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NÆRØYSUND KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 
 

SAKSNR 18/21: ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM ØKONOMISK 
STATUS – TERTIALRAPPORT  2 
 

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

KONTROLLUTVALGET 18/21      25.11.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 

 
 
SEKRETARIATETS INNSTILLING:  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen  om økonomisk status – tertialrapport 2 til 
orientering. 
 

VEDLEGG 
Saksfremlegg kommunedirektøren, saksnr 118/21 FMSK 
Tertialrapport 2 pr 31.08.2021 
 

SAKSUTREDNING 
BAKGRUNN 
Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunens økonomi, herunder vedta 
årsregnskap og årsberetning, jfr kommunelovens § 14-2. Det er videre 
kommunestyret sitt ansvar å påse at økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, 
forskrift og egne regler. Kommunestyret sitt ansvar for forvaltningen av den 
økonomiske internkontrollen og økonomiforvaltningen er forsterket gjennom ny 
kommunelov, jfr blant annet kommuneloven §§ 14-1 og 25-1 og 2. 
 

Ihht Kommunelovens § 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet punkt b) skal 
Kontrollutvalget bl.a. påse at :  

 

 

«det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak» 
 
Tertialrapporter 
Iht. Nærøysund kommune sitt økonomireglement kap. 5 skal kommunedirektøren for 
1. og 2. tertial (per 30.04. og 31.08 i tillegg til årsregnskapet) utarbeide rapporter 
med regnskapsoversikter og årsprognoser for de enkelte rammeområder og for 
kommunen samlet. Denne rapporten er for 2. tertial, dvs. per 31.08.21. 
 
1I 2021 la kommunedirektøren også fram en ekstra regnskapsrapport per 30.06., 
behandlet av kommunestyret i møte 23.09. – sak nr. 58/21. Bakgrunnen for dette var  
den stramme økonomiske situasjonen som gjør det nødvendig med tett oppfølging 
og fortløpende oppdatering av utviklingen i økonomien. Internt skal det månedlig 
rapporteres til kommunedirektøren. I regnskapsrapportene fra ansvarsområdene, 
som danner grunnlaget for tertialrapporten for 2. tertial, har kommunalsjefene og 
andre ledere med budsjettansvar gitt tilbakemelding til kommunedirektøren om 
status mht. hvordan økonomien har utviklet seg i forhold til vedtatt budsjett. Samlet 

 
1 Utdrag tertialrapport 2 



sett viser rapporteringen bra samsvar mellom budsjett og regnskap. På noen 
områder er det behov for reguleringer. Det vises til  vedlagte tertialrapport.  
 
VURDERING 
Ut fra kommunedirektørens vurdering , er det så langt som mulig, vurdert alle kjente 
forhold per 31.08. som vil medføre økonomiske konsekvenser. Det foreligger fortsatt 
flere forhold som bærer preg av usikkerhet. Dette gjelder i første rekke 
skatteinntektene, utviklingen i rentenivå, endelig beregning av kostnaden med 
lønnsoppgjøret som ikke er helt avsluttet i skrivende stund, og netto utgifter til 
korona. 
 
Kommunedirektøren vil også gjennomgå behovet for regulering av budsjettet 2021, jf. 
Kl. § 14-5, tredje ledd, og som tidligere omtalt , understrekes det at drifta til 
Nærøysund kommune ligger for høyt. Driftsnivået må over tid reduseres til ett 
bærekraftig nivå og være i tråd med måltallene som kommunestyret har vedtatt. 
 

Administrasjonen er bedt om å gi en redegjørelse av tertialrapport 2 i møte. Dette slik 
at kontrollutvalget kan holde seg løpende orientert om den økonomiske utviklingen i 
kommunen.  
 
 
 
 
18.11.2021 
Sekretariatet  
Edel Åsjord  
 



                                                                                     

Saksframlegg 
 

Saksnr.: 2020/3121 - 14 

 

Dato: 
Saksbehandler: 

18.10.2021 
Roy H. Ottesen 

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 
118/21 Formannskapet 26.10.2021 
 Formannskapet  
 Kommunestyret  

 
Budsjett 2021. Tertialrapport 1.01. - 31.08. 

 
Vedlegg: 
 
1 Nærøysund kommune - Tertialrapport 01.01.2021 - 31.08.2021 

 
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt: 

- Kommunebudsjettet 2021 
- Økonomirapport per 31.03.2021/Regulering av budsjettet 2021. K. sak nr. 39/21 - 

møte 14.06.2021 
- Regnskapsrapport per 30.06.2021. K. sak nr. 58/21 – møte 23.09.2021 
 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
 Kommunestyret tar tertialrapport per 31.08.2021 – drift og investering – til  
             etterretning. 
  
