftet. Rådet forholder seg til
Kommuneloven, eget vedtatt reglement, samt andre aktuelle sentrale reglement. Den enkelte
representant velges av foreningen han/hun representerer. Opprinnelig sammensetning av samrådet
var: Rauma idrettsråd, Rauma historielag, Rauma sang- og musikkråd, Rauma eldreråd, RaumaRock,
Norsk Fjellfestival, Romsdalsmartnan, Rauma friluftsråd, Rauma ungdomsråd, Raumarevyen Livsglede
for eldre, Rauma kirkelige fellesråd og Rauma frivilligsentral.
Utfordringsbilde (Økonomiplan 2020 – 2023):
•
•
•
•
•

Utnytte mulighetene som ligger i kulturhus samlokalisert med hotell enda bedre.
Reduserte rammer gir redusert tilbud og variasjon i kulturskolen.
Samspill med og stimulering av det frivillige kulturlivet.
Ivareta bygningsmassen og fornyelse av utstyr på Kulturhuset.
Få tilbud til uorganisert ungdom.

Fram til 2023 øker aldersgruppen 67-79 år med 131 personer. Det blir behov for å samhandle med
andre enheter og aktuelle instanser/aktører for å skape gode tilbud til denne aldersgruppen.
Aldersgruppen barn og unge blir færre i perioden, mens over 80 år øker litt. Satsing og aktivitet må
speiles i ressursomfanget.

Styrker, utfordringer, muligheter og trusler for enheten (SWOT)(Strategi 2020-2023 for
tjenesteområde Kultur):
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Det er etablert overordna mål innenfor hvert av de fire områdene samfunn, tjenestene, organisasjon
og økonomi. Målene går fram av strategidokumentet til enheten.
Årsrapport 2019:
Det er vedtatt ny kulturminneplan i 2019.
KOSTRA
Tabell 15: Utvalgte nøkkeltall for Kultur/Barne- og ungdomstiltak
Rauma kommune
KOSTRA gr. 11 Landet uten Oslo
Nøkkeltall
Netto driftsutgifter til kultursektoren i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter
Netto driftsutgifter til idrett i prosent av
kommunens totale netto driftsutgifter

Enhet

2017

2018

2019

2019

2019

prosent

3,3

3,2

3,1

3,9

4,1

prosent

0,9

0,9

0,8

1,3

1,4

Netto driftsutgifter til allmenn kultur
Netto driftsutgifter til kultursektoren
per innbygger

1000 kr

6906

6860

7026

Kr

1938

1992

2094

2660

2541

Besøk i folkebiblioteket per innbygger

Antall

2,8

2,8

2,9

5,0

4,6

Besøk per kinoforestilling

Antall

29,7

30,6

26,5

22,4

25,5

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole

Prosent

17,9

19,5

27,6

27,0

19,5

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for Kultur/Barne- og ungdomstiltak

KOSTRA- tallene viser at Rauma kommune bruker en mindre andel av sine netto driftsutgifter til
kultursektoren og per innbygger, enn sammenlignbar KOSTRA- gruppe og landet utenom Oslo.
Sammenlignet med KOSTRA- gruppe 11 og landet utenom Oslo er det i Rauma kommune bra besøk
per kinoforestilling og bra deltakelse i kommunes kulturskole.
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RISIKOVURDERING KULTUR

Konsekvens om
risikofaktor
inntrer

Kommunebarometeret viser at kulturenheten
har gått fra 304. plass i 2017 til 215. plass i
2019.

Innbyggerne får
dårlige
kulturtjenester.

M

L

Vesentlig

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer

Konsekvens

Kultur
Kvaliteten i kultur
tjenestene er ikke
tilfredsstillende.

Risikovurderin
g
L = lav
M=
medium
H = høy

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer

KOSTRA- tallene viser at Rauma kommune
bruker en mindre andel av sine netto
driftsutgifter til kultursektoren og per
innbygger, enn sammenlignbar KOSTRAgruppe og landet utenom Oslo.
Sammenlignet med KOSTRA- gruppe 11 og
landet utenom Oslo er det i Rauma kommune
bra besøk per kinoforestilling og bra
deltakelse i kommunes kulturskole.

4.7

UTBYGGING

Rauma utbygging omfatter avdelingene:
•
•
•
•

Forvaltning,
VAR,
Formålsbygg og
Kommunalteknikk/ Brann og redning (beredskap og forebyggende).

Tjenesteområde ledes utbyggingssjef og er inndelt i 4 avdelinger med hver sin avdelingsleder. Det er
ca. 85 ansatte i enheten, i tillegg til ca. 40 deltidsansatte i brannvesenet. Totalt utgjør dette ca. 65
årsverk.
I løpet av 2019 har Rauma kommune tatt over driften av 5 nye vannverk. (årsrapport s. 11)
Rauma kommune har en vedlikeholdsplan «Driftskostnader og oppgraderingsbehov kommunale
bygg». Denne gir grunnlag for prioriteringer i budsjett og økonomiplan, samt for prioritering av den
årlige potten på 4 millioner til mindre oppgraderinger.
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Brukerråd:
Tjenesten har et brukerråd bestående av 4 personer.
Strategi 2020-2023 for Utbygging:
Tabellen nedenfor viser plassering på kommunebarometer for de tre områdene. De tall som
Utbygging blir målt på, er basert på KOSTRA rapportering. En rekke faktorer for hvert av disse tre
ansvarsområdene gir en samlet plassering i forhold til alle landets kommuner. (Plassering 1 er best i
landet, 422 er dårligst i 2019). Kolonnen til høyre angir utvikling fra 2018 til 2019. Enheten mener det
er eksempelvis nærliggende å se siste års utvikling på saksbehandling i sammenheng med
stillingsvakanse og redusert kapasitet.
Tabell 16: Plassering på Kommunebarometeret de siste tre år

Kilde: Strategi 2020-2023 for Utbygging

Tabellen nedenfor viser plassering på kommunebarometer for perioden 2010 - 2019. «Hull» i
tabellen kan skyldes manglende/ feil i rapporteringen, nye ansvar som er kommet til e.a. (Tallene for
de tre siste år er identiske med forrige tabell.)

Kilde: Strategi 2020-2023 for Utbygging

Endringer i planperioden:
•
•
•
•

Vågstranda overføres til Vestnes 01.01.2021.
Brannvesenet blir en del av Nordmøre og Romsdal brann og redning fra 01.01.2020. Skiller
brann fra øvrig virksomhet, økonomisk og sannsynligvis også fysisk. Ny brannstasjon.
Overgang fra NIR til RIR (skifte IKS renovasjon)
Renovasjon – fra sekk til dunk og hytterenovasjon for hele kommunen.

Utfordringer i planperioden (Tjenesten sitt strategidokument for planperioden 2020-2023):
•

Digitalt tidsskifte - ta ut gevinst i form av kvalitet på tjenester og økonomi.
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•
•
•
•
•
•

Utvikle tjenestetilbudene til bedre tjenester til «riktig» pris.
Beholde og rekruttere riktig kompetanse. Bruke kompetansen riktig.
Bli oppfattet som medspiller hos innbyggere som ønsker å få til noe i Rauma.
Utvikle Raumasamfunnet – «Det skal ikke stå på oss!»
Holde akseptabel kvalitet og nivå på drift og vedlikehold av kommunale veger.
Ivareta de store verdiene som formålsbyggene representerer slik at de ikke forfaller.

Styrker, utfordringer, muligheter og trusler for enheten (SWOT)(Strategi 2020-2023 for
tjenesteområde Utbygging):

Det er etablert overordna mål innenfor hvert av de fire områdene samfunn, tjenestene, organisasjon
og økonomi. Målene går fram av strategidokumentet til enheten.
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KOSTRA
Tabell 17: Utvalgte nøkkeltall for Plan, byggesak og miljø
Rauma kommune

Nøkkeltall: KOSTRA

Enhet

2017

2018

2019

Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)

antall

Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser
(prosent)

prosent

Byggesøknader i alt behandlet (antall)

antall

125

104

97

Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)

antall

87

52

25

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3
ukers frist (dager)

dager

18

21

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12
ukers frist (dager)

dager

16

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak
om dispensasjon fra plan (prosent)
prosent
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt
(antall)
antall
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder
som ble innvilget (prosent)

prosent

Selvkostgrad i byggesaker (prosent)

prosent

0

KOSTRA
gr. 11

Landet
uten Oslo

2019

2019

3

224

1357

100

31

27

18

18

18

12

2

35

33

22

32

31

20

17

5

6

-

67

1169

100

100

100

95

96

85

581

74

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall

KOSTRA- tabellen over viser at det behandles færre byggesøknader i 2019 enn i 2017 og 2018. En
større andel av byggesøknadene skjer gjennom vedtak om dispensasjon i Rauma kommune enn i
KOSTRA- gruppe 11 og landet utenom Oslo. Tabellen viser at gjennomsnittlig saksbehandling av
byggesøknader behandles innen fristen. I høring opplyser rådmann at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist er 11 dager og ikke 2 som rapportert til KOSTRA.
Tabell 18: Utvalgte nøkkeltall for Kommunal vannforsyning og husholdningsavfall
Rauma kommune

Nøkkeltall: KOSTRA

Enhet

Selvkostgrad vann

Prosent

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder regnskapsåret +1)

Kr

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste
tre år
Prosent
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med
tilfredsstillende prøveresultater
Prosent
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret +1)

Kr

Selvkostgrad husholdningsavfall

Prosent

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall
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2019

KOSTRA
gr. 11

Landet
uten Oslo

2019

2019

2017

2018

100

100

101

90

91

3010

3838

3838

3260

3739

0,13

0,13

0,19

0,65

100

95,7

100

98,8

3033

3075

3075

100

100

100

2795

2851
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KOSTRA-tallene over viser at Rauma kommune ikke skiller seg vesentlig fra de vi har sammenlignet
med.
Tabell 19: Utvalgte nøkkeltall for eiendomsforvaltning
Rauma kommune

Nøkkeltall: KOSTRA

Enhet

KOSTRA
gr. 11

Landet
uten Oslo

2019

2019

2017

2018

Prosent

8,0

8,2

9,4

8,2

9,0

Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendommer per
innbygger

Kr

236

300

283

293

314

Areal på formålsbygg per innbygger

M2

6,59

7,07

7,32

5,71

4,91

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter

Kr

31

25

24

82

102

Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter

Kr

93

20

79

561

600

Herav utgifter til renhold

Kr

127

145

146

166

171

Herav energikostnader per kvadratmeter

Kr

132

129

114

133

134

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av
samlede driftsutgifter

2019

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall

KOSTRA- tabellen viser at Rauma kommune bruker noe mindre på å drifte sine eiendom enn KOSTRAgruppe 11 og landet utenom Oslo. Tabellen viser at Rauma bruker mindre utgifter på både renhold
og energi per kvadratmeter, enn de vi har sammenlignet med.
Tabellen viser at Rauma bruker langt under KOSTRA- gruppe 11 og landet utenom Oslo på
vedlikehold av sine formålsbygg.
RISIKOVURDERING: BYGG OG FORVALTNING, TEKNISKE TJENESTER, VAKT OG
BEREDSKAP
RisikoRisikofaktorer
Bakgrunn for risikovurdering

KOSTRA- tallene viser at det
behandles færre byggesøknader i
2019 enn i 2017 og 2018. En større
andel av byggesøknadene skjer
gjennom vedtak om dispensasjon i
Rauma kommune enn i KOSTRAgruppe 11 og landet utenom Oslo.

Privatpersoner, næringsliv
og offentlige myndigheter
blir forsinket med
utbyggingsprosjekter.
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M

M

Vesentlig

Konsekvens om
risikofaktor inntrer

Konsekvens

Byggesaksbehandlingen er ikke
tilfredsstillende.

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Sannsynlighet

vurderin
g
L = lav
M=
medium
H = høy
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KOSTRA- tallene viser at
gjennomsnittlig saksbehandling av
byggesøknader behandles innen
fristen.
Kommunale bygg
forfaller på grunn av
for lite vedlikehold.

Rauma kommune har en oversikt
over driftskostnader og
oppgraderingsbehov for de
kommunale bygg.

Arbeidsmiljøet for
kommunens ansatte og
elever/beboere blir for
dårlig.

KOSTRA- tallene viser at Rauma
kommune bruker lite på
vedlikehold av formålsbyggene,
sammenlignet med KOSTRAgruppe 11 og landet utenom Oslo.

