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SEKRETARIATETS INNSTILLING:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering
VEDLEGG
1. Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold, Nærøysund kommune,
godkjent i Arbeidsmiljøutvalget 4. desember 2019.
2. Utdrag av informasjon om varsling – nettside til kommunen.
3. PM-2020-2: Nye regler i arbeidsmiljøloven om blant
annet arbeidsgivers håndtering av varsling av
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Informasjon fra Kommunal – og
regionaldepartementet, datert 08.01.2020.
SAKSUTREDNING
HJEMMEL
De regler som er beskrevet nedenfor omhandler primært interne varslingsrutiner i
kommuner og virksomheter, men også når det gjelder ekstern varsling ( utenfor
virksomheten) benyttes innholdet i reglene om varsling slik de fremgår av
Arbeidsmiljøloven.
Alle virksomheter som har flere enn fem ansatte er forpliktet til å ha skriftlige rutiner
for intern varsling. Fra 1. januar 2020 er reglene om varsling endret.
Arbeidsmiljølovens formålsparagraf er endret slik at ytringsfriheten i et arbeidsforhold
er styrket. De nye reglene har til formål å styrke vernet av arbeidstakere som varsler
om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det er vedtatt en ny regel (§ 2A-3) om
arbeidsgivers aktivitets- og omsorgsplikt når det fremsettes et varsel.
Det er viktig å merke seg at fra og med 1. januar 2020 lovfestes arbeidsgivers aktivitetsog omsorgsplikt i varslingssaker. Arbeidsgivere har nå en plikt til å sørge for at varselet
blir tilstrekkelig undersøkt «innen rimelig tid». Virksomhetenes varslingsrutiner etter 1.
januar 2020 skal inneholde krav til arbeidsgivers saksbehandling av et mottatt varsel. Av
forarbeidene1 fremgår det at rutinene bør inneholde konkrete krav om
saksbehandlingsfrister, frister for iverksettelse av eventuelle tiltak, herunder om
tilbakemelding til varsleren.

1

Prop.74 L (2018-2019) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

Kretsen av de personer som kan varsle er utvidet etter endringen, dvs at også elever,
vernepliktige, sivile tjenestepliktige og tjenestepliktige i sivilforsvaret, pasienter, personer
i arbeidsrettede tiltak som er utplassert i virksomheter og personer som deltar i
arbeidsmarkedstiltak kan varsle. Det er også klargjort tydeligere hva det kan varsles
om, jfr ny bestemmelse i AML § 2 A-1 : « forhold som er i strid med rettsregler,
skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred
tilslutning til i samfunnet».
VURDERING
Nærøysund kommune har utarbeidet informasjon om varsling av kritikkverdige
forhold som er tilgjengelig på nettsiden til kommunen. Dette er informasjon rettet mot
innbyggere, leverandører, brukere av tjenester mv. Det er i tillegg etablert en
varslingsrutine internt i kommunen som er vedlagt denne saken. Det er viktig for
kontrollutvalget å holde seg orientert om retningslinjer og rutiner som er etablert på
dette området. HR-sjef Jens Reidar Husby vil gi en orientering i møte.

Sekretariatet 02.09.2021,
Edel Åsjord
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Formål
Denne retningslinjen skal legge til rette for at kommunen skal motta informasjon om kritikkverdige forhold og at
denne informasjonen skal bli behandlet på en hensiktsmessig måte.
Nærøysund kommune ønsker en åpen ytringskultur, som bidrar til at kritikkverdige forhold avdekkes, et godt
arbeidsmiljø og effektivisering av virksomhetens drift og økonomi.
De ansatte skal føle seg trygge i sitt ansettelsesforhold. De skal oppleve å bli tatt på alvor når de varsler om
kritikkverdige forhold. Varsleren, og den/de det varsles om, skal ivaretas både under og etter en varslersak, uansett
utfallet av saken.
Retningslinjen er også utformet slik at den ivaretar kommunens interesser, mot ytringer som unødig kan skade
arbeidsgivers omdømme.
Retningslinjen skal sikre at det er varslet som blir vektlagt, og ikke varsleren.
Den potensielle nytten av varslingen er å forbedre Nærøysund kommunes tjenester til brukerne og
arbeidsforholdene for de ansatte, samt forebygge kritikkverdige forhold utført i regi av ansatte i kommunen.
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Hva er et varsel
Et varsel er når det blir varslet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen til noen som direkte eller indirekte kan
ha myndighet til å gjøre noe med det.
Det skal varsles om kritikkverdige forhold i kommunen. Kritikkverdige forhold er forhold i kommunen som har en
viss allmenn interesse og som ikke er allment kjent eller tilgjengelig.
Kritikkverdige forhold forstås som:





Brudd på lover og regler
Brudd på etiske normer som er bredt forankret i samfunnet
Brudd på interne regler eller retningslinjer

En varsling kan omhandle både de ansatte og/eller de tjenestene kommunen yter til sine innbyggere. Eksempler på
dette kan være: arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav f.eks. mobbing og trakassering, maktmisbruk,
diskriminering, uforsvarlig saksbehandling i et forvaltningsorgan, korrupsjon eller andre økonomiske misligheter,
forhold som kan medføre fare for liv eller helse.
Forhold som du mener er kritikkverdig kun ut fra private, politiske eller etiske overbevisning, faller i utgangspunktet
utenfor det som kalles varsling.
Et varsel bør inneholde konkret og tydelig informasjon om det kritikkverdige forholdet. En saklig og presis
beskrivelse som mulig, er viktig ved både intern og ekstern varsling.

Hvem kan varsle
Alle som har noe å varsle om, kan varsle. Dette gjelder både kommunens egne ansatte, privatpersoner, brukere av
kommunens tjenester, leverandører, organisasjoner og eventuelt andre som får kjennskap til kritikkverdige forhold
i kommunen.
Det oppfordres til å varsle slik at ledelsen i kommunen får kunnskap om de kritikkverdige forholdene og dermed en
mulighet til å iverksette nødvendige tiltak.

Hvem kan det varsles til
Det kan varsles både





internt i kommunen
eksternt til tilsynsmyndighetene
til allmenheten.

Intern varsling er når arbeidstaker sier fra til en representant for ledelsen, verneombud/hovedverneombud,
tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte eller Arbeidsmiljøutvalget.
Ekstern varsling er når den ansatte gir uttalelser/opplysninger til tilsynsmyndigheter.
Eksempler på myndigheter det kan varsles til er Arbeidstilsynet, Økokrim, Skatteetaten, Konkurransetilsynet,
Datatilsynet, Helsetilsynet og Miljødirektoratet.
Tilsynsmyndighetene har taushetsplikt om varslerens identitet.
Det å varsle allmenheten kan være å skrive om en sak på sosiale medier som blogger, facebook o.l. eller å varsle
pressen. Forsvarlighetskravet ved varsling til allmennheten har noen tilleggskrav utover det som gjelder for intern
og ekstern varsling. Se «Krav til forsvarlig varsling» beskrevet i punktet nedenfor.

Krav til forsvarlig varsling
Arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig og i utgangspunktet skriftlig.
Eksempler på forsvarlige fremgangsmåter:



varsling i samsvar med varslingsplikten
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varsling i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling
varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter
varsling til verneombud, tillitsvalgte eller Arbeidsmiljøutvalget

I Compilo er det mulig å varsle både internt og til Arbeidstilsynet.
Forsvarligheten av andre fremgangsmåter enn de som er beskrevet ovenfor, vil avhenge av en konkret og
skjønnsmessig helhetsvurdering av om arbeidstaker var i aktsom god tro om varslets innhold, hvem det ble sagt fra
til og hvordan, type opplysninger, ytringens skadepotensiale og allmenninteresse. Forsvarlighetskravet vil variere
etter hvem arbeidstaker varsler til, dvs. intern varsling, ekstern varsling eller til allmennheten.
Forsvarlighetskravet skal være en sikkerhetsventil som skal verne mot unødvendige skader på arbeidsgivers
interesser.
For at varslingen skal være forsvarlig skal den som varsler:






ha saklig grunnlag for kritikken
være i god tro om de faktiske kritikkverdige forhold
ha tatt hensyn til ansatte og virksomheten i måten det blir varslet på
ha vurdert om forholdet har allmenn interesse, og i hvilken grad opplysningene kan skade
virksomhetens omdømme.