  



Utvalgssakens nummer: 2020/3121 - 14    

Følgende forhold er vurdert 

 Lovhjemmel – Kommunelovens kap. 14.  
                          Nærøysund kommune sitt økonomi- og finansreglement av   
                          11.06.2020, pkt. 5.3 rapportering til kommunestyret.  

 Budsjett og økonomiplan – Vedtatt av kommunebudsjett 2021, sak nr. 135/21. 
 FNs bærekraftsmål – jf. kommuneplanens samfunnsdel 2021-2022, side 10. 

Bakgrunn for saken  
Iht. Nærøysund kommune sitt økonomireglement kap. 5 skal kommunedirektøren for 1. og 
2. tertial (per 30.04. og 31.08, i tillegg til årsregnskapet) utarbeide rapporter med 
regnskapsoversikter og årsprognoser for de enkelte rammeområder og for kommunen 
samlet. Rapporten som nå legges fram er for 2. tertial, dvs. per 31.08. 
 
Kommunedirektøren la også fram en ekstra regnskapsrapport per 30.06., behandlet av 
kommunestyret i møte 23.09. – sak nr. 58/21. Bakgrunnen for dette er den stramme 
økonomiske situasjonen som gjør det nødvendig med tett oppfølging og fortløpende 
oppdatering av utviklingen i økonomien. Internt skal det månedlig rapporteres til 
kommunedirektøren.  
 
I regnskapsrapportene fra ansvarsområdene, som danner grunnlaget for tertialrapporten for 
2. tertial, har kommunalsjefene og andre ledere med budsjettansvar gitt tilbakemelding til 
kommunedirektøren om status mht. hvordan økonomien har utviklet seg i forhold til vedtatt 
budsjett. Samlet sett viser rapporteringen bra samsvar mellom budsjett og regnskap. På 
noen områder er det behov for reguleringer. Det vises til i vedlagte tertialrapport.  
 
Kommunedirektørens vurdering 
Kommunedirektøren har, så langt det er mulig vurdert alle kjente forhold per 31.08. som vil 
medføre økonomiske konsekvenser. Det foreligger fortsatt flere forhold som bærer preg av 
usikkerhet. Dette gjelder i første rekke skatteinntektene, utviklingen i rentenivå, endelig 
beregning av kostnaden med lønnsoppgjøret som ikke er helt avsluttet i skrivende stund, og 
netto utgifter til korona.  
 
Kommunedirektøren vil etter at arbeidet med budsjettet og økonomiplanen 2022-2025 er 
ferdig, gjennomgå behovet for regulering av budsjettet 2021, jf. Kl. § 14-5, tredje ledd, og 
legge fram sak om dette på kommunestyrets møte 9. desember. Her vil den økonomiske 
situasjonen bli oppdatert per medio november, samt at det gis en prognose for resten av 
året. 

Det må også som tidligere understrekes at drifta til Nærøysund kommune ligger for høyt. 
Driftsnivået må over tid reduseres til ett bærekraftig nivå og være i tråd med måltallene som 
kommunestyret har vedtatt. I dette bildet hører også med at kommunedirektøren nå snart 
to år etter sammenslåingen, har en mye bedre oversikt over økonomien enn hva som var 
tilfellet på sammenslåingtidspunktet. Dette er et godt utgangpunkt for det videre arbeidet 
med å få en økonomi i balanse uten bruk av fond. 

 

 



Utvalgssakens nummer: 2020/3121 - 14    

Nærøysund kommune, 18.10.2021 

 

Hege Sørlie 
kommunedirektør 





























NÆRØYSUND KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 
 

SAKSNR 19/21: ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM BEHOV INNEN 
ELDREOMSORGEN  
 

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

KONTROLLUTVALGET 19/21      25.11.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 

 
 
SEKRETARIATETS INNSTILLING:  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.   
 

VEDLEGG 
 
 

SAKSUTREDNING 
BAKGRUNN 
 
Kontrollutvalget bestilte en risiko – og vesentlighetsvurdering fra revisor Revisjon 
Midt-Norge SA, i forkant av at planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble 
utarbeidet. ROV-analysen ble gjort i 2020.  
 
Utdrag fra Revisjonens rapport pr 2020: 

Sykehjem og hjemmetjeneste  
«Nærøysund kommune har to institusjoner: Nærøy Bo og behandlingssenter på Kolvereid 

og Rørvik sykestue på Rørvik. Nærøy Bo- og behandlingssenter har 56 plasser fordelt på tre 

avdelinger: akutt/rehabilitering, NBBS1 2 og bokollektiv for demente. Rørvik sykestue har 42 

plasser fordelt på tre avdelinger.   