Store utgifter til totalrenovering og/eller
nybygging.

M

M

L

H

Presset kommune-økonomi kan gå
på bekostning av det kommunale
vedlikeholdet.
Kvaliteten i
brannberedskapen er
ikke tilfredsstillende.

Brannvesenet ble fra 1.1.20 en del
av Nordmøre og Romsdal brann og
redning (NiBR). Se kap.5 Kontroll
med kommunale selskaper.

Liv og verdier kan gå tapt.

Kvaliteten i vannforsyningen og avløp
er ikke tilfredsstillende.

KOSTRA-tallene viser at vann, avløp
og renovasjonstjenestene i
kommunen i 2019 får en 99. plass,
av 422 kommuner i Norge.

Kvaliteten i
renovasjonsordningen er ikke
tilfredsstillende.

Kommunen skal gå over fra RIR til
NIR. Se kap.5 Kontroll med
kommunale selskaper.

Innbyggerne kan få for lav
kvalitet på vann og avløp
eller leveransen kan bli
avbrutt. Dårlig vannkvalitet
kan føre til sykdom.
Husholdningsavfall blir ikke
samlet inn eller behandlet
på en forsvarlig måte.
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5

KONTROLL MED KOMMUNALE SELSKAP

Forvaltningsrevisjon av virksomheten i kommunens selskaper skal være med å sikre at selskapet
drives slik at det oppfyller sine mål og at dette gjøres på en etisk forsvarlig måte.
Forvaltningsrevisjon i selskaper som omtales i risiko og vesentlighetsvurdering under må sees i
sammenheng med de risiko og vesentlighetsvurdering som er utarbeidet som grunnlag for plan for
eierskapskontroll 2020 til 2023.
Forvaltningsrevisjon i selskap:
Forvaltningsrevisjon skal være med å sikre at selskapet drives slik at det oppfyller sine mål og at dette
gjøres på en etisk forsvarlig måte. Forvaltningsrevisjon av kommunens selskaper kan være kontroll av
selskapets økonomi, produktivitet, måloppnåelse osv.
Forvaltningsrevisjon i selskaper som omtales i denne risiko og vesentlighetsvurdering må sees i
sammenheng med risiko og vesentlighetsvurdering som er utarbeidet som grunnlag for plan for
eierskapskontroll 2020 til 2023.
KOMMUNENS EIERPORTEFØLJE
Tabell 17: Note 6 i årsregnskapet 2019: Aksjer og andeler i varig eie
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Eierskapsmeldingen har i 2.6.1 bestemmelser om at eier skal formulere overordnede strategier og mål for selskapet

Selskapet bryter
bestemmelser om
offentlighet i
offentlighetsloven og
kommuneloven

Konsekvens om
risikofaktor
inntrer

Styret er ansvarlig for måloppnåelse.
Eierne skal i samspill med styret og
ledelsen sikre god ledelse av selskapet.
Rauma kommune sin eierskapsmelding
er fra 2011. I omtale om det enkelte
selskapet i eierskapsmeldingen gis det
informasjon om bakgrunnen for
eierskapet og kommunens eierstrategi
for selskapet. I kap.3 i
eierskapsmeldingen omhandles
overordnede prinsipper for eierstyring.
«Kommunen gir som eier klare,
langsiktige mål for selskapene. Styret er
ansvarlig for realisering av målene» Det
står videre at det utformes retningslinjer
og overordnede prinsipper for
eierskapet, og eierstrategier for det
enkelte selskap.

Innbyggerne får
ikke de tjenestene
de har krav på.
Konsekvensen vil
variere betydelig
ut fra hvilket
selskap det
gjelder.

Offentleglova har i § 2 bestemmelser om
hvilke selskaper loven gjelder for.
I Eierskapsmeldingen kap. 3.1 har
kommunen noen overordnede prinsipper
for eierstyring. Blant annet: «Det skal
være åpenhet knyttet til Rauma
kommunes eierskap og til selskapenes
virksomhet, basert på prinsippet om
meroffentlighet. Det forutsetter også at
selskapene, så langt det det er praktisk
mulig, følger reglene i offentlighetsloven,
forvaltningsloven og lov om offentlig
anskaffelser.»
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Svekket
rettssikkerhet for
innbyggerne.

L

M

M

M

Vesentlig

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer

Konsekvens

Selskapets måloppnåelse
er ikke tilfredsstillende

Risikovurderin
g
L = lav
M=
medium
H = høy

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer
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Selskapet bryter
saksbehandlingsregler i
forvaltningsloven

Selskapet bryter
regelverket for offentlige
anskaffelser

Saksbehandlingsreglene i
forvaltningsloven gjelder for alle organer
for stat eller kommune samt private
selskaper som treffer enkeltvedtak eller
utferdiger forskrift. Omtales i
eierskapsmeldingen kap. 3.1 under
overordnede prinsipper.
Det antas at det kan være usikkerhet i
noen selskaper i forhold til om de
omfattes av regelverket. Omtales i
eierskapsmeldingen kap. 3.1 under
overordnede prinsipper.

Svekket
rettssikkerhet for
innbyggerne.

Mindre effektiv
drift, økonomisk
tap og misligheter.
Svekket
omdømme.

L

M

M

M

M

M

Vi er ikke kjent med saker i KOFA knyttet
til selskaper som Rauma kommune har
eierinteresser i.
Selskapet har ikke
tilfredsstillende etisk
standard

I eierskapsmeldingen til kommunen
under kommunens overordnede
prinsipper for eierstyring pkt. 6
omhandles at styret skal sørge for at
selskapet utarbeider etiske retningslinjer
og at disse blir fulgt både av styret selv
og av selskapets ledelse og ansatte.

Selskapet kan bli
utsatt for
misligheter og kan
få svekket
omdømme.

RISIKOVURDERING I VIRKSOMHETEN I KOMMUNENS SELSKAPER

Tilbakemelding fra medlemmene i kommunestyret:
Alle faste medlemmer i kommunestyret har fått tilsendt spørreundersøkelse. Vi har stilt spørsmål om
det er selskap som kommunen har eierinteresser i som etter din vurdering bør følges opp med
forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll? Vi har mottatt slike svar:
Hva ser du på som de største utfordringene og risikoområdene for kommunen framover
•

Å sørge for at kommunestyret er involvert i politisk arbeid mellom møtene, føler at de
kommer tett nok på/har god nok kunnskap om status og politisk handlingsrom, og at
befolkning har realistisk bilde og forventninger til tjenestene.

Har du forslag til tema og problemstillinger som bør prioriteres for forvaltningsrevisjon?
•

•

Hvor demokratisk system i fordeling av styreverv i selskapene? For å være demokratisk måtte
partiene være proporsjonelt representert, mens det ofte er noen få plasser i styre og dermed
blir det «hestehandel» der det ene partiet får makt i et selskap og et annet parti i et annet
selskap. Finnes det alternativ løsning?
Hvordan kommunen har organisert seg, med tanke på selskapsformer og folkevalgt styring,
innblikk og forvaltning. For eksempel gjennom Rauma Kommunale Boliger AS.
93

Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune

Er det selskap som kommunen har eierinteresser i som etter din vurdering bør følges opp med
forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll?
•

Rauma boliger AS?

•

Tegelverksveien Eiendom AS. Prosessen rundt kjøpet av eiendommen.

•

Teglverksveien eiendom spesielt, men også Rauma Boliger AS, ut fra det ansvaret kommunen
har. Er bekymret for at politikerne har for dårlige muligheter for godt og aktivt eierskap på
dette viktige området, som blant annet omhandler hvordan vi sørger for en sosial
boligpolitikk.

Forvaltningsrevisjon skal være med å sikre at selskapet drives slik at det oppfyller sine mål og at dette
gjøres på en etisk forsvarlig måte.
Rauma kommune er eneeier i Rauma Energi AS, Teglverkveien Eiendom AS, Rauma Boliger AS, og
Rauma Kulturhus og konferansesenter AS.
Det ble gjennomført selskapskontroll (forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll) i rauma Energi AS i
2016.
Ut fra risiko og vesentlighetsvurdering og tilbakemelding fra kommunestyrets medlemmer kan det
være særlig aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i Rauma Boliger AS og Teglverkveien AS.
Kommunen eier 50 % av Astero Rauma AS, mens kommunen er minoritetseier i de resterende
selskapene. I de fleste selskapene har kommunen kun en liten eierpost og gjennom dette liten
innvirkning på drift av selskapene.
Der kommunen eier selskap sammen med andre bør eventuelle prosjekter avklares, og om mulig,
gjennomføres sammen med disse.
Kommunen er deleier i noen interkommunaleselskap. Enkelte av disse leverer viktige tjenester til
innbyggere i kommunen. Det er viktig at kommunen ivaretar sine interesser slik at innbyggere mottar
tjenester iht. de avtaler kommunen har med selskapene. Ut fra dette er det særlig aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon knyttet til av Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS (NiBR)
og Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR).
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Jane Anita Aspen
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Utvalgssaksnr Utvalg
PS 20/20
Kontrollutvalget
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15.6.2020

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNES EIERSKAP
Sekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap til orientering.
Kontrollutvalget ber om at risiko- og vesentlighetsvurderingen blir brukt som grunnlag for
sekretariatet sitt arbeid med å lage utkast til Plan for eierskapskontroll for perioden 20202023. Planen skal legges frem for kontrollutvalget i første møte høsten 2020.
Bakgrunn for saka
Kontrollutvalget sine oppgaver ved eierskapskontroll følger av kommuneloven § 23-4 og
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.
I kontrollutvalgsmøte 29.10.2019, bestilte utvalget en risiko- og vestlighetsvurdering av
kommunens eierskap, for å finne ut hvor det er størst risiko.
Bestillingen ble gjort fra Møre og Romsdal IKS (nå SA), og skulle være ferdig i løpet av april
2020. Forvaltningsrevisor opplyste i møte 25.2.2020 at det kunne være vanskelig å komme i
mål med risiko- og vesentlighetsvurderingene til utgangen av april, slik utvalget har bestilt..
Utvalget aksepterer en slik utsettelse, men forventer da at gjennomarbeidet utkast er klart, slik
at de kan sendes ut sammen med møtedokumentene til kontrollutvalgets møte 15.6.2020.
Dialogmøte 2 med revisjonen om risiko- og vesentlighetsvurderingene ble da flyttet fra møte
28.4 til møte 15.6.2020.
Vedlagt følger:
• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for plan for eierskapskontroll av 20202023, datert 5.6.2020.
VURDERING
For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for kontrollutvalget i
utarbeiding av Plan for eierskapskontroll, er det bestilt en risikomatrise som identifiserer
risiko og konsekvens; Høy/uakseptabel risiko, middels risiko, lav/akseptabel risiko.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skulle gjennomføres innenfor en ramme på inntil 50
timer.
Kontrollutvalget gav følgende innspill til revisor i dialogmøte 25.2.2020:
• Viktig med innspill fra tillitsvalgte og verneombud

• Viktig med spørreundersøkelse til kommunestyret
• Klarer kommunen å håndtere alle tjenester når kommunen velger å stå alene?
• Demokratiske utfordringer med å ha mange interkommunale tjenester
• Omsorgstrappen – økonomiske begrensninger
• Innbyggernes forventninger til kommunale tjenester
• Mobbing
• Saksforberedelse før politiske beslutninger