Det skal mye til for at arbeidsgiver skal kunne si at arbeidstakers fremgangsmåte ikke er forsvarlig.
Forsvarlighetskravene ved varsling til allmennheten, er strengere enn ved intern og ekstern varsling. Årsaken til at
kravet er strengere, er at varsling til allmennheten har et mye større skadepotensial enn intern og ekstern varsling.
Arbeidstaker bør derfor alltid forsøke å varsle internt i virksomheten eller til tilsyns- eller kontrollmyndigheter før
det varsles til allmennheten.
Dersom arbeidstaker velger å varsle til allmennheten, må vedkommende vurdere følgende tre forhold spesielt
nøye:





Er det grunn til å tro at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold?
Har varsler undersøk de faktiske omstendighetene så grundig som mulig.
Er intern varsling eller varsling til offentlig tilsyns- eller kontrollmyndighet mer hensiktsmessig,
enn å varsle allmennheten?
Har allmennheten og /eller andre utenfor virksomheten en berettiget interesse i å få vite om
forholdene?

Et varsel må inneholde konkret og tydelig informasjon om det kritikkverdige forholdet. En saklig og presis
beskrivelse er viktig ved både intern og ekstern varsling. Varslet bør beskrive:








Hva har skjedd? Hva varsles det om?
Hvem er involvert?
Hvor skjedde det? Hvor ble det oppdaget?
Når skjedde det?
Har det skjedd flere ganger?
Var det vitner tilstede?

Om det er mulig belys saken med konkrete eksempler og bevis/dokumentasjon.

Anonym varsling
Ved intern varsling må varsler være oppmerksom på at om varslet leveres med navn, og varsler ber om at den som
mottar varslet skal holde vedkommende sin identiteten skjult, er dette noe som sjelden er mulig å gjennomføre i
praksis. Reglene om partsinnsyn i forvaltningsloven §18 gir partene i en sak rett til innsyn i saksdokumentene i en
sak, noe som gjør anonymitet svært vanskelig.
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Ved ekstern varsling til tilsynsmyndighetene eller andre offentlige myndigheter har disse taushetsplikt om varslers
identitet og andre identifiserende kjennetegn, for eksempel arbeidssted og stilling. Taushetsplikten gjelder overfor
sakens parter og deres representanter og går dermed foran reglene om partsinnsyn i forvaltningsloven §18.

Kommunens behandling av internt varsel
Utgangspunktet for undersøkelsen av et varsel er at varslingen gjelder reelle forhold og at kommunen ønsker å
sørge for at de kritikkverdige forholdene opphører. På bakgrunn av dette må varsleren tas alvorlig og få anledning
til å legge frem sitt syn for den instans som har mulighet til å gjøre noe med forholdene.
En varslingssak kan utløse en rekke prosesser i virksomheten, og en varsling må derfor sees i en organisatorisk
kontekst. Det er viktig at de som mottar varslingen har fokus på det det varsles om og ikke på varsleren.

Hvem håndterer varslingen hos arbeidsgiver
Det er mange som kan bli mottaker av et varsel i Nærøysund kommune. Av hensyn til de involverte skal færrest
mulig personer ha befatning med og involveres i varslingssaken. Det er derfor opprettet et varslingsmottak som skal
håndtere alle varslinger i kommunen. Alle som mottar et varsel videreformidler dette til leder i varslingsmottaket.
E-postadresse: varslingsmottak@naroysund.kommune.no. Leder for varslingsmottaket er HR-sjef. I tillegg sitter
stabssjef og leder for hovedtillitsvalgtsforum/hovedverneombud i gruppa. Varslingsmottaket avgjør videre
behandling av varslet.
Hvis varslingen omfatter leder i varslingsmottaket, skal varslingen sendes direkte til kommunedirektøren.
Forvaltningsloven gjelder for all forvaltningsvirksomhet, jf. forvaltningsloven §1, også saksbehandling ved varsling.
Varslingsmottaket plikter å undersøke påstander om kritikkverdige forhold snarest mulig etter at en varsling er
mottatt. Hvilke øvrige saksbehandlingsregler som skal gjelde ved varsling vil være avhengig av situasjonen.
Gjelder saken en mulig tjenesteforsømmelse skal den, som personalsak, behandles etter virksomhetens
personalreglement og forvaltningsloven.

Inhabilitet ved behandling av varslingsaker
Et varsel er å regne som en forvaltningssak, og dermed gjelder Forvaltningsloven kapittel II om ugildhet. Alle som
mottar et varsel og alle som involverer andre i behandling av et varsel plikter å sette seg inn i denne loven for å
sikre habilitet i saken.
Det er ikke mulig å angi uttømmende når noen er inhabil i en varslingssak. Inhabilitet vil imidlertid lett kunne oppstå
i situasjoner hvor varslingen handler om at vedkommende har begått lovbrudd eller klare brudd på instrukser eller
interne retningslinjer, eller på annet vis har opptrådt på en måte som kan medføre et personlig omdømmetap i
eller utenfor kommunen. Det vil også kunne inntre inhabilitet dersom vurderingen av fakta i saken det er varslet
om, forutsetter en vurdering av vedkommendes troverdighet opp mot varsleren eller andre.
Dersom noen er inhabil, vil det også kunne inntre inhabilitet for personer som har et nært personlig eller skarpt
motsetningsfylt forhold til denne personen. Et normalt godt eller noe anstrengt kollegialt forhold vil derimot i
utgangspunktet ikke være tilstrekkelig inhabilitetsgrunn.

Hensynet til varsleren
Tilbakemelding til varsleren
Den som varsler bør få en tilbakemelding om at varselet er mottatt og vil bli fulgt opp i tråd med rutinene. Videre at
arbeidsgiver vil ta kontakt dersom det er behov for ytterligere informasjon. Det må likevel vurderes konkret om
ytterligere informasjon kan og bør gis varsleren.
Hvis varslingen fører til et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, er varsleren normalt part i saken og har da rett til
innsyn i sakens dokumenter.
Varsleren bør få informasjon om hvem som kjenner hans/hennes identitet og på hvilket nivå saken behandles.
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Vern mot gjengjeldelse
Hva innebærer vernet
Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med Arbeidsmiljøloven §2A er forbudt.
En gjengjeldelse er beskrevet som «enhver ugunstig behandling som kan ses som en følge av og en reaksjon på
varsling». Forbudet gjelder formelle sanksjoner som oppsigelse, suspensjon og avskjed, men også uformelle
sanksjoner som for eksempel endringer i arbeidsoppgaver og interne overføringer.
Arbeidstaker vil likevel ikke være vernet mot oppsigelser eller andre reaksjoner som er saklige/lovlige av andre
grunner enn varslingen.
Saklige motargumenter og motbevis regnes ikke som gjengjeldelse. Arbeidsgiver har bevisbyrden dersom han/hun
mener at en ansatt har varslet i strid med regler i Arbeidsmiljøloven 2A.

Delt bevisbyrde
Ved spørsmål om det har funnet sted ulovlig gjengjeldelse overfor en varsler, gjelder såkalt delt bevisbyrde. Delt
bevisbyrde betyr at arbeidstaker først må fremlegge opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted
ulovlig gjengjeldelse. Deretter må arbeidsgiver bevise at det ikke er tale om gjengjeldelse i strid med loven.
Arbeidsgiver må altså sannsynliggjøre at handlingen er begrunnet i andre forhold, dvs. at det er
sannsynlighetsovervekt for en annen årsak til handlingen enn at arbeidstaker har varslet. Det vil her være av
vesentlig betydning hvorvidt arbeidsgiver kan dokumentere at de handlingene som er karakterisert som
gjengjeldelse bygger på et saklig grunnlag eller ikke.

Oppreisning
Ulovlig gjengjeldelse mot en varsler gir varsleren rett til oppreisning fra arbeidsgiver, uavhengig av om arbeidsgiver
kan klandres (objektivt ansvar).
Oppreisning er en økonomisk kompensasjon for den krenkelsen gjengjeldelsen utgjorde, og skal fastsettes etter en
konkret rimelighetsvurdering basert på partenes forhold og omstendighetene forøvrig. Dersom arbeidstaker også
har lidt et økonomisk tap på grunn av gjengjeldelsen, kan dette kreves erstattet av arbeidsgiver etter vanlige
erstatningsrettslige regler. Praksis knyttet til Arbeidsmiljøloven §15-12 om erstatning for usaklig oppsigelse, vil
kunne gi veiledning.