Nærøysund kommune har omsorgsboliger på Bjørkåstunet (45 leiligheter), Sjøsiden (15 
leiligheter) og Soltoppen (17 leiligheter). Omsorgsboligene er døgnbemannet.   
Nærøysund har et brukerkontor som tar imot henvendelser og søknader om helse- og 
omsorgstjenester.   
Kommunen har et dagtilbud for demente.   

Tabell 16. Helse og omsorg (felles sykehjem og hjemmetjeneste)  

Nøkkeltall   
Vikna    Nærøy  Kostragruppe  

Landet 

uten 

Oslo   

2019  2019  2019  2019  

Andel brukerrettede årsverk i 

omsorgstjenesten m/ helseutdanning 

(prosent)  76  82  74  78  

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 

hjemmetjenester (prosent)  40  35  38  30  

 
1 Nærøy Bo og behandlingssenter  



Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 

(prosent)  

47  43  46  48  

Andel innbyggere 80 år og over som er 

beboere på sykehjem (prosent)  13  15  11  12  

Andel brukertilpassede enerom m/ eget 

bad/wc (prosent)  100  100  84  91  

Andel innbyggere 67-79 år med 

dagaktivitetstilbud (prosent)  0.00  0.00  0.60  0.69  

Kilde: SSB  

Tabell 16 viser at Nærøy har hatt noe høyere prosentandel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten med helseutdanning enn Vikna og sammenligningsgruppene. I Vikna har 
det vært en høyere andel innbyggere over 80 år som har benyttet hjemmetjenester. Nærøy 
har hatt noe høyere prosentandel innbyggere over 80 år som bor på sykehjem, og både 
Vikna og Nærøy ligger her over KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. Alle 
brukertilpassede enerom i begge kommuner har eget bad.  

 
Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om tilbudet innen eldreomsorgen.  
 
 
VURDERING 
Ut fra revisjonens ROV-analyse utført i 2020  vurderer Revisor at sykehjem og 

hjemmetjeneste har en moderat risiko.  

«Basert på en generell trend i mange kommuner, ser man at det over tid har blitt flere 

oppgaver til sykehjem og hjemmetjeneste, fokus på at flere skal bo hjemme lengst mulig – 

samtidig som beboere og pasienter får et mer komplekst sykdomsbilde og behov for mer 

bistand. Dette øker risikoen for at kommunen kan få utfordringer med å tilpasse tjenesten til 

behovet innbyggerne har. På grunnlag av dette plasseres sykehjem og hjemmetjeneste i 

moderat risiko. Rus- og psykiatritjenesten plasseres også i moderat risiko. Dette på bakgrunn 

av utfordringer med vakanser og ekstraordinære tiltak foregående år, som kan føre til et 

svakere tilbud til gruppen som helhet. Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede 

plasseres også i moderat risiko. Vurderingen har bakgrunn i at revisor ikke har kjennskap til 

aktivitetstilbudet til denne gruppen, som skal sikre et aktivt og meningsfylt liv. «  

 
Administrasjonen er invitert til møte i kontrollutvalget for å gi en status av tilbudet for 
eldre pr. d.d .  
 
 
18.11.2021 
Sekretariatet  
Edel Åsjord  
 



NÆRØYSUND KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 
 

SAKSNR: 20/21 OPPLÆRINGSMODUL I KOMMUNEREGNSKAP  
 
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO  SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

KONTROLLUTVALGET 20/21 25.11.2021 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 

 
 
SEKRETARIATETS INNSTILLING:  
Kontrollutvalget tar revisors opplæring i kommuneregnskap til orientering. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
BAKGRUNN 
I 2020 og så langt i 2021 har det i liten grad vært gjennomført eksterne 
opplæringsaktiviteter slik det vanligvis ble gjennomført før situasjonen med COVID-
19 inntraff.  
 
En sentral oppgave i kontrollutvalgets ansvarsområde er å : 
  
«påse   at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med  

gjeldendebestemmelser og vedtak» 
 
Dette følger av kommuneloven.1 Økonomiforvaltningen i kommunen er derfor et sentralt område 
for kontrollutvalget å få mer kunnskap om, og det legges derfor opp til opplæring innen dette 
fagområdet for kontrollutvalgets medlemmer.  
 