Det kom altså ikke konkrete innspill fra kontrollutvalget knyttet til det med eierskapskontroll
bortsett fra dette:
• Demokratiske utfordringer med å ha mange interkommunale tjenester
Sekretariatet vil påpeke at rapporten fra revisor ble mottatt først ved midnatt fredag 5.6.2020,
det har derfor vært liten tid til å gå grundig gjennom den.
Det sekretariatet vil bemerke, og som det er gjort tilbakemelding om til revisjonen er
følgende:
Sekretariatet mener at revisjonen ikke skal uttale seg om hvilke områder som er mest aktuelle
for eierskapskontroll. Det er sekretariatet som skal utarbeide forslag til plan for
eierskapskontroll. Sekretariatet regner med at dette er noe som henger igjen fra forrige
valgperiode, da det også ble kjøpt tjenester fra revisjonen til å komme med forslag til plan for
eierskapskontroll. Men det er gitt tilbakemelding om dette knyttet til en annen kommune, og
hadde forventet at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor hadde informert alle
forvaltningsrevisorene om at revisor ikke skal gjøre en slik vurdering.
Det revisjonen skal uttale seg om er hvilke områder som er vurdert å ha størst risiko, ut fra
risiko- og vesentlighetsvurderingen som er gjennomført. Det andre skal overlates til
sekretariatet og kontrollutvalget.
Sekretariatet har også merket seg at det var få svar på utsendt spørreundersøkelse.
Sekretariatet vil bruke risiko- og vesentlighetsvurderingen som grunnlag for arbeidet med å
komme med et forslag til Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023, men vil påpeke
at planen vil bli laget ut fra sekretariatets vurderinger.
Kontrollutvalget vil få framlagt utkast til plan for eierskapskontroll i første møte til høsten.
Når kontrollutvalget har fattet vedtak om planen, vil den gå videre med kontrollutvalget sin
innstilling, til kommunestyret for endelig vedtak.
Kontrollutvalget får i møte drøfte om en er enig i de vurderingene som revisor har gjort.
Eventuelle innspill som kontrollutvalget kommer med i møte, vil sekretariatet ta med i det
videre arbeidet.
Jane Anita Aspen
daglig leder

MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

RISIKO- OG
VESENTLIGHETSVURDERING
GRUNNLAG FOR PLAN EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023
RAUMA KOMMUNE
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Møre og Romsdal Revisjon SA
Møre og Romsdal Revisjon SA er et samvirkeforetak eid av Aure, Averøy, Kristiansund, Rindal, Smøla,
Surnadal, Tingvoll, Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal, Vestnes, Fjord, Giske, Sula,
Stranda, Sykkylven og Ålesund kommuner, samt Møre og Romsdal fylkeskommune. Selskapet utfører
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for eierkommunene. Møre og Romsdal
Revisjon SA ble etablert 1.1.2020, og har sitt hovedkontor i Astrups gate 9 i Kristiansund.
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FORORD

Møre og Romsdal Revisjon SA har gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for
utarbeidelse av plan for eierskapskontroll etter bestilling i Kontrollutvalget i Rauma kommune den
29.10.2019.
Lov av 22.6.2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 23-4, 2. ledd bestemmer at
kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser hvilke områder det skal
gjennomføres eierskapskontroller. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut
hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Dette dokumentet oppsummerer resultatene fra Møre og Romsdal Revisjon SA sin gjennomgang av
virksomheter som Rauma kommune har eierinteresser i og risikoforhold som kan danne grunnlag for
gjennomføring av eierskapskontroll. Analysen danner grunnlaget for kontrollutvalgets utarbeidelse
av plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023.
Surnadal, 5.6.2020

Einar Andersen
Oppdragsansvarlig revisor

Ingvild Bye Fugelsøy
Forvaltningsrevisor
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SAMMENDRAG
Møre og Romsdal Revisjon SA har, etter bestilling fra Kontrollutvalget i Rauma kommune,
gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet som grunnlag for
utarbeidelse av plan for eierskapskontroll (EK).
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll. Vurderingen skal brukes som grunnlag for plan som kontrollutvalget skal utarbeide
med oversikt over hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres i perioden 2020–2023.
Aktuelle selskap for eierskapskontroll
Rauma kommune har eierandeler i en rekke selskaper. Rauma kommune er eneeier i Rauma Energi
AS, Teglverkveien Eiendom AS, Rauma Boliger AS, og Rauma Kulturhus og konferansesenter AS.
Utfra risiko og vesentlighetsvurdering og tilbakemelding fra kommunestyrets medlemmer kan det
være særlig aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i Rauma Boliger AS og Teglverkveien AS.
Kommunen er minoritetseier i de resterende selskapene. I de fleste selskapene har kommunen kun
en liten eierpost og gjennom dette liten innvirkning på drift av selskapene. Av disse selskapene er det
Norsk Tindesenter Eiendom AS og Astero AS som i 2019 hadde størst bokført verdi.
Kommunen er deleier i noen interkommunaleselskap. Enkelte av disse leverer viktige tjenester til
innbyggere i kommunen. Det er viktig at kommunen ivaretar sine interesser slik at innbyggere mottar
tjenester iht. de avtaler kommunen har med selskapene. Ut fra dette er det særlig aktuelt å
gjennomføre eierskapskontroll knyttet til av Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS (NiBR) og
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR).
Aktuelle problemstillinger og revisjonskriterter
Basert på gjennomført risiko og vesentlighetsvurdering er det særlig aktuelle å gjennomføre
eierskapskontroll ved å vurdere følgende problemstilling i det eller de selskapene kontrollutvalget
velger å gjennomføre eierskapskontroll:
•

Kommunens system for eierskapsstyring, inkl. rolleavklaringer

Revisjonskriteriene må vurderes i forhold til det enkelte selskap, men bør knyttes til bestemmelser i
eierskapsmeldingen.
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1

INNLEDNING

1.1

EIERSKAPSKONTROLL

Kontrollutvalget skal i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.6.2018 § 23-2
(kommuneloven) påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i
selskaper mv. Dette betegnes som eierskapskontroll. I § 23-4 gis det bestemmelser om utarbeidelse
av risiko og vesentlighetsevurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll.
Eierskapskontroll er definert i kommuneloven § 23-4:
«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør
dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente
prinsipper for eierstyring».
Eierskapsmelding er et viktig dokument ved utarbeidelse av risiko og vesentlighetsvurderinger og
plan for eierskapskontroll. Ny kommunelov styrker kommunenes eierstyring overfor kommunalt
eide selskaper mv. Et viktig grep er at det nå gjelder et lovfestet krav om eierskapsmelding i lovens
§ 26-1. Bestemmelsen angir minimumskrav til innhold i meldingen, og krever at meldingen skal
utarbeides minst én gang i valgperioden og vedtas av kommunestyret.
Eierskapskontrollen skal være med å sikre at kommunen utøver sitt eierskap på en profesjonell måte.
Dette vil kunne gjøre at kommunen kan påvirke selskapet i ønskede saker, at eventuelle medeiere
blir likebehandlet og at selskapets uavhengighet opprettholdes.
1.2

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVU RDERING

Risikovurdering er et begrep i risikostyringen som dekker de tre stegene risikoidentifisering,
risikoanalyse og risikoevaluering. Dette er en begrepsbruk som er forankret i den internasjonale
standarden ISO 31000 «Risikostyring». Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal avdekke hvilke
områder det knytter seg størst risiko til og hvilke tema det er mest vesentlig for kontrollutvalget å
undersøke.
Med risiko menes faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og
andre føringer. Potensielle hendelser som kan utløse konsekvenser som ikke er i samsvar med mål
eller ønsker. Kontrollutvalget må skjønnsmessig vurdere de ulike områdene (hendelsene) opp mot
hverandre og avgjøre hvilke som er mest vesentlige. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal danne
grunnlaget for utarbeidelsen av planen for eierskapskontroll.
Risikovurderingene er knyttet til:
• Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer
• Vurdering av konsekvens dersom risikofaktor inntreffer
I risikovurderingene er det tatt hensyn til eventuelle tiltak som ledelsen i kommunen har iverksatt for å
redusere at risikofaktoren skal inntreffe og redusere konsekvensen dersom risikofaktoren inntreffer.
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Med utgangspunkt i COSO-rammeverket inngår følgende elementer i den overordnede analysen:
• Mål for den kommunale virksomheten
• Risikofaktorer som kan medføre uønskede hendelser som kan hindre måloppnåelse
• Risikovurdering:
1) Konsekvensene dersom hendelsen inntreffer
2) Sannsynlighet for at hendelsen inntreffer
• Risikoreduserende tiltak
• Vesentlighetsvurdering
Følgende elementer inngår i vurderingene:
1. Inndeling i hensiktsmessige virksomhetsområder
2. Vurdering av risiko
3. Risikoreduserende tiltak – hva gjør ledelsen med de aktuelle forholdene?
4. Vurdering av vesentlighet
5. Prioritering av områder – med henblikk på plan for eierskapskontroll

Sannsynlighet for at risikofaktor
inntrer

Konsekvens om risikofaktor inntrer

Risikovurdering
L = lav
M = medium
H = høy

Konsekvens

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet

Risikofaktorer

M

H

L

M

L

L

Område

Tjeneste

Oppgave

Risiko er at det skjer noe som gjør at kommunen ikke når sine målsettinger. Risikofaktorer er mulige
hendelser som kan gjøre at kommunen ikke når sine målsettinger. Analysen setter opp risikofaktorer
som er vesentlige for kommunens måloppnåelse.
Risikofaktorene er vurdert ut fra sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvensen det vil
ha om det inntreffer. Konsekvensene kan ha følger for kommunens egen virksomhet og/ eller
kommunens innbyggere. Det vil bestandig være en viss risiko for at kommunen ikke når sine mål,
men mye av denne risikoen har både lav sannsynlighet og lav konsekvens.
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Vesentlighet (risikonivå)

I risiko- og vesentlighetsvurderingene har vi valgt å bruke farger for å antyde risikonivå. Fargene som
benyttes er grønn (lav), gul (middels) og rød (høy). Videre bruker i rapporten en tabell der valgte
risikofaktorer vurderes i forhold til sannsynlighet og konsekvens. Tabellen som benyttes er:
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1.3

METODE OG GJENNOMFØRING

Denne rapporten er bestilt av Kontrollutvalget i Rauma kommune og utarbeidet av Møre og Romsdal
Revisjon SA. Revisjonen har hatt to dialogmøter med kontrollutvalget. Kontrollutvalget har blant
annet gitt innspill om at det bør innhentes innspill fra medlemmene i kommunestyret om
utfordringer.
Informasjon er innhentet fra oppstartmøte med rådmann og tilgjengelig informasjon på kommunens
hjemmeside. Rauma kommune sin Eierskapsmelding 2011 er viktig grunnlag for risiko og
vesentlighetsvurderingene som foretas. Årsrapport for 2019 med informasjon om Rauma Energi AS
og Rauma Boliger AS har også vært nyttig informasjonskilder. I tillegg er det gjennomført en
spørreundersøkelse overfor medlemmene i kommunestyret.
SPØRREUNDERSØKELSEN

De faste medlemmene av kommunestyret fikk tilsendt en spørreundersøkelse om kommunens
utfordringer. Alle innspillene i spørreundersøkelsen er ikke hensyntatt, men revisjonen har
sammenstilt svarene og har dette som bakgrunnsinformasjon i det løpende arbeidet med revisjon av
kommunen.
Det var i spørreundersøkelsen to spørsmål om eierskapskontroll. Spørsmålene var knyttet til:
1. Om respondenten har god kunnskap om kommunen sitt eierskap i ulike selskap?
2. Om det er selskap som respondenten mener bør følges opp med forvaltningsrevisjon eller
eierskapskontroll?
Vi mottok åtte tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene peker på viktige områder og skiller seg ikke
veldig fra hverandre.
Kunnskap om selskapene kommunen eier eller har eierinteresser i varierer. Spesielt nevnes at det
kan være utfordrende for nye kommunestyremedlemmer å tilegne seg kunnskap. Det gis innspill om
at det ville vært en fordel med:
•

lett tilgjengelig oversikt over selskap, styremedlemmer og årsrapporter, for eksempel på
kommunens hjemmesider

Selskap som flere nevner som særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll er:
•
•

Rauma Boliger AS
Tegelverksveien Eiendom AS

Aktuelle tema for selskapskontroll som nevnes er hvordan kommunen velger selskapsformer og
gjennom dette folkevalgt styring, innsyn og forvaltning. I tillegg nevnes hvordan styreverv i
selskapene fordeles.