Vern ved «fremtidig» varsling
Arbeidsgiver kan ikke iverksette noen form for gjengjeldelse overfor arbeidstaker som samler inn opplysninger eller
skaffer til veie materialer til bruk ved en eventuell fremtidig varsling, for eksempel ved kopiering av dokumenter.
Arbeidstaker må imidlertid benytte lovlige arbeidsmetoder i sine forberedende tiltak. Eventuell taushetsbelagt eller
gradert informasjon må håndteres i tråd med regelverket som taushetsplikten eller graderingen den bygger på.

Bare forsvarlig varsling gir vern
Hvis fremgangsmåten ved varsling ikke er forsvarlig, er den ansatte ikke vernet av forbudet mot gjengjeldelse.
Arbeidsgivers reaksjon må likevel stå i et rimelig forhold til bruddet på forsvarlighetskravet, og må uansett fylle de
alminnelige saklighetskrav til tjenstlige reaksjoner.
Forbudet mot gjengjeldelse verner ikke en ansatt mot tjenstlige reaksjoner av andre grunner enn varsling.

Hensynet til den det varsles om
Den det har blitt varslet om, vil naturlig nok ha et behov for å imøtegå påstander om at vedkommende har bidratt
til eller er årsak til at det finnes eller har funnet sted kritikkverdige forhold i kommunen.
Den det er varslet om må få anledning til å gjøre rede for sitt syn på situasjonen og de faktiske omstendigheter,
samt få innsyn i dokumentene. Dette følger av kontradiksjonsprinsippet. Den som motter varslingen må vurdere
når det er riktig å gi den det er varslet om informasjon om varslingens innhold. Dersom nærmere undersøkelser
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viser at det ikke foreligger noe kritikkverdig forhold og varsleren har handlet i god tro, men har tatt feil med hensyn
til sakens faktiske forhold, er det et spørsmål om det er riktig å informere den/de det er varslet om. Viktige
vurderingskriterier her vil være hensynene til varsleren, den/de det er varslet om og arbeidsmiljøet.
Hvis arbeidsgiver bestemmer seg for å gå videre med saken etter at den er undersøkt, skal den det blir varslet om, i
utgangspunktet, gjøres kjent med varslingen og hvilke opplysninger som er gitt. På denne måten får vedkommende
anledning til å komme med sin versjon av saken.
I saker hvor det, av hensyn til den videre undersøkelsen, er viktig at vedkommende ikke gjøres kjent med
varslingen, skal den det blir varslet om ikke gjøres kjent med den. Dette hensynet kan endre seg underveis i
undersøkelsen, og den det gjelder vil derfor kunne gjøres kjent med varslingen på et senere tidspunkt.
Arbeidsgiver har et ansvar for å ta vare på de personer som har blitt utsatt for kritikk, enten den er grunnløs eller
ikke. Den det er blitt varslet om skal i utgangspunktet gjøres kjent med anklagene og med hvilke opplysninger som
er gitt om forholdet og gis anledning til å gi sin versjon av hva som er skjedd. Konsekvensene av at vedkommende
blir kjent med anklagene må imidlertid vurderes i forhold til fare for gjengjeldelse og bevisforspillelse ved mistanke
om kriminelle handlinger. Dersom det avdekkes et kritikkverdig forhold, må arbeidsgiver vurdere om det er
grunnlag for tjenestelige reaksjoner overfor den som har ansvaret for det kritikkverdige forholdet det er varslet om.

Tilbakemelding til den det er varslet om
Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdige forhold, er det viktig at de involverte i saken får
tilbakemelding om dette. Dersom det ikke er funnet kritikkverdige forhold, og den det er varslet om er gjort kjent
med varslingen, må arbeidsgiver gi en tilbakemelding til både varsler og den det er varslet om. Tilbakemeldingen gis
så raskt som mulig, og bør gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke.

Arkivering av dokumenter
Dokumentene i saken arkiveres i tråd med kommunens arkivplan.
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Utarbeidet av: HR-sjef Jens-Reidar Husby, med bistand fra hovedtillitsvalgtforum
Godkjent i: Arbeidsmiljøutvalget 04.12.2019
Dokumentkode i ephorte: 2019/1055

Referanser for spesielt interesserte
(kan legges inn i Compilo på høyremeny);
(Vi må ta en gjennomgang av hva vi må/bør/kan ha med)
Lovhenvisninger:
Arbeidsmiljøloven kap 2 A Varsling
§2A-1 Rett itl å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/2a/2a-1/
§2A-2 Vern mot gjengjeldelse ved varsling
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/2a/2a-2/
§ 2 A-3. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/2a/2a-3/
§ 2 A-4. Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/2a/2a-4/
Forvaltningsloven
Offentleglova
Arkivloven
Personopplysnigsloven
Norsk offentlig utredning (NOU) om Varsling:
Nou 2018:6 Varsling – verdier og vern
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd4f61bba893409a9b715ee1971a0004/no/pdfs/nou20182018000600
0dddpdfs.pdf
Retningslinjer:
Rettleiar til offentleglova
Ytringsfrihet og varsling
- Veileder for kommuner og fylkeskommuner
http://www.ks.no/contentassets/27479567ab1644c0ac38809248d2cc3a/veileder_varsling-ogytringsfrihet_sept2017.pdf
Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten
https://www.regjeringen.no/contentassets/2fbcf0892e234a29abf6b5c18956b598/retningslinjer_varslingsrutiner_2
015.pdf
Retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsel til offentlige myndigheter
https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/nyheter/2019/retningslinjer-varsling-offentlige-myndigheter.pdf
Videoer om varsling:
Fra FaFo om hva et varsel er:
http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Varsling/Video-Hva-er-varsling-i-arbeidslivet/
Fra Arbeidsnytt; Varsling – den nye hevnen?
https://www.youtube.com/watch?v=4NIbKUki8ko
Fra frokostmøte i regi av FaFo og Fritt ord om;
Varsling, ytringsfrihet og ytringskultur i offentlig sektor ved Sissel Trygstad og Brita Bjørkelo
https://www.youtube.com/watch?v=yaRvgNPZPwg
Kurs:
Veileder for gjennomføring av kurset:
Varsling til offentlige myndigheter (veilederen beskriver anbefalte aktiviteter og tilgjengelig materiell for de ulike
aktivitetene). https://laeringsplattformen.difi.no/sites/elaering/files/veileder_for_gjennomforing_av_kurset.pdf
Varsling – nye varslingsregler er vedtatt (trer i kraft 1.1.2020)
https://arbeidsmiljoloven.com/varsling-nye-regler-er-vedtatt-2019/
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Varsling om kritikkverdige forhold - Nærøysund kommune

Varsling om kritikkverdige forhold
Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på rettsregler,
skriftlige etiske retningslinjer, og normer som det er bred tilslutning til i
samfunnet, til noen som kan gjøre noe med det.
Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om
korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Nærøysund kommune
eller mot Nærøysund kommune. Dette gjelder forhold som omfatter
kommunens ansatte samt politikere i folkevalgte organer.

Hvem kan varsle, og hva kan du varsle om
Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.
Nærøysund kommunes varslingsordning er åpen for både ansatte og for eksterne.
Dette omfatter både brukere, leverandører og andre. Ansatte vises til interne
retningslinjer i Nærøysund kommune om å bruke kvalitetssystemet Compilo til å
melde avvik/varsel på sin arbeidsplass.
Alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:

korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
fare for liv og helse
fare for klima eller miljø
myndighetsmisbruk
uforsvarlig arbeidsmiljø
https://www.naroysund.kommune.no/politikk-og-samfunn/varsel-pa-kritikkverdige-forhold/
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brudd på personopplysningssikkerheten
brudd på kommunens etiske regler
sosial dumping
brudd på regler for anskaffelser
upassende gaver eller bonuser
misbruk av kommunens systemer eller eiendom
brudd på regelverk tilknyttet ulike fagområder, eksempelvis taushetsplikt

Hva bør et varsel inneholde?
Navn på den som melder, men du kan varsle anonymt om du ønsker det.
Konkret beskrivelse av hva som har skjedd og hva du vil varsle om
Tid for hendelsene
Sted hvor hendelsen fant sted
Opplyse om det som det varsles om har skjedd flere ganger
Informasjon om eventuelt andre personer som kan ha sett hendelsen, eller kan
ha relevante opplysninger i saken.
Vedlegge konkrete eksempler og dokumentasjon dersom det finnes.