VURDERING 
Kommuneregnskap er et omfattende fagtema.  Revisor Linda Pettersen  ved 
Revisjon Midt-Norge SA vil gi en grunnleggende opplæring i  kommuneregnskap i 
møte.  
 

 

 

Sekretariatet 18.11.2021 
 

Edel Åsjord  

 
1 Kommunelovens § 23-2 punkt b) 
 



NÆRØYSUND KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 

SAKSNR: 21/21 REVISJONSPLAN FOR 2021  
 
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO   SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

KONTROLLUTVALGET 21/21 25.11.2021  Sekretariatet v/ Edel Åsjord 

 
 
SEKRETARIATETS INNSTILLING: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor om revisjonsplan for 2021 til orientering. 
Kontrollutvalget tar revisjonens uavhengighetserklæring til orientering. 
 
VEDLEGG 
Uavhengighetserklæring fra revisjonen, Linda Pettersen datert 20.04.2021 
 
SAKSUTREDNING: 
BAKGRUNN 
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte. 
Dette følger av kommunelovens § 23-2 1. ledd a)  

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
 
Dette er nærmere presisert i forskrift om kontrollutvalg og revisjon som trådte i kraft 
ved innføring av ny kommunelov. Jfr § 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved 
regnskapsrevisjon:  
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og  

avtaler med revisor 
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller 
til vedtak. 
 
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt 
opp, skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.» 
 
VURDERING 
Revisjonen vil i møte presentere sin revisjonsplan for regnskapsåret 2021.  
 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har i sin veileder for kontrollutvalgets «påse-

ansvar» overfor regnskapsrevisor laget anbefalinger til hva kontrollutvalgene kan 

stille spørsmål om, undersøke eller avtale med revisor for å forsikre seg om at 

regnskapene blir revidert på en betryggende måte. Nedenfor er tatt inn anbefalinger 

som har relevans i f.m. orientering om planleggingen av revisjonsarbeidet:   

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-904/kap2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A724-7
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A724-7
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A724-9


  
• Dokumentasjon av revisors uavhengighet   

Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen 

uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig 

egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Det skal avgis 

uavhengighetserklæringer for hver kommune.  

• Kunnskap om revisjonens innhold  

For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene 

blir revidert på en betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha 

kunnskap om hva revisjonsarbeidet omfatter.  

• Revisjonsstrategi  

Revisor er underlagt flere faglige standarder for hvordan et 

revisjonsoppdrag skal planlegges, gjennomføres og rapporteres. Det 

skal blant annet utarbeides en overordnet revisjonsstrategi for hvert 

revisjonsoppdrag. Det er naturlig at kontrollutvalgene blir orientert om 

revisjonsstrategien så tidlig som mulig i revisjonsåret. Revisor kan 

presentere de overordnede vurderingene som er gjort i forhold til 

risikobildet for revisjonsoppdraget, hvordan revisjonen er planlagt 

gjennomført og eventuelle risiko- og fokusområder for 

revisjonsoppdraget.      

 
 

Sekretariatet ved  
Edel Åsjord, 18.11.2021 

 



NÆRØYSUND KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 
 

SAKSNR 22/21: Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen for 2021 
 
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

KONTROLLUTVALGET 22/21 25.11.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 

 
 
SEKRETARIATETS INNSTILLING:  
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse om planlagt etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen for 2021 til orientering. 
 
VEDLEGG 
Presentasjon Risikovurdering – forenklet etterlevelseskontroll med forvaltningen. 
Revisjon Midt-Norge SA. Oversendt sekretariatet pr epost 15.11.2021 
 
SAKSUTREDNING 
I den nye kommuneloven er det inntatt et punkt om forenklet etterlevelseskontroll 
med økonomiforvaltningen. Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget.  
 

HJEMMEL 

Reglene for dette følger av Kommunelovens bestemmelser vist nedenfor:  

«24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 

 
 
VURDERING 
Revisor vil på møte redegjøre for sitt arbeide med risikovurdering og plan for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.  
 
Revisjonen har i sitt arbeid gjennomført risikovurderinger knyttet til flere områder i 
kommunen. De områder revisjonen har vurdert som mest relevant i denne 
sammenhengen er som oppsummert nedenfor.  
 
Nærøysund kommune: 



 
Kan være aktuelle områder å kontrollere ved forenklet etterlevelse: 

• Offentlige anskaffelser 
Nærøysund kommune er ny fra 2020 – men vi sjekket dette i 2019 i gamle Nærøy. 
Det har nå en egen innkjøpsansvarlig som skal holde kontroll på dette, og har 
kompetansen de trenger til anskaffelser.  
 