1.4

FAKTASJEKK

Høringsrapporten har vært til faktasjekk hos rådmannen.
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2

EIERSKAPSMELDING

Kommuneloven som ble vedtatt i 2018 styrker kommunenes eierstyring overfor kommunalt eide
selskaper mv. Et viktig grep er at det nå gjelder et lovfestet krav om eierskapsmelding i lovens § 261. Bestemmelsen angir minimumskrav til innhold i meldingen, og krever at meldingen skal
utarbeides minst én gang i valgperioden og vedtas av kommunestyret.
2.1

EIERSKAPSMELDING

Rauma kommune har i eierskapsmeldingen fra 2011 lagt overordnede føringer for utøvelse av sine
eierskap. Eierskapsmeldingen er vedtatt av kommunestyret, og har ikke vært revidert i ettertid.
Hoveddelen i eierskapsmeldingen omhandler retningslinjer for eierstyring deriblant overordnede
prinsipp for eierstyring. I kapittel 4 foreligger en gjennomgang av det enkelte selskap. Denne delen
av eierskapsmeldingen skal i henhold til vedtatt eierskapsmelding revideres årlig og fremlegges
tidlig på høsten hvert år.
Rådmann opplyser at det i ettertid er gjort et politisk vedtak om at det skal lages årlig
«eierskapsmelding» bare for de selskaper der kommunen har 50 % eierskap eller mer. Vår
gjennomgang av Årsrapport 2019 med eierskapsmeldinger viser at det foreligger informasjon om
Rauma Energi AS og Rauma Boliger AS. For resterende selskaper med eierandel på mer enn 50 %
foreligger det ikke årlig eierskapsmelding i årsrapporten.
Eierskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre lover enn
kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter kommuneloven sjette del. Inkludert er dermed
aksjeselskaper, interkommunale selskaper (IKS) og samvirkeforetak.
2.2

EIERSTYRING

Eiermeldingen fra 2011 har slikt innhold:
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Kilde: Eierskapsmelding 2011

Motiver for selskapsdannelse og eierskap
I eierskapsmeldingen omtales fem motiver for selskapsdannelse. Dette er:
1.
2.
3.
4.
5.

Finansielt motivert
Politisk motivert
Samfunnsøkonomisk motivert
Effektivisering av tjenesteproduksjon
Kombinasjon av egenregi og markedsrettet produksjon

Selskapsformer
I eierskapsmeldingen omtales ulike selskapsformer. Dette er:
1.
2.
3.
4.
5.

Aksjeselskap (AS)
Kommunalt foretak (KF)
Interkommunalt selskap (IKS)
Interkommunalt samarbeid
Vertskommunesamarbeid
10
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6. Stiftelser

Kommunens overordnede prinsipper for eierstyring:
Kommunen har vedtatt 11 overordnede prinsipper som skal legges til grunn for kommunens arbeid
med eierstrategier.

Kilde: Eierskapsmelding 2011
2.3

OVERSIKT OVER SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR EIERSKAP

Selskaper hvor kommunen har eierskap:
Tabell 1: Note 6 i årsregnskapet 2019: Aksjer og andeler i varig eie
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Tabellen viser at Rauma kommune har 100 % eierskap i:
•
•
•
•

Rauma Energi AS,
Rauma Kulturhus og Konferansesenter AS,
Rauma Boliger AS,
Teglverkveien Eiendom AS.

I tillegg til selskaper omhandlet i note 6 til Årsregnskapet for 2019 deltar Rauma kommune i en del
kommunale samarbeid:
•
•

Barnevernsvakt, interkommunalt samarbeid mellom 14 kommuner
Tøndergård skole, samarbeid mellom flere kommuner i Romsdal der Molde er
Vertskommune. Rauma kommune har 3 plasser.
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2.4

VURDERING AV DE ULIKE SELSKAP

Rauma kommune har eierandeler i en rekke selskaper. Av oversikten i kapittel 2.3 ser vi at Rauma
kommune er eneeier i Rauma Energi AS, Teglverkveien Eiendom AS, Rauma Boliger AS, og Rauma
Kulturhus og konferansesenter AS.
Det ble gjennomført selskapskontroll (forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll) i Rauma Energi AS i
2016.
Utfra risiko og vesentlighetsvurdering og tilbakemelding fra kommunestyrets medlemmer kan det
være særlig aktuelt å gjennomføre eierskapskontroll i Rauma Boliger AS og Teglverkveien AS.
Kommunen er minoritetseier i de resterende selskapene. I de fleste selskapene har kommunen kun
en liten eierpost og gjennom dette liten innvirkning på drift av selskapene. Av disse selskapene er det
Norsk Tindesenter Eiendom AS og Astero AS som i 2019 hadde størst bokført verdi.
Kommunen er deleier i noen interkommunaleselskap. Enkelte av disse leverer viktige tjenester til
innbyggere i kommunen. Det er viktig at kommunen ivaretar sine interesser slik at innbyggere mottar
tjenester iht. de avtaler kommunen har med selskapene. Ut fra dette er det særlig aktuelt å
gjennomføre eierskapskontroll knyttet til av Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS (NiBR) og
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR).
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3

ANALYSE AV OVERORDNEDE RISIKOFAKTORER

Stadig mer av den kommunale tjenesteytingen utføres av selskaper som ikke er en del av kommunen.
Eierskapskontrollen skal være med å sikre at kommunen utøver sitt eierskap på en profesjonell måte.
Dette vil kunne gjøre at kommunen kan påvirke selskapet i ønskede saker, at eventuelle medeiere
blir likebehandlet og at selskapets uavhengighet opprettholdes.
PRINSIPPER FOR EIERSKAP OG FORVALTNING

Sannsynlighet for at
risikofaktor inntrer

Konsekvens om risikofaktor
inntrer

Kommunen har
utydelige prinsipper
for utøvelse av
eierskap

Kommunen har vedtatt
prinsipper for kommunen sitt
eierskap i eierskapsmelding
av 2011.

Kommunen bryter
habilitetsbestemmelser

Dokumentet har ikke vært
revidert i ettertid.
Eierskapsmeldingen har ikke
bestemmelser om habilitet og
krav til etterlevelse.

Kommunen opptrer ikke som
en profesjonell eier. Dette kan
skade både kommunens og
selskapets interesser.
Kommunens omdømme
svekkes.

Kommunen
praktiserer ikke
offentlighet i
utøvelsen av sitt
eierskap

Vanskelig for innbyggerne å
kontrollere kommunen når
dokumenter ikke
fremkommer på offentlig
postjournal.

H

M

H

M

M

FORMÅL MED EIERSKAP

Risikofaktorer

Bakgrunn for risikovurdering
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Risikovurdering
L = lav
M = medium
H = høy

Vesentlig

3.2

Kommunen bruker KS
styrevervregisteret, som
ligger tilgjengelig på
nettsiden.
Kommunen har i
eierskapsmeldingen
overordnet prinsipp om
åpenhet og det forutsettes at
reglene offentlighetsloven
følges så langt det er mulig.

Dårlig rettssikkerhetsgaranti,
svekket omdømme og feil
vedtak.

M

Vesentlig

Risikovurdering
L = lav
M = medium
H = høy

Bakgrunn for risikovurdering

Konsekvens

Risikofaktorer

Sannsynlighet

3.1

Kommunen
kontrollerer ikke om
selskapet når sine
mål

Konsekvens om risikofaktor
inntrer

Formålet med eierskapene er
omhandlet i
eierskapsmeldingen fra 2011.
For nye selskaper hvor Rauma
kommune har eierskap er det
ikke utarbeidet
eierskapsmelding eller
eierstrategi for det enkelte
selskap. Det ble i 2013
utarbeidet eierstrategi for
Rauma Energi AS.

Selskapet og virksomheten
utvikles ikke til beste for
kommunen og innbyggerne.
Kommunens omdømme
svekkes.

I henhold til eierskapsmeldingen fra 2011 skal del 4
med informasjon om det
enkelte selskapet revideres
årlig og rapporteres.

Tjenestetilbudet til
innbyggerne har ikke det
innhold eller omfang som er
fastsatt.

Konsekvens

Formålet med
eierskapet er uklart.

Sannsynlighet for at
risikofaktor inntrer

Sannsynlighet
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M

M

M

M

Rauma kommune har ikke
skriftlige føringer i
eierskapsmeldingen som
sikrer tilfredsstillende
rapportering og
informasjonsflyt fra styret til
eierne.
Det er selskapsformen som
avgjør hvilke
rapporteringskrav som stilles i
loven.

REPRESENTASJON I EIERORGAN OG STYRE

Nominasjonsordning
i kommunen sikrer
ikke nødvendig
samlet kompetanse i
styret i selskapet

Sannsynlighet for at
risikofaktor inntrer

Konsekvens om risikofaktor
inntrer

Kommunen har i
eierskapsmeldingen
retningslinjer for styrets
sammensetning.

Selskapene kan få
utilfredsstillende styring som
gjør at de ikke når sine mål.
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L

M

Vesentlig

Risikovurdering
L = lav
M = medium
H = høy

Bakgrunn for risikovurdering

Konsekvens

Risikofaktorer

Sannsynlighet

3.3

RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2020-1539/03
033
Jane Anita Aspen
7.6.2020

Saksframlegg
Utvalgssaksnr Utvalg
PS 21/20
Kontrollutvalget

Møtedato
15.6.2020

OPPFØLGINGSLISTE
Sekretariatets innstilling
I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:
Saksopplysninger
Vedlagt følger:
• ajourført oppfølgingsliste pr 12.5.2020.
• Rapport oppfølging forvaltningsrevisjonsprosjekt innkjøp 2020, mottatt på e-post
4.6.2020 fra økonomisjef Mette Rye.
• Oppfølging av Forvaltningsrevisjonens rapport Internkontroll i Rauma kommune,
mottatt på e-post 3.6.2020 fra rådmann Toril Hovdenak.
• Oppfølging av merknader revisjon 2019, mottatt på e-post 3.6.2020 fra rådmann Toril
Hovdenak.
I dette møtet er det lagt opp til orientering fra administrasjonen knyttet følgende saker på
oppfølgingslisten:
•
•

•

Tilstandsrapport for grunnskolen, jf. OS 03/20.
Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune»
Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»,

VURDERING
Rådmannen har gitt en skriftlig tilbakemelding om status for oppfølging av anbefalingene i
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser».
Kommunestyret fattet i møte 22.3.2018, 27/18, følgende vedtak:
Kontrollutvalget mener at rapporten ville ha blitt bedre med større svarprosent i spørreundersøkelsen.
Før utarbeidelse av forvaltningsrevisjonsrapporten burde ledelsen sikret større involvering av ansatte
ved grundig orientering om oppstart av prosjektet.
1. Rauma kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Innkjøp og offentlige anskaffelser i
Rauma kommune til orientering og slutter seg til følgende anbefalinger:
• Rauma kommune bør sikre at dokumenter som styrer innkjøp og offentlige
anskaffelser revideres og oppdateres
• Rauma kommune bør sikre at ansatte med bestillerfunksjon får tilstrekkelig opplæring
om innkjøp og offentlige anskaffelser. Kommunen bør dokumentere den opplæring
som gis

• Rauma kommune bør legge til rette for at feil og mangler ved innkjøp og offentlige
anskaffelser kan meldes som avvik
• Rauma kommune bør sikre at det gjennomføres konkurranse for alle anskaffelser
mellom kr. 100 000 og kr. 1,1 mill., og som hovedregel for anskaffelser under kr.
100 000. Kommunen bør sikre at gjennomført konkurranse dokumenteres.
• Rauma kommune bør sikre at anskaffelsesprotokoll utarbeides der det er krav om
dette.
• Rauma kommune bør sikre at dokumentasjon av anskaffelsesprosesser oppbevares
samlet og systematisk.
• Rauma kommune bør sikre at ansatte med bestillerfunksjon får opplæring i e-handel.
Kommunen bør dokumentere den opplæring som gis.
• Rauma kommune bør innføre rutiner som sikrer betryggende kontroll med at ansatte
nytter inngåtte rammeavtaler.
• Rauma kommune bør vurdere om det er hensiktsmessig at så mange innehar
bestillerfunksjon i kommunen.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at dette
arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av
anbefalingene, slik at planen kan behandles i kontrollutvalgets møte
6. september 2018.

Under gjennomgang av Oppfølgingslisten i møte 12.5.2020, konkluderte kontrollutvalget med
følgende:
Kontrollutvalget ber til møte 15.06.20 om en status for arbeidet med oppfølging av
anbefalingene som kommunestyret vedtok. I tillegg bes det om en tilbakemelding om hvordan
revisors anbefaling som ble gitt i forbindelse med årsregnskapsavleggelsen 2019 skal følges
opp; Det anbefales at kommunen gjør løpende egenkontroller på at anskaffelser er i tråd med
innkjøpsreglement, innkjøpsavtaler og lov om offentlige anskaffelser.