Anonymitet og innsyn
https://www.naroysund.kommune.no/politikk-og-samfunn/varsel-pa-kritikkverdige-forhold/
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Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil
varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling.
Dette kan bety at de som varselet direkte gjelder, får dette utlevert for å kunne
imøtegå påstandene. Dersom man ikke kan identifisere enkeltpersoner eller
taushetsbelagte forhold, så vil varselet også kunne bli gjort offentlig ved en
begjæring om innsyn.
Nærøysund kommune er opptatt av at varslingsordningen skal være trygg for alle
som varsler, og vern for den det varsles om vil bli vektlagt i vurderingen. Innsyn vil
også utsettes dersom det av hensyn til undersøkelsene i saken ikke anses tilrådelig.
Det gjøres oppmerksom på at anonyme varsel kan være utfordrende å følge opp og
saksbehandling kan ta lenger tid eller føre til at saken blir lagt bort.

Slik varsler du

Nærøysund kommune har en elektronisk løsning for varsling.Den finner du her. 
Varslet sendes til kommunens varslingsmottak som tar saken videre.
Du kan også sende varsel som brev til
Varslingsmottaket i Nærøysund kommune ved /HR-sjef
Postboks 133, 7901 Rørvik

https://www.naroysund.kommune.no/politikk-og-samfunn/varsel-pa-kritikkverdige-forhold/
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Dersom varselet gjelder kommunedirektøren, eller varselet inneholder kritikkverdige
forhold av svært alvorlig grad, kan varselet også sendes kontrollutvalget for
behandling.

Du kan sende brev til

Kontrollutvalget i Nærøysund kommune
Ved sekretariatet
Postboks 13, 8281 Leinesfjord

Hva skjer når du varsler
Varselet mottas av kommunens varslingsmottak, og du vil få en bekreftelse på at
varselet er mottatt. Varslingsmottaket beslutter videre prosess.
Oppfølgingen av varselet er avhengig av hva det er varslet om.
Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få.

Dette inngår ikke i varslingsordningen
https://www.naroysund.kommune.no/politikk-og-samfunn/varsel-pa-kritikkverdige-forhold/

4/5

9/2/21, 11:25 AM

Varsling om kritikkverdige forhold - Nærøysund kommune

Ytringer om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes
ikke som varsling, jf. aml. § 2A-1 (3).
Ytringer om forhold som er allment kjent.
Kritiske ytringer, som faglig eller politisk uenighet.
Klager på vedtak eller tjenester omfattes ikke av ordningen. Klage på
enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen
klagefristen. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Dersom du
opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte
virksomheten som yter tjenesten.
Problemer med vannet – ring vakttelefon
Hull i veien, gatelys, forsøpling, skilt, vedlikehold, brøyting eller strøing

Skjema for varsling:
https://skjema.naroysund.kommune.no/skjema/NAR167/ 

DEL MED ANDRE
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PM-2020-2: Nye regler i arbeidsmiljøloven om blant
annet arbeidsgivers håndtering av varsling av
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
Forfatter

Statens personalhåndbok – Personalmeldinger

Dato

2020-01-08

Publisert

PM-2020-2

Sammendrag
Sist oppdatert

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 1.10
2020-01-09

PM-2020-2 Nye regler i arbeidsmiljøloven om blant annet
arbeidsgivers håndtering av varsling av kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen
Dato: 08.01.2020
Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen
Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 1.10

Nye regler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1/1-20. Endringene i loven skal bidra til en klargjøring og presisering av
rettstilstanden hva gjelder varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Bestemmelsene skal være
tilgjengelige og forståelige for brukerne av loven.
De nye reglene har til formål å styrke vernet av arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen. I hovedtrekk innebærer ikke dette store realitetsendringer sett hen til dagens rettstilstand. Det er
imidlertid vedtatt en ny regel (§ 2A-3) om arbeidsgivers aktivitets- og omsorgsplikt når det fremsettes et varsel.
For statlige arbeidsgivere betyr endringene at virksomhetens varslingsrutiner må oppdateres i overenstemmelse med
gjeldende regelverk.
Det er viktig å merke seg at fra og med 1. januar 2020 lovfestes arbeidsgivers aktivitets- og omsorgsplikt i
varslingssaker. Arbeidsgivere har nå en plikt til å sørge for at varselet blir tilstrekkelig undersøkt «innen rimelig tid».
Det stilles imidlertid ikke krav til hva arbeidsgiver konkret må gjøre, og dette overlates fremdeles til arbeidsgivers
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skjønn i den enkelte situasjon. Arbeidsgiver skal også særlig påse at den som har varslet skal ha et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø. Dersom det anses som nødvendig, skal arbeidsgiver også sørge for tiltak som er egnet til å forebygge
gjengjeldelse.
Videre er det viktig å merke seg at virksomhetenes varslingsrutiner etter 1. januar 2020 skal inneholde krav til
arbeidsgivers saksbehandling av et mottatt varsel. Av forarbeidene (Prop.74 L (2018-2019) Endringer i
arbeidsmiljøloven (varsling)) fremgår det at rutinene bør inneholde konkrete krav om saksbehandlingsfrister, frister
for iverksettelse av eventuelle tiltak, herunder om tilbakemelding til varsleren.
Mer informasjon om regelverket finnes på Arbeidstilsynets nettsider.
En oppsummering av endringene følger nedenfor.
1. Arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse utvides
Arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse utvides til også å omfatte at loven skal legge til rette for et godt
ytringsklima i virksomheten.
2. Personkretsen som er omfattet av varslingsreglene utvides
Etter arbeidsmiljøloven § 1-6 skal en rekke personer som i utgangspunktet ikke er omfattet av
arbeidsmiljøloven, likevel anses som arbeidstakere i relasjon til lovens regler om helse, miljø og sikkerhet når
disse utfører arbeid i virksomhet som omfattes av loven. De persongrupper som opplistes i arbeidsmiljøloven §
1-6 vil nå også være omfattet av varslingsreglene når de utfører arbeid.
Dette gjelder elever, vernepliktige, sivile tjenestepliktige og tjenestepliktige i sivilforsvaret, pasienter, personer
i arbeidsrettede tiltak som er utplassert i virksomheter og personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak.
3. Begrepet «kritikkverdige forhold» defineres klarere
Varslingsreglene slår i dag fast at arbeidstakere har rett til å varsle om «kritikkverdige forhold» i virksomheten.
Hva som er «kritikkverdige» forhold er ikke nærmere definert eller beskrevet i loven i dag, og tolkningen har
for flere bydd på en del tvil.
Det inntas nå en liste over eksempler om hva som anses som «kritikkverdige forhold» i ny § 2 A-1 annet ledd.
Eksempel som nevnes er fare for liv eller helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk
kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø, eller brudd på personopplysningssikkerheten. Dette
er imidlertid ikke ment som en uttømmende liste.
Loven vil nå klart avgrense varslingsreglene mot å gjelde «arbeidstakers eget arbeidsforhold». Dette vil ikke
være å regne som varsling, såfremt ikke varselet ellers omfatter et «kritikkverdig forhold» slik det nå
eksemplifiseres i § 2 A-1 annet ledd.
4. Kravet til arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling endres
Arbeidsmiljøloven oppstiller i dag et krav om at arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling må være
«forsvarlig». Kravet om «forsvarlig» varsling fjernes. Stortinget mener at begrepet har vært for skjønnsmessig
og har gitt grunnlag for usikkerhet og vanskelige vurderinger for arbeidstakere som vurderer å benytte seg av
sin rett til å varsle.
Loven bestemmer nå at arbeidstaker alltid kan varsle internt, til tilsynsmyndigheter og andre offentlige
myndigheter.
Arbeidstaker kan imidlertid kun varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig om bestemte vilkår er
oppfylt. Arbeidstakeren må være i aktsom god tro om innholdet i varselet. Varselet må gjelde kritikkverdige
forhold som har allmenn interesse, og arbeidstaker må først ha varslet internt, eventuelt ha grunn til å tro at
intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.
5. Arbeidsgivers aktivitets- og omsorgsplikt lovfestes
Arbeidsmiljøloven har i dag ikke uttrykkelige regler som stiller krav til arbeidsgivers oppfølging av et varsel.
Fra 1. januar 2020 vil arbeidsgivere ha en plikt til å sørge for at varselet blir tilstrekkelig undersøkt «innen
rimelig tid». Det stilles imidlertid ikke krav til hva konkret arbeidsgiver må gjøre, og dette overlates fremdeles
til arbeidsgivers skjønn i den enkelte situasjon.
Arbeidsgiver skal også særlig påse at den som har varslet skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det
anses som nødvendig, skal arbeidsgiver også sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse.
6. Forbudet mot gjengjeldelse defineres i loven
Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er i dag forbudt. Innholdet i gjengjeldelsesforbudet gjøres nå mer
forståelig for brukerne av loven, og det er i lovteksten nå inntatt eksempler på hva som kan anses som
gjengjeldelse. Som eksempel på gjengjeldelse nevnes nå trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling,
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sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden, advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller
degradering, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.
7. Erstatningsreglene ved gjengjeldelse endres
I dag kan en arbeidstaker som er blitt utsatt for gjengjeldelse kreve oppreisningserstatning (ikke-økonomisk
tap) på objektivt grunnlag, altså uten hensyn til skyld på arbeidsgiversiden. Dette er en bestemmelse som
videreføres.
Når det gjelder erstatning for arbeidstakers økonomiske tap, kan dette i dag kreves etter de alminnelige
erstatningsrettslige reglene. Det innebærer et krav om skyld hos arbeidsgiver, samt årsakssammenheng mellom
det økonomiske tapet og gjengjeldelsen. Dette endres, og arbeidstaker som er blitt utsatt for gjengjeldelse kan
med virkning fra 1. januar 2020 kreve erstatning for sitt økonomiske tap på objektivt grunnlag, altså uten
hensyn til skyld på arbeidsgivers side.
8. Endrede krav til varslingsrutiner
Dersom forholdene i virksomheten tilsier det, plikter arbeidsgiver i dag å utarbeide rutiner for intern varsling.
Virksomheter med minst fem ansatte har alltid plikt til å utarbeide interne varslingsrutiner.
Virksomhetenes varslingsrutiner skal fra 1. januar 2020 inneholde krav til arbeidsgivers saksbehandling av et
mottatt varsel. Av forarbeidene fremgår det at rutinene bør inneholde konkrete krav om saksbehandlingsfrister,
frister for iverksettelse av eventuelle tiltak, herunder om tilbakemelding til varsleren.
Etter fullmakt
Gisle Norheim
statens personaldirektør
Oddbjørn Tønder
avdelingsdirektør
Eventuelle henvendelser: arbeidsgiverportalen