 

• Finansforvaltning 
Lite sannsynlig for avvik i forhold til reglementet med betydning for regnskapet. Vi har 
attestert for nytt finansreglement i høst 2020. 
 

• Tilskudd private barnehager 
Vi har brukt å ta årlig titt på deres beregning, i tillegg har PBL en runde. Kan bli 
aktuelt igjen – mener å ha hørt at ny beregningsmetode er på vei.. 
 

• Selvkost 
De har selvkost beregninger i Momentum. Risikoen er at kommunen legger til 
kostnader som ikke skal være med i selvkost. Forenklet etterlevelseskontroll i 2020 – 
da fikk de ren uttalelse.  
 

• Tilskuddsforvaltning 
Div tilskudd skal allikevel foretas en attattestasjon på. Derfor tas ikke dette som 
forenklet etterlevelse i tillegg.  
 

• Kontraktsoppfølging 
Ikke kjent med at det er noen spesiell risiko her.  
 

• Etterlevelse av justeringsforskriften moms og momskomp. – Dette ser vi på i 
2021. Se vurdering lenger opp i dokumentet. 

 
Bakgrunn for revisjonens valg av etterlevelseskontroll av justeringsforskriftene moms 
og momskompensasjon: 
 
Etterlevelse av justeringsforskriftene – er noe revisjonen har etterspurt i alle 
kommunene i 6. termin hvert år. Det er ymse hva kommunene har sendt over.  
 
Revisjonen kommenterer at Nærøysund kommune har hatt en god oversikt på 
prosjektene som kan komme under justering – men  har ikke sett noe fullstendig 
oversikt over bakenforliggende vurdering som fordeling på bruk ulike bygg.  
Konsekvensen om feil gjøres her, er at kommunen enten går glipp av moms de skulle 
hatt fradrag for eller kompensert, eller at kommunen skulle tilbakebetalt noe som 
tidligere er fradragsført/kompensert. 
 
Sekretariatet  
Edel Åsjord 18.11.2021 

  



RISIKO OG VESENTLIGHETSVURDERING 
 

Risiko- og vesentlighetsvurdering 
 

 
 

Sannsynlighet  Konsekvens/vesentlighet 

  Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre 
alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget 
alvorlige 
konsekvenser  

Svært 
alvorlige 
konsekvenser  

Svært 
sannsynlig  

          

Meget 
sannsynlig  

          

Sannsynlig            

Lite 
sannsynlig  

          

Usannsynlig            

 
 

 

Etterlevelse av justeringsforskriftene – er noe vi har etterspurt i alle kommunene i 6. termin 

hvert år. Det er ymse hva kommunene har sendt over.  

Nærøysund kommune har hatt en god oversikt på prosjektene som kan komme under 

justering – men vi har ikke sett noe fullstendig oversikt over bakenforliggende vurdering som 

fordeling på bruk ulike bygg…. Konsekvensen om de gjør feil her, er at kommunen enten går 

glipp av moms de skulle hatt fradrag for eller kompensert, eller at kommunen skulle 

tilbakebetalt noe som tidligere er fradragsført/kompensert. 

Vi har derfor i år valgt å ta en forenklet etterlevelseskontroll på dette. 

 

LP – 15.11.21   

 

 

Ingen

Offentlig anskaffelser, selvkost, etterlevelse 
justeringsforskriften moms

Finansforvaltning



 
  

Valideringsord  Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt  

Mindre sannsynlig  Tvilsomt  

Sannsynlig  Det er indikasjoner på  

Meget sannsynlig  Vi tror at  

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om   

 

Valideringsord  Beskrivelse   

Ubetydelige 
konsekvenser  

Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Rammer få, eller flere i liten grad  

Alvorlige 
konsekvenser  

Kritisk/alvorlig   

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlig, gjelder mange  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

Katastrofalt, svært alvorlig. Rammer mange i stor grad  

 
 

Nærøysund kommune: 

 

Kan være aktuelle områder å kontrollere ved forenklet etterlevelse: 

• Offentlige anskaffelser 

Nærøysund kommune er ny fra 2020 – men vi sjekket dette i 2019 i gamle Nærøy. Det 

har nå en egen innkjøpsansvarlig som skal holde kontroll på dette, og har kompetansen 

de trenger til anskaffelser.  

 

 

• Finansforvaltning 

Lite sannsynlig for avvik i forhold til reglementet med betydning for regnskapet. Vi 

har attestert for nytt finansreglement i høst 2020. 

 

• Tilskudd private barnehager 

Vi har brukt å ta årlig titt på deres beregning, i tillegg har PBL en runde. Kan bli 

aktuelt igjen – mener å ha hørt at ny beregningsmetode er på vei.. 