Av den tilsendt informasjonen fra rådmannen, så ser det ut til at det meste av anbefalingene
nå er fulgt opp. Sekretariatet vil derfor her bare omtale de som det vurderes krever mer
oppfølging:
Rauma kommune bør sikre at ansatte med bestillerfunksjon får opplæring om innkjøp og
offentlige anskaffelser. Kommunen bør dokumenter den opplæring som gis.
Det ser nå ut til at det er etabler rutiner for opplæring, og dokumentasjon av hvem som får
opplæringen. Det er likevel litt bekymringsfullt at det ser ut til at det er sektorer som ikke har
deltatt på opplæringen, som da særlig skolesektoren. Det antas at det i denne sektoren
gjennomføres noen slike store anskaffelser. Det anbefales også at det gjennomføres noen form
for kontroll av hvem som gjennomfører selvstudium. Når det innføres bruk av e-læring på
området, så vil det være enkelt å følge med på hvem som har tatt kurset.
Rauma kommune bør vurdere om det er hensiktsmessig at så mange innehar bestillerfunksjon.
Det opplyses at denne anbefalingen delvis er oppfulgt. Oversikt over bestiller skal oppdateres
sommeren 2020. Det skal videre forankres at kun noen få skal inneha innkjøpsamsvar for kjøp
over terskelverdier. Det opplyses også at det skal søkes begrenset for øvrige småinnkjøp, og at
det skal defineres hvem som innehar rollen som innkjøper på hvert «lager»/avdeling.
Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget ber om at rådmannen rapporterer tilbake når dette
er på plass.
Rauma kommune bør innføre rutine som sikrer betryggende kontroll med at ansatte nytter
inngåtte rammeavtaler.
Det er litt uklart om dette er på plass, da det ikke i rapporten er merket med utført. Men det
ser av teksten ut til at det er etablert rutiner med halvårlige rapporter og rapportering av
vesentlige avvik, men det er lite sannsynlig at rutinene er satt i verk. I alle fall så kan en ikke
etter så kort tid måle noe resultat av.

Av vedlagt dokument «Oppfølging av merknader revisjon 2019», så går det frem følgende:
Løpende egenkontroller på at anskaffelser er i tråd med innkjøpsreglement, innkjøpsavtaler og
lov om offentlige anskaffelser
I kolonnen «Hva gjøres» så vises det til et møte 29.5.2020.

Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget til siste møte i 2020 ber om dokumentasjon på
hvilken egenkontroll som er gjennomført på at anskaffelser er i tråd med innkjøpsreglement,
innkjøpsavtaler og lov om offentlige anskaffelser.

Selv om det meste nå ser ut til å være på plass knyttet til anbefalingen i
forvaltningsrevisjonsprosjektet, så vil sekretariatet anbefale at kontrollutvalget forsett har
denne saken på oppfølgingslisten. Dersom det som gjenstår ikke kan kvitteres ut i løpet av
2020, så bør kontrollutvalget anbefale å rapportere til kommunestyret om manglende
oppfølging av vedtak.
Rådmannen har også gitt en skriftlig tilbakemelding knyttet til status for oppfølging av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjekt «Internkontroll i Rauma kommune».
Kommunestyret fatet i møte 14.11.2019, sak 120/19, følgende vedtak:

1. Rauma kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Rauma kommune
til etterretning og slutter seg til følgende anbefalinger fra kontrollutvalget:
a. Rauma kommune skal arbeide videre med å sikre at aktuelle prosedyrer legges i
internkontrollsystemet og at ansatte benytter disse.
b. Rauma kommune skal sikre at standardinformasjon gis i innledning til alle
prosedyrer. Viktig informasjon som bør gis er type prosedyre (IK eller HMS),
dokumentnavn, revisjonsnummer, dato for godkjenning og tidspunkt for gjennomgang
eller revisjon.
c. Rauma kommune skal vurdere om ledelsens gjennomgang av internkontroll skal tas i
bruk som verktøy på overordnet nivå.
d. Rauma kommune skal klargjøre hva som skal meldes som avvik, og videreføre
arbeidet med å få ansatte til å melde avvik.
e. Rauma kommune skal kartlegge de ansattes bruk av internkontrollsystemet.
2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at dette
arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av
anbefalingene til første møte i kontrollutvalget 2020.

Den tilsendte informasjonen er ikke noen statusrapport, det er bare en oppdatert plan der noen
av tidspunktetene er justert. De justerte tidspunktene er knyttet til følgende anbefalinger:
Rauma kommune skal vurdere om ledelsens gjennomgang skal tas i bruk som verktøy på
overordnet nivå
• Rådmannen kaller inn til første møte. Etter den opprinnelige planen skulle dette gjøres
ultimo april - dette er i planen utsatt til ultimo juni.
Rauma kommune skal klargjøre hva som skal meldes som avvik, og videreføre arbeidet med å
få ansatte til å melde avvik

• Gjennomgang prosedyre 03 Avvikshåndtering i ledelsens gjennomgang. Etter den
opprinnelige planen skulle dette gjøres ultimo april – utsatt til ultimo juni.
Det går ikke frem av dokumentet om det som ligger i planen at skulle vært gjennomført
faktisk er gjennomført, men siden planen er justert for bare noen tidspunkt, så velger
sekretariatet å gå ut fra at det er slikt. Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget sikret at
dette fra administrasjonens side blir bekreftet at dette faktisk er gjennomført.
Av den risiko- og vesentlighetsanalysen som ligger vedlagt sak 19/20, så fremgår det at
mange avvik som blir meldt i avvikssystemet ikke blir behandlet.
Sekretariatet vurdere det derfor som særlig viktig at kontrollutvalget følger opp at rådmannen
følger opp anbefalingen fra forvaltningsrevisjonsprosjektet knyttet til å klargjøre hva som skal
meldes som avvik, og videreføre arbeidet med å få ansatte til å melde avvik.
Det gjenstår også oppfølging som etter planen skal gjennomføres til høsten og neste høst.
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget følger opp denne saken videre.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGET I
RAUMA KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING
(ajourført pr 12.5.2020)
18.04.16
Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune
Ansvar: Adm./sekr

Beskrivelse:

Status:

I KU-møte 01.02.16 OS 02/16 hadde
rådmannen en orientering og
gjennomgang av underveisevaluering
av hjemmebasert helse- og
omsorgstjeneste i Rauma kommune.
Rådmannen sa at det nå var
hovedprioritet å få på plass systemer,
rutiner og praksis som sikrer
forsvarlige helsetjenester, samt jobbe
med felles holdninger og retning på
tjenesten. Kontrollutvalget ønsker å
følge tett med på utviklingen innen
helse- og omsorgstjenester i Rauma
kommune.

24.10.16: Kontrollutvalget ønsker også å ta med seg videre at det må følges
opp at det er gode tilbud på alle trinn i «omsorgstrappen».
28.11.16: Kontrollutvalget ønsker orientering om status i første møte i 2017.
20.02.17: Helse og omsorgssjef Greta Hanset orienterte i dagens møte jf. OS
09/17.
05.03.18: Kontrollutvalget ønsker et virksomhetsbesøk på Helsehuset høsten
2018.
06.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte orientering fra rådmannen om
den økonomiske situasjonen innen helse og omsorg med prognose for stort
merforbruk jf. OS 07/18. Utvalget ber om en ny statusrapport i
kontrollutvalgsmøte 18.10.18.
18.10.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte statusrapport fra
økonomisjefen om den økonomiske situasjonen innen helse og omsorg. jf.
OS 08/18. Kontrollutvalget vil følge utviklingen nøye fremover og vil
påpeke at det er systemavvik (i rapporteringssystemene) som burde ha vært
registret og aktivt fulgt opp av rådmannen. Utvalget ber i forbindelse med
kontrollutvalgets virksomhetsbesøk på Helsehuset 29.11.18 om å få en
statusrapport for drifts- og økonomisk situasjon innen Helse- og omsorg.
29.11.18: Utvalget hadde i forbindelse med dagens møte virksomhetsbesøk
på Rauma helsehus, jf. OS 10/18. Orienteringen som ble gitt av helse og
omsorgssjef Kristian Skålhavn inneholdt bl.a. en statusrapport for drifts- og
økonomisk situasjon innen Helse- og omsorg.
10.12.19: Helse og omsorgssjef Kristian Skålhavn presenterte hovedtrekkene
i Strategi 2020-2023, jf. OS 08/19.

20.02.17
Barneverntjenesten i Rauma kommune
Ansvar: Adm./rev./sekr.

Beskrivelse:

Status:

Kommunestyret behandlet
forvaltningsrevisjonsrapporten
«Barnevernstjenesten i Rauma
kommune» og vedtok enstemmig
kontrollutvalgets innstilling i møte
8.3.2016, k-sak 29/16. I tillegg ble
det gjort en tilføying om at
«Kommunestyret er bekymret over
bemanning og budsjettering i
barnevernstjenesten, og ber om at
saka tas opp på nytt i forkant av neste
budsjettbehandling.»
I samme kommunestyremøte ble det
lagt frem «Tjenesteanalyse av
barneverntjenesten i Rauma
kommune». Analysen er laget i
forbindelse med at kommunen har

23.05.17: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapporten i dagens møte
jf. sak 12/17. Utvalget ønsker å få en status rapport i første møte i 2018. Til
neste møte gis det tilbakemelding om tilgang på fosterhjem. Sekretær følger
opp dette.
19.06.17: Utvalget fikk i dagens møte, sak 19/17, fremlagt e-post fra
barnevernsleder Sylvia Vik Mittet med svar på spørsmål om tilgang på
fosterhjem i kommunen.
05.03.18: Helse- og velferdssjef Harald Digernes-Westby orienterte utvalget
i dagens møte jf. OS 01/18. Utvalget ønsker å avslutte oppfølging av denne
saken.
17.01.19: Barnevernsleder Sylvia Mittet og helse og velferdssjef Harald
Digernes-Westby orienterte utvalget i dagens møte jf. OS 02/19.
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deltatt i effektiviseringsnettverk for
barneverntjenester gjennom
Kommunenes Sentralforbund.
I kommunestyremøte 15.12.16 sak
134/2016 ble det lagt frem en
statusrapport fra barnevernet pr.
november 2016. Oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten ble
gjennomført våren 2017.
Kontrollutvalget hadde egentlig
avsluttet oppfølgingen av
Barnevernstjenesten våren 2018.
Men i desember 2018 gjennomførte
Bufdir, på oppdrag fra Barne- og
likestillingsdepartementet, en
gjennomgang av enkelte indikatorer
for å vurdere risikobildet i
kommunale barneverntjenester. I
denne gjennomgangen kommer
barnevernstjenesten i Rauma
kommune ut med «Rød-lys», i
forhold til de indikatorene som er
undersøkt. Utvalget ønsker derfor å
fortsette oppfølgingen av
Barnevernstjenesten.
23.05.17
Rauma Energi AS
Ansvar: sekr.

Beskrivelse:

Status:

Rauma Energi AS står overfor store
utfordringer i tiden fremover. Det
gjelder både Herje kraftverk, Verma
utbyggingen og fiberutbygging.
Kontrollutvalget ønsker derfor å
følge med på utviklingen i selskapet.

19.06.17: Kontrollutvalget ønsker i neste møte å få en oppdatering fra
Rauma Energi AS om situasjonen knyttet til Herje kraftverk.
18.09.17: Kontrollutvalget fikk i dagens møte en oppdatering fra Adm.
direktør Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS om situasjonen knyttet til Herje
kraftverk, jf. OS 22/17.
05.03.18: Kontrollutvalget ønsker i løpet av høsten en ny statusrapport,
særlig med fokus på Herje kraftverk og Verma utbyggingen.
06.09.18: Kontrollutvalgets leder informerte utvalget om at han hadde deltatt
på en befaring ved Verma kraftverk utbyggingen. Det var ikke rapportert om
økonomiske avvik og ingen personskader i byggeperioden. Etter planen skal
det settes i gang prøvedrift i desember.
18.10.18: Kontrollutvalget ønsker at statusrapport fra Rauma Energi AS
utsettes til første møte 2019.
29.11.18: Utvalgsleder informerer om at han har forstått det slik, at oppstart
av Vermakraftverket etter utbyggingen er utsatt. Utvalget ber om at
statusrapporten fra Rauma Energi AS må inneholde en orientering om status
for Verma utbyggingen.
17.01.19: Daglig leder Alf Vee Midtun gav utvalget en statusrapport i
dagens møte jf. OS 01/19. Utvalget ønsker en ny statusrapport i møte
12.09.19.
12.09.19: Utvalget utsatte å be om statusrapport til et senere møte.
12.05.20: Kontrollutvalget ønsker en statusrapport i møte 15.09.20.Utvalget
vil i neste møte diskutere nærmere stikkord for hva statusrapporten bør
omhandle.