https://lovdata.no/dokument/SPHPM/pm-2020-02

3/3

NÆRØYSUND KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET
SAKSNR: 16/21 Kontroll og revisjon - Kontrollutvalgets forslag til budsjett for
2022
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:
UTVALG
KONTROLLUTVALGET

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER
16/21 09.09.2021 Sekretariatet v/ Edel Åsjord

SEKRETARIATETS INNSTILLING:
1. Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen.
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje
ledd til kommunestyret. Forslaget oversendes Nærøysund kommune i tråd med
dette.
2. Nærøysund kommunes utgifter til kontroll og revisjon for 2022 foreslås
budsjettert til kr 1 346 877.

Budsjett 2022

Alle beløp eks mva.
Det gjøres oppmerksom på at
kommunen får refundert mva. utgiftene.

Kontrollutvalgets drift

106 877

Kjøp av
sekretariatstjenester
Kjøp av utredninger
Kjøp av revisjonstjenester (RR+FR)
SUM

160 000
50 000
1 030 0001
1 346 877

SAKSUTREDNING:
HJEMMEL
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 2:
Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

1

Budsjett for revisor er foreslått på samme nivå som for året 2021.

«§ 14-3 3. ledd: Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning
Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller
fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller
fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med
parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.»
2I

budsjettet må kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til
revisjonsaktiviteter og sekretariat synliggjøres. Videre er det viktig at det i budsjettet
tas høyde for at det kan oppstå uforutsette situasjoner, slik som for eksempel
henvendelser fra innbyggere, mediesaker og mistanke om misligheter, som må
følges opp.
VURDERING
Kontrollutvalgets drift
Kostnader knyttet til kontrollutvalgets drift omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter,
abonnementer, medlemskap og kurs. De konkrete kostnadene til kontrollutvalget
avhenger av antall møter, og deltakelse på kurs mv.
For 2022 legges det til grunn fem ordinære kontrollutvalgsmøter. Budsjetteringen tar
utgangspunkt i dette antallet møter.
Møtegodtgjørelse
I henhold til gjeldende reglement3 for godtgjørelse i Nærøysund kommune mottar
Kontrollutvalgets leder en årlig fast godtgjørelse tilsvarende 2,5 % av ordførers
godtgjøring. Ordførers lønn tilsvarerer 95% av grunnlaget til stortingsrepresentanter,
dvs kr 938 597 ( 95 % av kr. 987 997 ). Av dette grunnlaget har kontrollutvalgets
leder 2,5 %. Det utgjør kr. 23465,-. I fastgodtgjørelsen inngår også dekning av utgifter
til porto, bredbånd, telefoni mv.
For utvalgsmedlemmene er det vedtatt 1 promille av ordførers lønn pr møte, dvs kr
938,60. pr møte.

Møtegodtgjørelse
Kr
Leder
23 465
Utvalgsmedlemmer 18 772
SUM
42 237

Andre driftsutgifter
Medlemskap
Kontrollutvalget i Nærøysund kommune ønsket i 2021 ikke medlemskap i Forum for
kontroll og tilsyn (FKT). Medlemskontingent for 2022 er fastsatt til kr. 7 500,- basert
på innbyggertall. Kontrollutvalget bes om å foreta en ny vurdering av dette tiltaket,
2
3

Veileder for god skikk i kontrollutvalgssekretariatene - NKRF
Godtgjøringsreglement, Nærøysund kommune Ikrafttredelse 01.01.2020.

sett i lys av at samfunnet trolig åpnes mer opp i 2022 og at deltakelse på kurs og
opplæringsaktiviteter kan bli mer aktuelt igjen.
Konferanser - kurs 2022
Grunnet situasjonen med Corona – viruset har konferanser blitt utsatt/avlyst i 2020
og 2021, men det tilrettelegges fortløpende for digitale kurs og konferanser. Det er
fortsatt en viss usikkerhet vedrørende 2022, men den årlige kontrollutvalgskonferansen i regi av NKRF er i 2022 planlagt gjennomført 2. og 3. februar på
Gardermoen. Deltakeravgift vil trolig være på mellom 6-7000 kr slik som tidligere. Det
er ikke opplyst om nøyaktig pris pr. nå. Det foreslås derfor at budsjettet legges på
nivå med budsjettet for 2020 og 2021 hvor slike opplæringsaktiviteter var hensyntatt.
Det bør derfor settes av en budsjettpost som muliggjør deltakelse på konferanser og
andre opplæringsaktiviteter.
Fagblad/tidsskrifter
Abonnement på Kommunal rapport utgjør kr. 3 490,- per år per medlem.
NKRF utgir fagtidsskriftet «Kommunerevisoren» 6 ganger i året. Kontrollutvalget bør
vurdere abonnement til utvalgets medlemmer. Utvalgets leder
bør ha fagtidsskriftet. Prisen er kr 425,- per abonnement per år.
Kontrollutvalget bes om å vurdere hvorvidt midler avsatt til abonnement Kommunal
Rapport bør overføres til opplæring, da det i 2020 og 2021 ikke har vært eksterne
opplæringsaktiviteter som kontrollutvalget kunne ønske å delta på grunnet
situasjonen med pandemien.
Andre driftsutgifter
Arbeidsgiveravgift
Bevertning møter mv
Abonnement Kommunal Rapport
Abonnement Kommunerevisoren
Medlemskontigent FKT
Kurs og opplæring
Til sammen

1 689
4 000
16 450
1 700
7 500
33 311
64 650

Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2021:
Møtegodtgjørelse kr 42 227,Andre driftsutgifter kr 64 650,Til sammen
kr 106 877,Kjøp av sekretariatstjenester
Nærøysund kommune/Kontrollutvalget har rammeavtale med Åsjord økonomi og
rettshjelp AS for kjøp av sekretariatstjenester.
Sekretariatstjenester kr 160 000,-.
Utredninger
kr 50 000,-.
Kjøp av revisjonstjenester
Ved etablering av ny kommune til Nye Nærøysund kommune, ble Revisjon
MidtNorge SA valgt til kommunens revisor.