 

• Selvkost 

De har selvkost beregninger i Momentum. Risikoen er at kommunen legger til 

kostnader som ikke skal være med i selvkost. Forenklet etterlevelseskontroll i 2020 – 

da fikk de ren uttalelse.  

 

• Tilskuddsforvaltning 

Div tilskudd skal allikevel foretas en attattestasjon på. Derfor tas ikke dette som 



forenklet etterlevelse i tillegg.  

 

• Kontraktsoppfølging 

Ikke kjent med at det er noen spesiell risiko her.  

 

• Etterlevelse av justeringsforskriften moms og momskomp. – Dette ser vi på i 2021. Se 

vurdering lenger opp i dokumentet. 

 



NÆRØYSUND KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 
 

SAKSNR 23/21: STATUS OG FREMDRIFT I FORVALTNINGS-
REVISJONSPROSJEKTET ORGANISASJONSENDRINGER I NYE 
NÆRØYSUND KOMMUNE 
 
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

KONTROLLUTVALGET 23/21 25.11.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 

 
 
SEKRETARIATETS INNSTILLING:  
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse om status og fremdrift i 
forvaltningsrevisjonsprosjektet til orientering.  
 
VEDLEGG 
 
SAKSUTREDNING 
BAKGRUNN 
Kontrollutvalget foretok bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
organisasjonsendringer i nye Nærøysund kommune våren 2021. Kontrollutvalget i 
Nærøysund kommune fattet slikt vedtak i sak 09/21:  
 
«Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med de innspill og kommentarer som 
fremkom i møte» 
 
 
VURDERING 
Forvaltningsrevisor Anna Ølnes vil gi en status i møte via TEAMS. Prosjektet er 
forsinket ihht fremdriftsplan, noe som både sekretariatet og leder i kontrollutvalget er 
gjort kjent med. Det blir en orientering om status og fremdrift i prosjektet pr november 
2021.  
 
 
 
Sekretariatet 18.11.2021  
 
Edel Åsjord  
 



NÆRØYSUND KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 
 

SAKSNR 24/21: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG 
EIERSKAPSKONTROLL - TEMAOMRÅDER FOR 2022 
 
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

KONTROLLUTVALGET 24/21 25.11.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 

 
 
SEKRETARIATETS INNSTILLING:  
Sekretariatet bes om å lage et notat basert på innspill og kommentarer gitt i møte for 
videre planlegging av prosjektområder. Notatet legges frem på neste møte.   
 
VEDLEGG 
Planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 
 
SAKSUTREDNING 
BAKGRUNN 
 
Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
hvor det bestemmes prosjekter som utvalget vil prioritere i perioden 2020-2024. 
Før en slik plan utarbeides, gjennomføres det en risiko- og vesentlighetsvurdering. 
Denne ble utarbeidet av  revisor Revisjon Midt-Norge SA. 

Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
Kontrollutvalget foretok følgende prioritering av tema:  
1. Organisasjonsendringer – Nye Nærøysund kommune  

2. Oppvekst/skole – oppfølging av vedtak  

3. Barnevern (senere i perioden)  

4. Økonomisk sosialhjelp  

5. Kommunens bygningsmasse  

6. Beredskapsplaner – ROS-analyser  

  

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak i sak 25/20 26.11.2020:  

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024. 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 
2024 for kommunestyret med slik innstilling:  
  

1. Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2020 –     2024.  

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.  

 
Kontrollutvalgets plan for eierskapskontroll 2020-2024 
 
 Kontrollutvalget foretok følgende prioritering av tema for eierskapskontroll:  



  

1. Generell eierskapskontroll over kommunens selskaper med fokus på 

eierstyring.  

2. Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.  

3. Ytre Namdal Vekst AS.  

  

Kontrollutvalget ønsker å søke samarbeid med medeiende kommuner der det 
er naturlig ved gjennomføring av eierskapskontroller hvor forvaltningsrevisjoner 
inngår.  
  

Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 26.11.2020:  

Kontrollutvalget vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024. 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 
2024 for kommunestyret med slik innstilling:  
  

1. Kommunestyret vedtar framlagt plan for eierskapskontroll for perioden 2020 –     

2024.  

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.  

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget søke samarbeid når det er hensiktsmessig     

med medeiende kommuner ved gjennomføring av 

eierskapskontroller/forvaltningsrevisjoner  i selskaper.  