18.09.17
Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune
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Ansvar: adm./sekr.

Beskrivelse:

Status:

Tilsynet fra Arkivverket førte til 9
pålegg om utbedringer. Rauma
kommune arbeider med å rette opp
bruddene på regelverket.
Kontrollutvalget vil følge med på
arbeidet til det som Arkivverket har
påpekt, er kommet på plass.

18.09.17: Utvalget ønsker når fristen går ut, få tilsendt kommunens svar til
Arkivverket og Arkivverkets vurdering av de tiltak som kommunen har
iverksatt.
06.12.17: Utvalget ønsker en orientering om oppfølging av tilsynet i første
møte i 2018.
05.03.18: Rådmannen bad i e-post 22.02.18 om at orienteringen utsettes til
neste kontrollutvalgsmøte.
19.04.18: Liv Jorunn Horgheim og Arnt Olav Herjehagen orienterte utvalget
om oppfølging av tilsynet, jf. OS 03/18. Utvalget ønsker å få en ny
statusrapport høsten 2018.
18.10.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. OS 09/18, statusrapport fra
arkivansvarlig Liv Jorunn Horgheim om oppfølging av tilsynet. Utvalget
fikk også en omvisning i arkivlokalene. Utvalget ønsker å få tilsendt
informasjon om arkivverkets oppfølging av tilsynet.
29.11.18: Sekretær følger opp om det foreligger tilbakemelding fra
arkivverket på oppfølging av tilsynet, ettersom de fleste av fristene i
rapporten nå er utløpt.
17.01.19: Utvalget fikk i dagens møte jf. RS 05/19 fremlagt Rauma
kommunes brev til Arkivtilsynet datert 10.09.18, og Arkivtilsynets brev
datert 10.10.18 Påminnelse-Utbedring av pålegg 4,5,7 og 10, jf. RS 06/19.
30.04.19: Kontrollutvalget fikk ny statusrapport og omvisning fra arkivleder
Liv Jorunn Horgheim, jf. OS 03/19.
29.10.19: Utvalgsleder opplyste at det i rådmannens forslag til budsjett og
økonomiplan er foreslått å kutte 2 mill. som er satt av til å rette opp bruddene
som tilsynet fra arkivverket avdekket.
25.02.20: Kontrollutvalget ønsker i møte 28.04.20 statusrapport for arbeidet
med å rette opp lovbruddene.
12.05.20: Arkivleder Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim gav i dagens møte
statusrapport for arbeidet med å rette opp lovbruddene, jf. OS 01/20.
Kontrollutvalget synes at det er viktig at det utarbeides
dokumentasjonsstrategi for hva som skal dokumenteres og hvem som har
ansvaret for dette. Det understrekes likevel at implementering hos de ansatte
er like viktig. Kontrollutvalget vil fortsette oppfølging av saken til
kommunestyret har behandlet arkivplanen/dokumentasjonsstrategien og
arkivverket har avsluttet tilsynet.

06.09.18
Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune»
Ansv.: Adm/sekr

Beskrivelse:

Status:

Kontrollutvalget behandlet i møte
5.3.2018 sak 3/18
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Kontrollutvalget innstilte til
kommunestyret som behandlet saken
i møte 22.3.2018 k-sak 27/18. Det
var 9 anbefalinger som
kommunestyret sluttet seg til.
Kommunestyret ber rådmannen om å
sørge for at anbefalingene blir fulgt
og påse at arbeidet gjennomføres.
Rådmannen har gitt kontrollutvalget
en skriftlig plan for oppfølging av
anbefalingene.

06.09.18: Rådmannens plan for oppfølging av anbefalingen behandles i
dagens møte. Kontrollutvalget ber om en statusrapport for arbeidet våren
2019, med særlig fokus på hvordan system og kunnskap skal vedlikeholdes
og oppdateres, samt hvordan en skal sikre at rutinene brukes.
30.04.19: Sekretariatet mottok 29.04.19 statusrapport fra oppfølgingen av
anbefalingene. Det blir forberedt sak til neste møte
11.06.19: Utvalget behandlet sak om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsprosjektet i dagens møte, jf. Sak 20/19.
Kontrollutvalget ber til neste møte om tilbakemelding på hvordan system og
kunnskap skal vedlikeholdes og oppdateres, samt hvordan en skal sikre at
rutinene brukes. I vedtaket er det ført opp 5 konkrete spm.
12.09.19: Rådmann hadde i e-post datert 3.9.2019 gitt svar på 5 konkrete
spm. som var stilt av utvalget i forrige møte. Øk.sjef Mette Rye var tilstede
for å svare på spørsmål fra utvalget, jf. OS 06/19. Det vises til at nyansatt i
40 % stilling fra 1. des. 2019, skal ha ansvar for oppfølging av de forholdene
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som utvalget stilte spørsmål om i forrige møte. Utvalget vil følge med på
utviklingen.
12:05.20: Kontrollutvalget ber til møte 15.06.20 om en status for arbeidet
med oppfølging av anbefalingene som kommunestyret vedtok. I tillegg bes
det om en tilbakemelding om hvordan revisors anbefaling som ble gitt i
forbindelse med årsregnskapsavleggelsen 2019 skal følges opp; Det
anbefales at kommunen gjør løpende egenkontroller på at anskaffelser er i
tråd med innkjøpsreglement, innkjøpsavtaler og lov om offentlige
anskaffelser.
06.09.18
Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk og psykisk liding
Ansv.: Adm./sekr

Beskrivelse:

Status:

(2 lovbrudd), Fylkesmannen i Møre
og Romsdal, datert 20.6.2018.
1)
Det er avdekt manglar ved
kommunen si styring av det
systematiske arbeidet som skal sikre
at personar med ROP-lidingar får
samanhengande, koordinerte og
forsvarlege helse- og sosialtjenester.
2)
Rauma kommune sørgjer
ikkje for at tenesta opplysning, råd
og rettleieing etter sosialtjestelova §
17 blir tildelt, gjennomført og følgt
opp.

06.09.18: Kontrollutvalget fikk fremlagt rapporten i dagens møte jfr. RS
33/18. Utvalget ber om å få tilsendt rådmannens plan for å lukke tilsynet og
fylkesmannens oppfølging av dette. Utvalget ønsker å føre opp saken på
oppfølgingslisten for videre oppfølging.
18.10.18: Sekretariatet har mottatt rådmannens plan for å lukke tilsynet.
Kontrollutvalget ønsker at denne legges frem for utvalget når det også er
mottatt fylkesmannens tilbakemelding på planen.
29.11.18: Sekretær følger opp om det foreligger tilbakemelding fra
fylkesmannen på kommunes plan på oppfølging av tilsynet.
17.01.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 07/19 fremlagt
kommunes svar til fylkesmannen datert 15.10.18 og Fylkesmannens
avslutning av tilsynet, jf. 08/19.
25.02.20. Kontrollutvalget ønsker i møte 28.04.20 en status for oppfølging
av handlingsplanen som ble laget i forbindelse med tilsynet.
12.05.20. Helse- og velferdssjef Harald Westby Digernes og avdelingsleder
Aktiv/mestring, Annelies Slabbertje informerte om status for oppfølging av
handlingsplanen som ble laget i forbindelse med tilsynet, jf. OS 02/20. Dette
er et viktig arbeid som kontrollutvalget vil fortsette å følge med på.

06.09.18
Rapport etter tilsyn med Kommunal beredskapsplikt
Ansv.: Adm./Sekr.

Beskrivelse:

Status:

(2 avvik, 2 merknader),
Fylkesmannen i Møre og Romsdal,
datert 21.6.2018 .
1)Rauma kommune sin heilskaplege
ROS-analyse oppfyller ikkje alle
forskriftskrava til innhald
2)Rauma kommune har ikkje med
utgangspunkt i den heilskaplege
ROS-analysen fastsett langsiktige
mål, strategiar, prioriteringar og plan
for oppfølging av samfunnstryggleikog beredskapsarbeid.

06.09.18: Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rådmannens plan for lukking
av avvik. Fylkesmannen viser til at kommunes plan forutsetter at alle
avvikene skal være lukket i løpet av juni 2019, jf. RS 35/18.
Kontrollutvalget ønsker da en statusrapport fra rådmannen.
11.06.19: Utvalget fikk som vedlegg til sak 22/19 Oppfølgingsliste, fremlagt
rådmannens saksfremlegg til kst. vedr. oppstart av arbeidet med Helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det er lagt en plan for at dokumentet
skal komme til behandling ila. vinteren 2020. Kontrollutvalget vil følge med
på at dette kommer på plass.
25.02.20: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, som vedlegg til sak 08/20,
fremlagt Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Rauma kommune,
behandlet i kommunestyret 12.02.20, sak 7/20. Kontrollutvalget avslutter
med dette oppfølging av saken.

29.11.18
Tilsyn Rauma kommune Brannvesenet – Arbeidstilsynet
Ansv.: Adm./Arbeidstilsynet/sekr

Beskrivelse:

Status:

I Arbeidstilsynets rapport datert
15.3.2018 foreligger det 2 pålegg

29.10.19: Sekretær refererte til rådmannens innstilling i sak til
formannskapet; «Brannstasjon – Lokalisering av ny brannstasjon på
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med fristutsettelse. Det vises i
rapporten til vedtak om pålegg av
1.9.2016 og tilbakemelding fra
Rauma kommune av 9.3.2018.
Kontrollutvalget ønsker å følge opp
prosessen med lukking av avvikene
som er knyttet til etablering av
tilfredsstillende arbeidslokaler,
inkludert personalrom for ansatte ved
Rauma brannvesen.
17.01.19
Nytt personvernregelverk

Åndalsnes. Det skal gjennomføres anbudskonkurranse på leie av
brannstasjonsbygning med uteareal på Åndalsnes. Det utarbeides plan og
kostnadsestimat for renovering av eksiterende bygning på Øran og vurderes
om Sivilforsvaret kan få plass i deler av denne bygningsmassen.

Ansv: Adm./sekr.

Beskrivelse:

Status:

I 2018 fikk Norge en ny
personopplysningslov. Loven består
av nasjonale regler og EUs
personvernforordning (GDPR General Data Protection Regulation).
Forordningen er et sett regler som
gjelder for alle EU/EØS-land.
Gjennom å ha god internkontroll og
god informasjonssikkerhet kan
kommunen sikre at den behandler
personopplysninger lovlig, sikkert og
forsvarlig. Det er interessant for
kontrollutvalget å skaffe seg
informasjon om hvordan kommunen
har innrettet seg etter
personvernopplysningsreglene, da
brudd på reglene kan få store
konsekvenser for de det gjelder og
føre til store bøter for kommunene. .
11.06.19
Tilstandsrapport for grunnskolen
Ansv: Adm/FM/sekr.

Beskrivelse:

Status:

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

11.06.19: Utvalget fikk i dagens møte jf. OS 05/19, fremlagt
Tilstandsrapport for grunnskolen 2018. Skolesjef Aina Øyen Henden
orienterte utvalget og svarte på spørsmål.
12:05.20: Tilstandsrapporten er nå klar. Utvalgets ønsker den fremlagt i
utvalgets neste møte. Det bes om at skolesjefen orienterer om resultatene.

12.09.19
Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»
Ansv.: Adm./Sekr

Beskrivelse:

Status:

Kontrollutvalget behandlet i møte
12.9.2019 sak 26/19
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Kontrollutvalget innstilte til
kommunestyret Det er fem
anbefalinger som kontrollutvalget
ber kommunestyret slutte seg til.
Samt at rådmannen må å sørge for at

25.02.20: Rådmannen presenterte plan for oppfølging av anbefalingene i
kommunestyrets vedtak, jf. sak 04/20 i dagens møte. Utvalget tar
rådmannens plan til orientering, og ber om en status for arbeidet i
kontrollutvalgets møte 15.6.2020.
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anbefalingene blir fulgt og påse at
arbeidet gjennomføres. Det innstilles
til at rådmannen gir kontrollutvalget
en skriftlig plan for oppfølging av
anbefalingene til første møte i
kontrollutvalget 2020.
12.09.19
Refusjon sykepenger
Ansv.: Adm./rev./Sekr

Beskrivelse:
Ved revisjonens presentasjon av
kommunikasjons-/Revisjonsplan
2019, merket utvalget seg særlig
at ett av oppfølgingspunktene fra
2018 som ikke er på plass er eldre
fordringer på lønnsrefusjoner fra
NAV. Revisjonen skriver at
oppfølging av eldre fordringer bør
ferdigstilles før årsoppgjøret
2019.
Utvalget er kjent med at
utfordringer med slike gamle
fordringer er forhold som ble
avdekket i forbindelse med et
forvaltningsrevisjonsprosjekt som
ble gjennomført i 2011. Utvalget
hadde oppfølging av rapporten
helt til 2016, da det ble avskrevet
tap i regnskapet. Gjennomgang av
den enkelte fordring skulle likevel
fortsett etter at tapene var
regnskapsført.