Revisjonstjenestene omfatter blant annet
 regnskapsrevisjon (RR)
 forenklet etterlevelsesrevisjon
 forvaltningsrevisjon (FR)
 eierskapskontroll (EK)
 andre tjenester (særattestasjoner, faglig veiledning, evt. undersøkelser, møter
i KST og KU etc.)
Regnskapsrevisjon (RR) og Forvaltningsrevisjon vil være etter fast timeantall, samlet
1000 timer, med ca 500 timer til regnskapsrevisjon og 500 timer til
forvaltningsrevisjon. Prissetting og fakturering følger inngått avtale.
Det foreslås et budsjett til revisjonstjenester på samme nivå som i 2021, dvs kr
1.030.000, og omhandler både regnskapstjenester og forvaltningsrevisjoner. Dette
innbefatter alle de tjenester som er beskrevet i leveranseavtalen. Endelig budsjett for
2022 for Revisjon MidtNorge SA, og med det honorar for de enkelte kommunene,
fastsettes i løpet av høsten, tentativt i oktober.
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling.
Avslutningsvis:
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandlingen av kommunens
budsjett for 2022.

Svolvær 02.09.2021
Edel Åsjord

NÆRØYSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SAKSNR 17/21: ORIENTERINGS – OG REFERATSAKER
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:
UTVALG
KONTROLLUTVALGET

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER
17/21
09.09.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord

Sekretariatets innstilling:
Orienterings – og referatsakene tas til orientering

VEDLEGG
OS 05/21: Administrasjonen er bedt om å gi en orientering om status innen helse-og
omsorgssektoren.
OS 06/21: Vedtak oversendt kontrollutvalget til orientering
OS 07/21: Saksfremlegg - Oppstart budsjett/økonomiplan 2022-2025. Vedtak i
formannskapet sak 45/21
OS 08/21: KST- VEDTAK 34/21 datert 14.06.2021 Behandling av årsregnskap og
årsberetning
Orienteringssaker (OS):
OS 05/21 : Orientering fra administrasjonen om helse og omsorgstjenester i
kommunen
OS 06/21: Vedtak Anders Rohde - søknad om fritak fra verv som vara til
kontrollutvalget
OS 07/21: Oppstart budsjett/økonomiplan 2022-2025
OS 08/21: Kommunestyrets behandling av årsregnskap og årsberetning

Svolvær 02.09.2021
Edel Åsjord
Sekretariatet

Anders Rohde

Deres ref:

Vår ref
2020/171-66

Saksbehandler
Eva Kristin Fuglmo Nubdal

Dato
07.05.2021

Vedtak Anders Rohde - søknad om fritak fra verv som vara til kontrollutvalget
Ovennevnte sak ble behandlet i kommunestyret 06.05.21 som sak PS 31/21 der følgende ble
vedtatt:
Anders Rohde er etter flytting fra kommunen ikke valgbar i Nærøysund kommune og trer
ut av sitt verv som vara til kontrollutvalget fra 30.04.2021.
Som nytt 1. varamedlem for Ap/KrF sin gruppe i kontrollutvalget velges: Kai Knotten (Ap).
Kontrollutvalget får da denne sammensetningen:
Medlem
Brynhild L. Løeng
(nestleder)
Ann-Elise Prestvik

Parti
Ap

Varamedlem
Kai Knotten

Parti
Ap

KrF

Leif Martin Skagemo
Jon Jarholm

KrF
Ap

Olav Wendelbo
(leder)
Kari Finvik
Bjørn Hunnestad

Sp

Vigdis L. Nordheim

Sp

Sp
H

Vigdis Kutschera
Lars Kirkeby-Garstad
Ingunn Kjønsø
Gretha Aa. Nordbøe

Sv
Sp
Sp
H

Saksframlegg med vedtak ligger vedlagt.
Postadresse:
Postboks 133, Sentrum, 7901 RØRVIK
Besøksadresse:
Engasvegen 27 - RØRVIK

Epostadresse:
post@naroysund.kommune.no
Web adresse:
www.naroysund.kommune.no

Telefon:

Bankkonto:
4212.51.59669
Organisasjonsnummer:
921 785 410

Med hilsen
Nærøysund kommune

Eva Kristin Fuglmo Nubdal
konsulent
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Vedlegg
1

Saksframlegg med vedtak

Kopi til:
Kontrollutvalget v/Olav Wendelbo
Søstrene Åsjord v/Edel Åsjord

Mottakerliste:
Anders Rohde
Kay Henky Knotten
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Saksframlegg
Saksnr.:

2020/171 - 65

Dato:
Saksbehandler:

26.04.2021
Eva Kristin Fuglmo Nubdal

Saksnummer
31/21

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
06.05.2021

Anders Rohde - søknad om fritak fra verv som vara til kontrollutvalget
Vedlegg
1 Anders Rohde - søknad om fritak fra verv som vara til kontrollutvalget
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt

Kommunestyrets behandling av sak 31/2021 i møte den 06.05.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Anders Rohde er etter flytting fra kommunen ikke valgbar i Nærøysund kommune og trer ut av
sitt verv som vara til kontrollutvalget fra 30.04.2021.
Som nytt 1. varamedlem for Ap/KrF sin gruppe i kontrollutvalget velges: _______________
Kontrollutvalget får da denne sammensetningen:
Medlem
Brynhild L. Løeng
(nestleder)
Ann-Elise Prestvik

Parti
Ap

Varamedlem
(Nytt varamedlem)

Parti

KrF

Leif Martin Skagemo
Jon Jarholm

KrF
Ap

Olav Wendelbo
(leder)
Kari Finvik

Sp

Vigdis L. Nordheim

Sp

Sp

Vigdis Kutschera

Sv
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Bjørn Hunnestad

H

Lars Kirkeby-Garstad
Ingunn Kjønsø
Gretha Aa. Nordbøe

Sp
Sp
H

Behandling
INGUNN L. LYSØ (AP) FREMMET FØLGENDE FORSLAG PÅ NY 1. VARAMEDLEM:
Kai Knotten (Ap).
Avstemming:
Kommunedirektørens innstilling med Ingunn Lysø sitt forslag til ny 1. varamedlem ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Anders Rohde er etter flytting fra kommunen ikke valgbar i Nærøysund kommune og trer ut
av sitt verv som vara til kontrollutvalget fra 30.04.2021.
Som nytt 1. varamedlem for Ap/KrF sin gruppe i kontrollutvalget velges: Kai Knotten (Ap).
Kontrollutvalget får da denne sammensetningen:
Medlem
Brynhild L. Løeng
(nestleder)
Ann-Elise Prestvik

Parti
Ap

Varamedlem
Kai Knotten

Parti
Ap

KrF

Leif Martin Skagemo
Jon Jarholm

KrF
Ap

Olav Wendelbo
(leder)
Kari Finvik
Bjørn Hunnestad

Sp

Vigdis L. Nordheim

Sp

Sp
H

Vigdis Kutschera
Lars Kirkeby-Garstad
Ingunn Kjønsø
Gretha Aa. Nordbøe

Sv
Sp
Sp
H

Kommunedirektørens innstilling
Anders Rohde er etter flytting fra kommunen ikke valgbar i Nærøysund kommune og trer ut av
sitt verv som vara til kontrollutvalget fra 30.04.2021.
Som nytt 1. varamedlem for Ap/KrF sin gruppe i kontrollutvalget velges: _______________
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Kontrollutvalget får da denne sammensetningen:
Medlem
Brynhild L. Løeng
(nestleder)
Ann-Elise Prestvik