 
Planene ble stadfestet i kommunestyrets vedtak av 119/20 i møte den 10.12.2020: 
«Nærøysund kommunestyre vedtar plan for forvaltningsrevisjon, perioden 2020 -
2024, i samsvar med kontrollutvalget vedtak i møte 26.11.2020 – sak nr. 25/20, pkt. 1 
og 2.  
   
Nærøysund kommunestyre vedtar plan for eierskapskontroll, perioden 2020 – 2024, i 
samsvar med kontrollutvalgets vedtak i møte 26.11.2020 – sak nr. 26/20, pkt. 1,2 og 
3. « 
 
VURDERING 
Kontrollutvalget vurderte de ulike områdene opp mot hverandre og prioriterte de 
områdene de mener det er mest vesentlig å undersøke. Dette ble gjort høsten 2020.  
Forvaltningsrevisjon av selskaper kan kombineres med eierskapskontroll (se plan for 
eierskapskontroll 2020-2024).  
 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta endringer i planene. Kontrollutvalget vil derfor 
i møte drøfte de prioriteringer som ble gjort i 2020 og se om det er aktuelt å endre 
prioriteringene med utgangspunkt i dagens situasjon og for 2022.   
 
 
 
Sekretariatet 18.11.2021  
 
Edel Åsjord  
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1. INNLEDNING OM FORVALTNINGSREVISJON  

1.1 Kommunelovens § 23-2 om krav til forvaltningsrevisjon 
  
Kontrollutvalget skal påse  at det utføres forvaltningsrevisjon av virksomheten i 

kommunen.  Dette framgår av § 23-2 bokstav c: «Kontrollutvalget skal påse at … c) 

det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet 

…» 

1.2 Kommunelovens § 23-3 om hva forvaltningsrevisjon er 

1Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Kontrollutvalget skal minst én gang i 

valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller 

fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner.  

1.3 Kommunelovens § 23-3 om krav til risiko-og vesentlighetsvurdering  

Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens eller selskaper. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
21.4.  Risiko- og vesentlighetsvurdering   
 
På oppdrag fra kontrollutvalget har revisor Revisjon Midt-Norge gjennomført en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering.  Formålet med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et overordnet 
verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som det kan være aktuelt å 
gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og 
eventuelt kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter 
og herunder plan for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors 
risiko- og vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her 
sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende 
forhold inntreffer.  
 

                                                           
1 Kommunelovens § 23-3. Forvaltningsrevisjon 

2 Utdrag fra ROV-analyse. Revisjon Midt-Norge 
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Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor 
kommuneorganisasjonen, tjenesteområdene og selskaper som kommunen har 
eierinteresser i. 
 
Informasjon som ble samlet inn av revisor gjennom arbeidet med Risiko-og 
vesentlighetsvurderingen har gitt en oversikt over risikoområdene innenfor de ulike 
sektorene i kommunen.  
 

2. Prioritering av områder for forvaltningsrevisjon i perioden 2020-
2024 .  
 
Basert på de innsamlede data revisjonen har innhentet i sin risiko-og 
vesentlighetsvurdering, gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og 
kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av 
sannsynligheten for at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I tillegg har 
kontrollutvalget innhentet innspill fra hovedtillitsvalgte og formannskapet.   
 
Kontrollutvalget har vurdert de ulike områdene opp mot hverandre og prioritert de 
områdene de mener det er mest vesentlig å undersøke. Forvaltningsrevisjon av 
selskaper kan kombineres med eierskapskontroll (se plan for eierskapskontroll 2020-
2024).  
 
Kontrollutvalget prioriterer følgende forvaltningsrevisjoner i perioden 2020-
2024: 
 
1. Organisasjonsendringer – Nye Nærøysund kommune 

2. Oppvekst/skole – oppfølging av vedtak 

3. Barnevern (senere i perioden ) 

4. Økonomisk sosialhjelp 

5. Kommunens bygningsmasse 

6. Beredskapsplaner – ROS- analyser 

 
Nærmere beskrivelser av tema som er listet opp ovenfor fremkommer av Revisjon 
Midt-Norge SA sin Risiko-og vesentlighetsvurdering av Nærøysund kommune pr 
01.01.2020.   

3. OPPFØLGING OG RAPPORTERING 

Revisor rapporterer fortløpende til kontrollutvalget om resultater av gjennomført 
forvaltningsrevisjon i form av en utarbeidet rapport. Videre skal kontrollutvalget 
rapportere tilsvarende til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar 
spesielle bestemmelser for når og hvordan denne rapporteringen skal foregå, er det 
opp til kontrollutvalget å finne form og frekvens for dette. Det legges i utgangspunktet 
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opp til fortløpende rapportering til kommunestyret etter hvert gjennomført 
forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

 

Kontrollutvalget skal etter gjennomført forvaltningsrevisjon påse at kommunestyrets 
vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp 
av administrasjonen. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets 
mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

 

* * * 

 



 

 

  
  

 

 

   

      

 Nærøysund kommune   
 

             PLAN FOR  
EIERSKAPSKONTROLL  
            2020 - 2024 

 

 

 
 

  Behandlet i kontrollutvalget: 26.11.2020 

Vedtatt av kommunestyret: ….. 