Status:
12.09.19: Kontrollutvalget forventer at eldre fordringer blir
gjennomgått før årsoppgjøret 2019, slik revisjonen anbefaler.
12.05.20: Presentasjon av årsoppgjørsrevisjon 2019 i dagens møte, sak
10/20 viste at gjennomgang av eldre fordringer – krav sykepenger hos
nav er påbegynt, men ikke avsluttet. Kontrollutvalget understreker
forventing om at dette arbeidet nå blir avsluttet.

25.02.20
Vannforsyning og avløp i Rauma kommune
Ansv.: Adm./Sekr

Beskrivelse:
Status:
Det går frem at Rauma kommune
sin hjemmeside at det i Rauma er
private vannverk i Måndalen,
Vågstranda, Eidsbygda og
Rødven. I tillegg er det flere små
vannforsyningssystem. Det er
utarbeidet en VA-norm for
Rauma kommune. Det kommer
frem på kommunens hjemmeside
at Utbygging har ansvar vann,
avløp og renovasjon. Det er
interessant for kontrollutvalget å
holde seg orientert om hvordan
Rauma kommune siker
vannforsyningen i kommunen.
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Oppfølgingsrapport forvaltningsrapport Rauma kommune – innkjøp og offentlige anskaffelser

Anbefaling

Tilltak

Ansvarlig

Status, referanse

Rauma kommune bør
sikre at dokumenter
som styrer innkjøp og
offentlige
anskaffelser
revideres og
oppdateres.

Sikre oppdaterte IK
dokumenter:

MER/RORInnkjøp

Utført:

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

•

Oversikt over
gjeldende
rammeavtaler

•

Grunnleggende om
innkjøpsansvaret

•

Info og
brukerveileding ehandel

•

Grunnleggende om
anskaffelser og
terskelverdier

Opplæring av bestillere
Dokumentere opplæring

Disse dokumenter ligger i IKportalen (under Økonomi); samme
inngang som timeregisteringssystem; KS Bibliotek

ROR-Innkjøp reviderer
innkjøpsreglemet for
innkjøpssamarbeidet når
nødvendig. Terskelverdier endres
med jevne mellomrom og bør ikke
inngå spesifikt i
innkjøpsreglementet. Lenke til :
https://www.anskaffelser.no/

MER

1: Selvstudium/opplæringshefter:
sendes ut til alle nye bestillere.
2: Grunnopplæring i anskaffelser.
Opplæring gjennomført av ROR
Innkjøp november 2019 for alle
som skal ha ansvar for innkjøp
over 100 000. Deltakere fra Rauma
kommune var:
2 fra økonomiavdelingen
1 fra helse og omsorg
6 fra Utbygging
Med oppfriskingskurs i mars/april
2020.
Videre satsing vil være ROR
Innkjøp og Visma elæring – et
system med videosnutter for alle
ehandelsfunskjoner som er til

behandling i styret i ROR IKT i juni
2020. Dette systemet
dokumenterer opplæringen.
Rauma kommune bør
legge til rette for at
feil og mangler ved
innkjøp og offentlige
anskaffelser kan
meldes som avvik.

IK systemet er
tilrettelagt for melding
om avvik

Rauma kommunen
bør sikre at det
gjennomføres
konkurranse for alle
anskaffelser mellom
kr. 100 000 og kr. 1, 1
mill., og som
hovedregel for
anskaffelser under kr.
100 000. Kommunen
bør sikre at
gjennomført
konkurranse
dokumenteres.

Opplæring i
gjennomføring av
konkurranser til utvalgte
personer (bestillere)

MER

Utført
Inngår i IK/HMS system.

Informasjon og
opplæring må gis
MER/

Utført

ROR
Innkjøp

ROR Innkjøp rullet ut Mercell i
2019 med tilhørende opplæring av
bestillere som skal ha en ansvar og
bruke Mercell. Opplæring omfattet
både lov om offentlige anskaffelser
og bruk av verktøyet.

Innføring av Mercell som
konkurranseverktøy i
samarbeid med ROR
Innkjøp

Opplæring foregikk høst 2019.
Eget Team opprettet.
Alle konkurranser over 100 000
skal gjennomføres vha Mercell.
Dette systemet sikrer at
prosedyrer blir fulgt.
Renate Moa er støtte for de som
ikke gjør dette selv.

Rauma kommune bør
vurdere om det er
hensiktsmessig at så
mange innehar
bestillerfunksjon i
kommunen.

For mindre kjøp i hht
rammeavtaler brukes
e-handel, med løpende
oversikt
For kjøp over
terskelverdier brukes
Mercell der kun utvalge
bestiller får lisens

Øvrige småinnkjøp skal
søkes begrenset, og at
det skal defineres hvem
som innehar rollen som
innkjøper på hvert

MER/ROR

Delvis utført
-

Utarbeidet oversikt over
bestillere. Denne
oppdateres sommeren
2020

-

Det skal videre forankres
at kun noen få skal inneha
innkjøpsansvar, og at disse
blir medlem av en
Teamsgruppe der
informasjon og nyheter
formidles.

-

Opplæring og lisenser i

«lager»/avdeling.

Mercell utført

Rauma kommune bør
sikre at
anskaffelsesprotokoll
utarbeides der det er
krav om dette.

Fast tittel i
sak/arkivssystem
(Anskaffelsesprotokoll
+
hva som
anskaffes)

MER

Rauma kommune bør
sikre at
dokumentasjon av
anskaffelsesprosesser
oppbevares samlet
og systematisk.
Rauma kommune bør
sikre at ansatte med
bestillerfunksjon får
opplæring i e-handel.
Kommunen bør
dokumentere den
opplæring som gis.

Tas det med i
opplæringa, alt skal over
i arkiv.

MER

Opplæring til bestillere

MER

RORInnkjøp

Mercell genererer protokoll ved
alle anskaffelser over 100 000 som
skal bli integrert med sak/arkiv
Foreløpig må det lastes over.

Utført
All dokumentasjon ligger i Mercell
ved anskaffelser over 100 000

Utført

Alle bestillere har fått epost
med informasjon og lenker til
e-læring.
Opplæringshefte er tilgjengelig
på IK portalen
Nye bestillere i e-handel får
også tilsendt e-læring
Videre satsing vil være ROR
Innkjøp og Visma elæring, som er
til behandling i styret i ROR IKT i
juni 2020.

Rauma kommune bør
innføre rutiner som
sikrer betryggende
kontroll med at
ansatte nytter
inngåtte
rammeavtaler.

Kjøre ut rapporter mot
reskontroposter,
halvårlig.
Regnskapsavdelingen
må ha kjennskap til
hvem vi har
rammeavtaler med og
kan melde avvik ved
direkte anskaffelser

MER /ROR

Rapporter kjøres halvårlig
Oversikt over ehandel andel og
utenfor disse avtalene kjøres
jevnlig, vesentlige avvik skal
meldes.
Rammeavtalene ligger i IK portalen
ROR-Innkjøp har en "intranettside"
for samarbeidskommunene med
oversikt over og opplysninger om

alle rammeavtaler som er inngått
på vegne av
samarbeidskommunene.
Innkjøpsansvarlige i alle
kommunene kan komme inn på
denne "intranettsida".

Ansvare for innkjøpskoordinatorfunksjonen ligger til Økonomisjef. I tillegg er Renate Moa ansatt i
40% stilling med ansvar for innkjøp, digitalisering, biladministrasjon og forsikringer. Rauma bruker
mer aktivt ROR Innkjøp og tilknyttet ressurs med ansvar for Rauma.

Beskrivelse/fra revisorer

Kommentar

Løpende egenkontroller på at anskaffelser er i tråd med
innkjøpsreglement, innkjøpsavtaler og lov om offentlige
anskaffelser
Etter hver runde med tertialmøter - identifisere områder til
fokusområde som vi ser ekstra på et par måneder fremover.
Hjelper også avdelingen å bli mer var på eget budsjett,
konteringer++
Avstemming mellom regnskap- og lønnssystem gjennom året.
Gjøres nå kun ved årsoppgjøret

Hva gjøres

Møte fredag 29/05 - Mette, Anita, Renate, Marit

Tidsfrist (slutten av måned)

5

Balansekonto for refusjon sykepenger har en differanse mot
Be Edel sjekke og Ann Kristin. Legg avsjekk som rutine inn på PBC lista.
registrert saldo i HRM

Oppstart nå etter første runde med tertialmøter for 2020. Meldes ifra til
Mette som tar det i sine tiltaksmøter
Avstemming kvartalvis, kan ev. endres til månedlig hvis vi ser det er
nødvendig. Tar nå avstemming pr mars
Avstemming kvartalvis, kan ev. endres til månedlig hvis vi ser det er
nødvendig. Tar nå avstemming pr mars

Mye etterslep på Torbjørg sitt område, hvor Ingvill bruker tid på
innbyggere. FÅ TILBAKEMELDING FRA INGVILL HER. (gamle saker
som ikke er ryddet opp i, som gjelder 5-10 år tilbake i tid)

Hør med Ingvill, og så ta opp sammen med Tom Erik

6

Sekkepost - må ryddes i i 2020.

Splittes i flere balanseposter. Ann Kristin med Anita

6 - oppstartsmåned

Sekkepost - må ryddes i i 2020.

Splittes i flere balanseposter. Ann Kristin med Anita

6 - oppstartsmåned

Kortsiktig fordringer- diverse debitorer. Klassifiseringsfeil
mellom kortsiktig fordring og gjeld på 8,9 mill kroner.
Annen kortsiktig gjeld- diverse debitorer. Klassifiseringsfeil
mellom kortsiktig fordring og gjeld på 8,9 mill kroner.
Investeringsbudsjett og rammebudsjettering; Prosjekt 6423
Oppgradering Formålsbygg. Hvert enkelt
investeringsprosjekt må ha sitt eget prosjektnummer.
Dersom flere små-prosjekter føres i samme prosjektnr er
det vanskelig å etterkontrollere ihht GKRS 4. Bør også ha
dokumentert vurdering hvis det kan være vanskelig å
vurdere med tanke på skille mellom drift og investering
Differanse mellom anleggsmodul og driftsregnskapet mht
avskrivning

Ny rutine skal lages i 2020. Delprosjektnavn.
Selvkost? Avvik i oppføring av anlegg og avskrivingstid. Jobbes med i 2020.

Setter opp møte med Jo, vi lager flere prosjekter (Oppgradering 2020
garderobe, oppgradering 2020 teknisk lager++). Ann Kristin tar ev.
korrigeringer av utgifter til nye prosjektnr. Setter opp møte med de andre
også som har mest investering. Lager rutine til de å følge, å kunne fylle ut.
Halvårig sjekk av investeringsprosjekter og førte utgifter.
Marit koordinerer med Envidan. Mulig å bruke delprosjektfunskjon for å
skille, i AM? Undersøkes

5
6
6

7
7

Vågstranda - utregninger, flytting anlegg++ gjøres sommer/høst,
så det ikke fører til forsinkelser

Marit har kalt inn til møte før sommeren

7

Salg av aksjer i Investeringsregnskap- aksjer Kystlab var solgt
korrigering i 2020
i 2016

Korrigeres av Marit/Ann Kristin

8

Kortsiktig fordringer -ks/ou midler
Pga korona og hjemmekontor ble henvendelser fra
servicekontoret sendt regnskap på mail i stedet. Ingvill og Anita
har kommentert at dette har fungert bra og at de har hatt mindre
avbrytelser i jobbene de holder med på, de får jobbet seg ferdig
med oppgaver.
Regnskapet har mange korreksjoner, øker risiko for feil og gir økt
tidsforbruk
Revisor anbefaler å innføre kontroll av at utbetalt lønn er ihht
attestert og tilvist lønn. Visma har innført ny funksjon som støtter
denne kontrollrutinen.