Parti
Ap

Varamedlem
(Nytt varamedlem)

Parti

KrF

Leif Martin Skagemo
Jon Jarholm

KrF
Ap

Olav Wendelbo
(leder)
Kari Finvik
Bjørn Hunnestad

Sp

Vigdis L. Nordheim

Sp

Sp
H

Vigdis Kutschera
Lars Kirkeby-Garstad
Ingunn Kjønsø
Gretha Aa. Nordbøe

Sv
Sp
Sp
H
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Følgende forhold er vurdert





Lovhjemmel – kommuneloven § 7-9, § 7-10 og § 23-1 (med kommentar fra forarbeider)
og Kommunal- og moderniseringsdep. - Rundskriv om konstituerande møte i
kommunestyret og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir datert 28.
juni 2019
Budsjett og økonomiplan – ikke vurdert
FNs bærekraftsmål – ikke vurdert

Bakgrunn for saken
I en e-post fra 15.04.2021 søker Anders Rohde, Arbeiderpartiet (Ap), om fritak fra sitt verv som
vara til kontrollutvalget fra 30.04.2021 grunnet flytting fra kommunen.
Anders Rohde er 1. vara i Ap/KrFs gruppe til kontrollutvalget.
Kommunedirektørens vurdering
Kommuneloven § 7-9, 1. ledd:
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er
registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn
igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år.

En folkevalgt person som i løpet av valgperioden ikke lenger oppfyller kravene til valgbarhet til
et folkevalgt organ, mister vervet. Personen skal etter § 7-9 første ledd automatisk tre ut av det
aktuelle organet.
Kommunal- og moderniseringsdep. - Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyret og
fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir datert 28. juni 2019:
Mister ein folkevald person valbarheita, så er det ikkje nødvendig med søknad eller handsaming i kommunestyret
på same måte som når personen søker om fritak etter føresegna i § 7-9 andre ledd.

Ut fra dette er det ikke nødvendig med søknad om fritak og behandling i kommunestyret, men
saken legges opp til behandling da det ifb. med uttreden må foretas valg.
Kontrollutvalget består pr. i dag av følgende medlemmer/varamedlemmer:
Medlem
Parti
Varamedlem
Parti
Brynhild L. Løeng
Ap
Anders Rohde
Ap
(nestleder)
Ann-Elise Prestvik
KrF
Leif Martin Skagemo KrF
Jon Jarholm
Ap
Olav Wendelbo
(leder)
Kari Finvik
Bjørn Hunnestad

Sp

Vigdis L. Nordheim

Sp

Sp
H

Vigdis Kutschera
Lars Kirkeby-Garstad
Ingunn Kjønsø

Sv
Sp
Sp
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Gretha Aa. Nordbøe

H

Kommuneloven § 23-1. Kontrollutvalget:
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til
utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal
ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
Utelukket fra valg er
a) ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og
varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt
politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.
Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere
medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.

Kommentar til § 23-1 siste ledd:

§ 23-1 siste ledd siste punktum er ifølge forarbeidene bare ment å gjelde når det fremmes ønske om å "skifte ut"
(pga. noe annet enn permisjon, flytting, ikke oppfyller kravene, etc.) et medlem i kontrollutvalget etter § 23-1 siste
ledd første punktum.

Ut fra dette er det kun behov for å velge et nytt varamedlem.

Kommuneloven § 7-10, 4. ledd:
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting,
kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det
nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til
at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig,
velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.

Kommuneloven § 7-10 syvende ledd:
Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal velges.
Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den
foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye
medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte
varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer.
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Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret får varig fritak, skal det
velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Det er også slik at man skal velge nytt
varamedlem dersom han eller hun trer endelig ut av organet.
Et slikt nyvalg skal skje fra den samme gruppen som den som trer ut er med i, jfr. § 7-10 fjerde
ledd andre punktum.
Prinsippet om representasjon fra begge kjønn gjelder også ved utskifting av medlemmer av
folkevalgte organ i valgperioden. De nye medlemmene skal komme fra det kjønn som er
underrepresentert, dersom ikke begge kjønn vil være representert med minst 40 prosent etter
utskiftinga.
Kravet om representasjon av begge kjønn gjelder i dette tilfellet hele organet, ikke den enkelte
gruppen.
Det følger av loven at en representant for det underrepresenterte kjønn skal tre inn «hvis det er
mulig». Reservasjonen er nødvendig fordi valg av medlemmer til bl.a. formannskap skjer på
grunnlag av lovfastsatt krav om gjennomgående representasjon, dvs. at medlemmene velges
blant kommunestyremedlemmene. Det vil derfor kunne oppstå tilfeller der det ikke fins noen
medlemmer for det underrepresenterte kjønn fra den aktuelle gruppen som kan erstatte
medlemmet som går ut.
Krav om representasjon fra begge kjønn gjelder ved nyvalg av varamedlemmer, jfr.
kommuneloven § 7-10 fjerde ledd.
Et nyvalg etter § 7-10 fjerde ledd skjer ved at partiet eller gruppa som trenger nytt medlem blir
enige og foreslår hvem som skal velges. Kommunestyret blir informert om hvem det er, og
velger den aktuelle kandidaten så fremt kandidaten er valgbar. Det er ikke et flertallsvalg, og
det er dermed ikke mulig for et flertall av kommunestyret å velge noen andre enn den personen
som partiet eller gruppen har foreslått.
Ved nyvalg rykker det nye medlemmet inn på den ledige plassen, og det samme gjelder også for
nyvalgte varamedlemmer. Dvs. at dersom det skal velges varamedlem for å «erstatte»
varamedlem på andreplass av en liste på fem varamedlemmer, så går vedkommende inn som
andre varamedlem siden dette er den ledige plassen. Det er også mulig å velge at den som
f.eks. er tredje varamedlem skal rykke opp på den ledige plassen.
Ut fra ovennevnte trer Anders Rohde automatisk ut av sitt verv som vara til kontrollutvalget, og
det må velges nytt 1. varamedlem til Ap/KrF sin gruppe i kontrollutvalget.
Nærøysund kommune, 26.04.2021
Hege Sørlie
kommunedirektør

Formannskapets behandling av sak 45/2021 i møte den 11.05.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Viser til kommunedirektørens saksframlegg med vedlegg, saken legges fram til drøfting
og behandling i formannskapet.
Behandling
Kommunedirektør Hege Sørlie orienterte om saken.
Formannskapet vedtak enstemmig følgende:
1. Notatet tas til orientering og tas med i det videre budsjettarbeidet
2. Økonomiutvalget legges ned og oppgaven ivaretas av formannskapet.
Vedtak:
1. Notatet tas til orientering og tas med i det videre budsjettarbeidet
2. Økonomiutvalget legges ned og oppgaven ivaretas av formannskapet.

Sensitivity: Internal

Saksframlegg
Saksnr.:

2021/463 - 12

Dato:
Saksbehandler:

26.05.2021
Roy Harald Ottesen

Saksnummer

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
02.06.2021

Årsregnskap og årsberetning 2020 - Nærøysund kommune
Vedlegg
1 Nærøysund kommune - Regnskap 2020
2 Nærøysund kommune - Konsolidert Regnskap 2020.
3 Revisjon Midt-Norge SA - Uavhengig revisors beretning 2020 datert 13.04.2021
4 Nærøysund kommune - Kommunedirektørens årsberetning 2020 datert 30.03.2021
5 Kontrollutvalget - Sak nr. 6/21 - Uttalelse vedrørende Nærøysund kommunes regnskap og
årsberetning for 2020.
6 Nærøysund kommune - Finansrapport datert 31.12.2020.
7 Nærøysund kommune - Regnskapsskjema2 datert 20.05.2021
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt
-

Kommunebudsjettet 2020

Kommunedirektørens innstilling
Nærøysund kommunestyre vedtar:
1. Kontrollutvalgets uttalelse i sak nr. 06/21 – møte 29.04.2021 vedrørende
årsregnskap og årsberetning for 2020, tas til etterretning.
2. Nærøysund kommune sitt årsregnskap for 2020 godkjennes med et netto
driftsresultat stort 49,9 mill. kr. Konsolidert netto driftsresultat godkjennes med et
netto driftsresultat stort 49,4 mill. kr.
3. Kommunedirektørens årsberetning for 2020 godkjennes.
4. Manglende finansiering av investeringer, jf. bevilgningsoversikt investering i
regnskapet 2020 er - kr 25 901 641,-
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Dekkes inn ved slik finansiering:
- Fra disposisjonsfondet – kr 25 901 641,5. Kommunebudsjettet 2021 reguleres i samsvar med vedlagt skjema datert
20.05.2021.
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Følgende forhold er vurdert




Lovhjemmel – kommunelovens § 14-2, § 14-3 og § 14-7.
Budsjett og økonomiplan – budsjett 2020.
FNs bærekraftsmål – ikke vurdert.