Plan for eierskapskontroll 2020-2024  

 

Kontrollutvalget  Side 2 

 

 

 
1. EIERSKAPSKONTROLL 
 

 

1.1 Kommunelovens § 23-2 og krav til eierskapskontroll  
 

Kontrollutvalget skal påse at 

det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i 
selskaper mv. (eierskapskontroll) 
 
 
11.2 Kommunelovens § 23-4 om eierskapskontroll 
 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 

kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 

at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget 

å gjøre endringer i planen. 

 

1.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering  
 
2Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget et overordnet 
verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som det kan være aktuelt å 
gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll innenfor.  
 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales å  
gjennomføre eierskapskontroll. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at  
et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Risiko- og  
vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen,  
tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. 
 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets videre arbeid 
med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroller herunder 
plandokumenter basert på dette.   
 

 
 

 

                                                 
1 Kommunelovens § 23-4. Utdrag 
2 Utdrag fra ROV-analyse. Revisjon Midt-Norge 
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2. EIERSKAPSKONTROLLER 2020-2024  
 
3Selskaper som trekkes fram til å ha høy eller moderat risiko, bør få gjennomført både  
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt  
grunnlag undersøke selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets  
formål. Videre er selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper  
som utøver viktige tjenester for kommunen, bør få tjenesteutøvelsen  
revidert. 
 
Ut fra de opplysningene som foreligger har revisor foreslått enkelte selskaper som anses 
aktuelle for eierskapskontroller i inneværende planperiode.  
 
I planperioden ønsker kontrollutvalget å prioritere følgende eierskapskontroller: 
 
1. Generell eierskapskontroll over kommunens selskaper med fokus på eierstyring.  
2. Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS 
3. Ytre Namdal Vekst AS 
 

 

3. GENNOMFØRING OG RAPPORTERING  
 
3.1 Gjennomføring 
Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av eierskapskontroller med utgangspunkt i plan for 
eierskapskontroll. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen, hvis forutsetningene skulle 
endre seg.  
 
Eierskapskontrollen gjennomføres av den/de som kontrollutvalget måtte bestemme.  
Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad koordineres.  
 
3.2 Rapportering 
Rapport etter gjennomført eierskapskontroll oversendes fra revisor til kontrollutvalget. Etter 
kontrollutvalgets behandling sendes rapporten kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget rapporterer om gjennomførte eierskapskontroller og resultatet av disse i sin 
årsrapport som legges fram for kommunestyret. 
 

 

                                                 
3 Utdrag ROV-analyse Revisjon Midt-Norge SA 



NÆRØYSUND KOMMUNE  
KONTROLLUTVALGET 

 
 
SAKSNR: 26/21 MØTEPLAN FOR 2022 
 
 
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

KONTROLLUTVALGET 26/21 25.11.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 
 
 
Sekretariatets innstilling:  
Kontrollutvalget godkjenner møteplanen for 2022 
 
Vedlegg:  
 
SAKSUTREDNING    

Sekretariatet foreslår følgende møtedatoer for kontrollutvalget for 2022: 

Datoer ETTERSENDES kontrollutvalgets medlemmer 

 

 

    Sekretariatet 18.11.2021  
    Edel Åsjord  
 
 



NÆRØYSUND KOMMUNE 

KONTROLLUTVALGET  

 
  

  

SAKSNR 27/21: ORIENTERINGS – OG REFERATSAKER  
  

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:  

  

UTVALG  SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER  

KONTROLLUTVALGET  27/21  25.11.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord  

  

  

Sekretariatets innstilling:   

Orienterings – og referatsakene tas til orientering  

  

  

VEDLEGG  

(OS 09/21) Årsbudsjett 2022 Driftsbudsjett - 

kommunedirektørens budsjettforslag 

   

  

Orienteringssaker (OS):   

(OS 09/21) Årsbudsjett 2022 Driftsbudsjett - kommunedirektørens budsjettforslag 

     

          

  

  

Svolvær 18.11.2021  

        Edel Åsjord  

        Sekretariatet  

  

     








































































































































































