Finne ut av og korrigering i 2020. Identifisere prosjekter, be ansvarlig sjekke om det
allerede er utbetalt eller om vi kan sende krav. Ev. tapsføre hvis allerede mottatt. Setter opp møte Perry, Ann Kristin og Marit

8

Innfører telefontid for regnskapsavdelingen, kun på ettermiddag slik at de
kan fordype seg i nødvendige arbeidsoppgaver på formiddagen. Samt få
opprettet at innbyggere må bestille avtaletid på hjemmesiden, à la det de
bruker i 4. etasje.

8

Se på overføringsområdet, se tips fra mail fra Anne

8

Innføring ledelsesattesterte lønningslister etter sommeren

8

Basert på våre undersøkelser gis følgende anbefalinger:
·
Rauma kommune skal arbeide videre med å sikre at aktuelle prosedyrer legges i internkontrollsystemet og at ansatte benytter disse.
·
Rauma kommune skal sikre at standardinformasjon gis i innledning til alle prosedyrer. Viktig informasjon om bør gis er type prosedyre (IK eller HMS), dokumentnavn, revisjonsnummer, dato for godkjenning og tidspunkt for gjennomgang eller revisjon.
·
Rauma kommune skal vurdere om ledelsens gjennomgang skal tas i bruk som verktøy på overordnet nivå.
·
Rauma kommune skal klargjøre hva som skal meldes som avvik, og videreføre arbeidet med å få ansatte til å melde avvik.
·
Rauma kommune skal kartlegge de ansattes bruk av internkontrollsystemet

Tema 1:
Rauma kommune skal arbeide videre med å sikre at aktuelle prosedyrer legges i internkontrollsystemet og at ansatte benytter disse.
Tiltak
Status følges opp på ledelsens gjennomgang (se tiltak under tema 3)
Systematisk registrering av dokumenter i portal
Sikre at alle nyansatte får opplæring i systemet
Sikre at alle nye ledere får opplæring i systemet

Ansvar
Toril
Tjenesteområdeledere
Nærmeste leder
I henhold til etablert rutine

Tidsfrist
Fortløpende
Fortløpende
Fortløpende
Fortløpende

Tema 2:
Rauma kommune skal sikre at standardinformasjon gis i innledning til alle prosedyrer. Viktig informasjon om bør gis er type prosedyre (IK eller HMS), dokumentnavn, revisjonsnummer, dato for godkjenning og tidspunkt for gjennomgang eller revisjon.
Tiltak
Lage en prosedyre for dokumentproduksjon
Informere om den nye prosedyren
Gradvis omlegging i henhold til ny prosedyre

Ansvar
Harald
Tj områdeledere
Tj områdeledere

Tidsfrist
01.mar
mai
fortløpende

Tema 3:
Rauma kommune skal vurdere om ledelsens gjennomgang skal tas i bruk som verktøy på overordnet nivå.
Tiltak
Lage prosedyre for ledelsens gjennomgang
Rådmannen kaller inn til første møte

Ansvar
Harald
Toril

Tidsfrist
01.mar
ultimo juni ny, utsatt frist

Tema 4:
Rauma kommune skal klargjøre hva som skal meldes som avvik, og videreføre arbeidet med å få ansatte til å melde avvik.
Tiltak
Gjennomgang prosedyre 03 Avvikhåndtering i ledelsens gjennomgang
Sikre opplæring av nyansatte
Fast punkt i ledelsens gjennomgang

Ansvar
Tjenesteområdeledere
Ref etablert rutine
Toril

Tidsfrist
ultimo juni ny, utsatt frist
fortløpende
fortløpende

Ansvar
Tjenesteområdeledere

Tidsfrist
fortløpende

Arnt
Arnt

Høst 2020
Høst 2021

Tema 5:
Rauma kommune skal kartlegge de ansattes bruk av internkontrollsystemet
Tiltak
Rutine for ledelsens gjennomgang sikrer oppmerksomhet på status for bruk av systemet til
avviksregistrering
Gjennomføre Questback for kartlegging
Gjennomføre Questback for kartlegging - oppfølging

Finans: Dokumentasjon på avstemminger på noen områder er
god, men på flere områder kunne den vært bedre. Særlig når vi
ser sammenhengen mellom regnskap, noter og spesifikasjon
kapitalkonto.

Lage flere kapitalkonti så det kan skilles bedre, Marit la dette inn på 2019utregningen men må ev. legges inn på Visma Økonomi for 2020

Lage kapitalkonti så det blir detaljert nok? Ann Krisitn. Sjekk hva mer som ev.
må oppdateres/blir påvirket før opprettelse

9

Innføring av eBilag og ventebilag til avdelingsledere så de registrerer sine
tilskudd med en gang de har søkt på dette

9

Anne revisor sendte epost, note 5 å se på. Pga noen korrigeringer gjennomført?

Undersøker om det er pga korrigeringer, ev. kontakter Anne for assistanse

9

se note 5 kommentar

Undersøker om det er pga korrigeringer, ev. kontakter Anne for assistanse

9

korrigering i 2020

Marit korrigerer. Obs husk å inkluder på aksjenoten for 2020

Sekkepost - må korrigeres i i 2020. Ingen endring i 2019,
Enhetsledere får tilsendt websak-tidsfrister i desember der de bes purre på
leverandører, samt innrapportere kjente utgifter per AO-prinsipp. Her må de ta mer
ansvar. Regnskap stenger etter en viss januardato for flere føringer på året før, for
å kunne jobbe med årsavslutningen.

Inntektsført 2 ganger? Tapsføres. Ann Kristin

10
10

Tilskudd - avdelinger glemmer å informere regnskap om tilskudd
det er søkt på. Dette oppdages først av regnskap når det plutselig
dukker opp en innbetaling, hvorpå detektivarbeidet starter med å
finne ut hvem det tilhører så det blir bokført korrekt.

Differanse i balanseverdier pr 31.12.19 mellom balanse og
anleggsmodul
Differanse mellom investeringsregnskap og balanse mht
aktivering
Aksjer i Rauma kulturhus
Kortsiktige fordringer - Skjønnsmilder 2018
Feil år 2019-faktura som er bokført på 2020. Ved årsskifte,
viktig å kontrollere at inngående faktura blir bokført på
riktig år.

Skal se på. Påvirker ikke regnskap. Korrigere. Kapitalkontonote.

Sender ut informasjon i november om at det er innkjøpsstopp i desember.
Får på denne måten mindre inngående fakturaer rundt årsskiftet. Unntak for
pågående inv.prosjekter.
Se mail fra Anne og Mette, forsikrer oss at note 6 og 19 skal viser samme
beløp mht aksjeendringer, før årsavslutning

korrigering i 2020 og ny rutine for inntektsføring

AO-prinsippet gjelder ikke på renter og fradrag, men hadde inntektsført uten
at pengene var kommet. Kan ikke inntektsføre 2020-krav som vi sender, før
penger er innbetalt. Ingvill å følge med på

11

Mette vurderer

11

Ex: 70 av 90 plasser er i bruk, gir snittinntekt xx og ikke 100%. Dette kan da
sjekkes på slutten av året. Anita. Matrikkelsjekk gjøres av Utbygging (Dag S).

11

Anita har fått spesifisert ansvar for fond. Tas opp i tertialmøter, og særlig til
det siste møtet av året

11/12

Gjennomgang PBC allerede til høsten, inkl arbeidsfordeling av
notene (hvem gjør hvilken note, sett opp oversikt)

Møte i november/desember så alle medarbeidere er klar over sine oppgaver
og sine tidsfrister

11/12

Frister rundt årsavslutning som sendes enhetsledere via Websak i
desember, blir ikke videresendt avdelingsledere, så de har ikke
kjennskap til de gitte fristene.

Sender til alle avdelingsledere også

11/12

Fremførbart underskudd Renovasjon - feil
regnskapsbehandling

Vi følger med på i første omgang om det blir overskudd på Renovasjon nå i
2020

Aksjer og andeler

Ikke mottatt avdrag på utlån
Ved budsjettendringssaker anbefaler vi kommunen å bruke de
obligatoriske budsjettskjema i vedtakene

Brukerbetaling, salgs- og leieinntekter: Selv om avstemmingen er
god oppfordrer vi likevel kommunene til å ha fokus på å
avstemme sine innteker opp i mot tildelte og tilgjengelige
tjenester. Eksempel: Betaling for barnehage, kulturskole og
vederlag for opphold institusjon avstemmes mot antall plasser,
vederlag. Renovasjon, slamtømming og feiing opp mot antall
hussstander. Leieinntekter mot antall utleiebygg. Slik viser en at Har ny rutine på oppholdsbetaling som kjøres som eBilag fra sommer 2020, vedlegg
inntekter er fullstendige og avvik bør forklares.
her med antall plasser ledige/betalt for.
Bruk av fond - mange ikke klar over at de har fond å bruke. Anita
og jeg har startet gjennomgang med avdelingene for dette, samt
ryddet opp i gamle fond

korrigeres når tilbakebetales

11
11

12

Bedre egenkontroll av noter og regnskap før avleggelse av
regnskap/oversendelese til revisjonen (i stedet for flere
avleggelser). Intern gjennomgang av årsregnskap og noter for
kvalitetssjekk før avleggelse av regnskap reduserer risiko for feil.
Regnskapet til Kraftfondet som nå er en del av regnskapet bør
inngå i kommunens årsrapport

Notene - sjekk at de blir skrevet riktig/ser fornuftig ut, er lesbart - Anne revisor
foreslått Anita gjør dette, Mette og jeg ser oss blinde på det vi legger inn. Bedre
oppstilling Noter, husk at tekst under 'tilbake til forsiden' ikke blir med på
printen/pdfen.

Skattetrekkskonto bankkonto - for lite avsatt mht skyldig pr
Lønn hadde ekstrakjøring på lønnsutbetaling. Før dette var det nok dekning på
31.12.19
kontoen midt i desember pr Anita.

Kortsiktig gjeld - Skyldig arbeidsgiveravgift viser for høyt
beløp fra 2018

Bli ferdig til 15/02 så har vi 1 uke til å sjekke, før endelig frist ca 20/02. Vi går
igjennom PBC-lista i november/desember for fordeling av alle oppgaver

12

Gjøres f.o.m. 2020 rapporten

12

Marit lagt inn påminnelse i Outlook om å sjekke dette i desember. Anita
legger inn en buffer på kr 1-2 millioner på bankkontoen

12

Undersøke og evt. korrigere i 2020. Usikker på om korrigert tilbake i 2019. Er det
reelt? Edel gjorde en korrigering på inv.lønnn for Gro Berild, må korrigere tilbake til
fra ansvar 3400?
Undersøke med Lønn før en ev. korrigering

Lønn

Be Edel sjekke.

Lønn

Eldre krav sykepenger pr 28.4.20 - Krav som er eldre enn pr
31.12.18

Kortsiktige fordringer Lønnstilskudd fra NAV 2018 og 2019

Edel: Siste del kostnadsføring avsatt tap. Dokumentere ev. nyere tap
Lønn, Anita Holm? Lønn tar kontakt med gjeldende enhet. Undersøker om
Ann Kristin vet hvilken balansekonto det gjelder.

Sekkepost - må ryddes i i 2020.
Prinsipper for regnskapsføring av påløpt lønn: RK bokfører ikke
påløpt variabel lønn pr 31.12. Dette er et krav ihht forskriften.
Engangseffekten er beregnet til å utgjøre kr 1,9 mill. I
fortsettelsen vil det kun være årets endring i påløpt lønn som
Kan det tas gradvis? For eksempel fordele det over flere år så engangseffekten ikke Setter opp møte med Lønn for å se hva de behøver å gjøre ferdig før en ev.
belastes driftsregnskapet.
blir så stor
korrigering.
Kommentar fra revisor: Noe variabel lønn som var uavklart ved
regnskapsavslutningen, men som tilhører 2019, er ført eller vil bli
ført på 2020.
Engangstilfelle eller skjer dette hvert år?
Tas med Lønnsavdeling, de setter frist
Overføringsområdet: Budsjettavvik - lavt budjsettert mvakompensasjon, overføring til/fra andre samt sykelønnsrefusjon
gir betydelige budsjettavvik i økonomisk oversikt drift

Mette. Ser på det i 2021. Moms kan justeres, sjukefravær er usikkert.

Lønn

Lønn

Lønn

2021
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