Bakgrunn for saken
Det vises til vedlagte dokumenter i saken.
Etter kommunedirektørens syn gir disse dokumentene en god oversikt og innblikk i kommunens
økonomiske stilling per 31.12.2020.
Kontrollutvalget behandlet regnskap og årsberetning i møte 29.04.2021 – sak nr. 6/21.
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NÆRØYSUND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING FOR 2020:
«Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kommunedirektøren sin
årsberetning, samt revisjonsberetningen fra revisor, datert 13.4.2021. I tillegg har ansvarlig
revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.
Revisor har lagt frem en revisjonsberetning med forbehold. Det er forbehold i
revisjonsberetningen for 2020 på konklusjonen om årsregnskapet i tillegg til forbehold på
avsnittet om registering og dokumentasjon.
Kommunekassens netto driftsresultat endte på 49,9 millioner kroner.
Konsolidert netto driftsresultat endte på 49,4 millioner.
Korrigert netto driftsresultat etter korrigering for nettoavsetninger til bundne driftsfond og
premie er på 44,9 millioner kroner.
Korrigert netto driftsresultat i prosent av inntekter utgjør da 4 %. Anbefalt nivå er minimum 1,75
%. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ha ett netto driftsresultat på minimum 2 %
for å kunne oppfylle vedtatt måltall.
I korrigert netto driftsresultat inngår inntektsførte midler fra havbruksfond. Dersom man holder
disse utenom er korrigert netto driftsresultat på minus 33,8 millioner. Dette viser den
økonomiske utfordringen kommunen står ovenfor.
Det er gjennomført investeringer for 406 millioner i 2020.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter utgjorde 113 % i 2020. Ifølge kommunens
handlingsregler, som kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2020, er målet at
netto lånegjeld ikke overstiger 75 % av kommunens brutto driftsinntekter. Pr 31.12.20 ligger
kommunen godt over anbefalt gjeldsnivå. Kommunen er ekstra sårbar ved rentesvingninger, og
dette kan gå ut over driftsrammene og tjenesteytingen i kommunen.
Disposisjonsfondet utgjorde 22 % av kommunens brutto driftsinntekter for 2020.
I 2020 ligger disposisjonsfondet godt innenfor vedtatt handlingsregel. Dette gjør kommunen
bedre rustet til å møte utfordringer med økte finanskostnader, og økt egenkapital finansiering
av fremtidige investeringer. 6
De ikke-økonomiske kravene i kommuneloven § 14-7c-f er omtalt i årsberetningen på en
tilfredsstillende måte.
Ut over det som er nevnt i uttalelsen, og det som går frem av saksfremlegget til kontrollutvalget
i regnskapssaken, samt revisjonsberetningen datert 13.04.2021 og nummerert brev 1/2020
datert 13.04.2021, har kontrollutvalget ikke merknader til Nærøysund kommune sitt
årsregnskap for 2020.»
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Konsolidert regnskap – nytt krav i kommuneloven, § 14-7 Årsberetning, jf. § 14-6 bokstav d)
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller
fylkeskommunens samlede virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert
kommunalt eller fylkeskommunalt foretak.
Nærøysund kommune har to kommunale foretak – Nærøysund kommunale Boligutleie KF og
Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs Samlinger Eiendom – Nærøysund KF. Regnskap og
årsberetning for disse to selskapene behandles av kommunestyret i eget foretaksmøte i juni
2021.
Her kan opplyses at netto driftsresultat 2020 til de to foretakene ble:
-

Nærøysund kommunale Boligutleie KF – minus kr 530 739,-.
Kystmuseet NT WS Eiendom KF – minus kr 291 655,-.

Kontrollvalget har i sitt vedtak i sak 6/21 omtalt konsolidert regnskap som følger:
«Konsolidert netto driftsresultat endte på 49,4 mill. kr»
Kystmuseet NT WS Eiendom KF er ikke hensyntatt i det konsoliderte resultatet. Dette
begrunnet i vesentlighetsbegrepet, samt at KF’et i praksis er finansieres av IKS’et (Museet Midt
IKS) sitt budsjett.
Manglende finansiering av investeringer og merforbruk i driftsregnskapet 2020.
For å oppnå balanse i driftsregnskapet ble enkelte budsjetterte overføringer av midler fra
driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet støket – kr 25 901 641,-.
Dette er gjennomført med hjemmel i «Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner kap. 4.» (sitert inn under)
Kommunedirektøren foreslår at strykningene finansieres fra disposisjonsfondet. Alternativet vil
være lån. Kommunen har egne midler tilgjengelig, og kommunen vil da unngå økt gjeld/økte
rentekostnader.
Det ble gjennomført strykninger av budsjetterte overføringer til disse prosjektene:
44001 Kolvereid skole inkl. bibliotek…. kr 4 025 555
44008 Rørvik Spektrum…………………….. kr 21 876 086
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner kap. 4. – Avslutning av årsregnskapet.
§ 4-1 Regnskapsføring av budsjettdisposisjoner
Ved avslutningen av regnskapet skal bruk av og avsetning til disposisjonsfond og ubundet
investeringsfond, overføring fra drift til investering og dekning av tidligere års merforbruk og
udekket beløp regnskapsføres i samsvar med budsjettet. I tillegg regnskapsføres bruk av og
avsetning til disposisjonsfond og ubundet investeringsfond og overføring fra drift til investering
som er vedtatt av underordnet organ.
Overføring fra drift til investering skal likevel reduseres hvis det er nødvendig for å unngå
avsetning av løpende inntekter på investeringsfond.
Bruk av lån skal reduseres i forhold til budsjettert beløp så langt det følger av § 2-6.
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§ 4-2 Strykninger av budsjettdisposisjoner og bruk av disposisjonsfond ved merforbruk i
driftsregnskapet
Hvis driftsregnskapet viser et merforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal
merforbruket reduseres så mye som mulig ved å
a) stryke overføring til investering
b) stryke avsetning til disposisjonsfond
c) stryke inndekning av tidligere års merforbruk.
Overføring av midler som etter lov eller avtale er reservert for særskilte formål, kan likevel ikke
strykes etter bokstav a. Strykninger etter bokstav a og b gjennomføres så mye som mulig før det
foretas strykninger etter bokstav c.
Hvis regnskapet fortsatt viser et merforbruk etter strykningene, skal merforbruket
reduseres ytterligere ved bruk av disposisjonsfond, så lenge det er tilgjengelige midler på fondet.
Den delen av disposisjonsfondet som i det opprinnelige budsjettvedtaket for året etter
regnskapsåret brukes til å finansiere driftsbudsjettet, kan likevel ikke brukes til å redusere
merforbruket. Et merforbruk som ikke kan reduseres etter første punktum, fremføres til
inndekning etter kommuneloven § 14-11 eller § 14-12.
Kommunelovens § 14-11, tredje avsnitt:
Et udekket beløp i investeringsregnskapet skal føres opp til dekning på investeringsbudsjettet
året etter at det oppsto.
Kommunedirektørens vurdering
I samsvar med innstillingen pkt. 1 - 5.

Nærøysund kommune, 26.05.2021

Hege Sørlie
kommunedirektør

Kommunestyrets behandling av sak 34/2021 i møte den 14.06.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Nærøysund kommunestyre vedtar:
1. Kontrollutvalgets uttalelse i sak nr. 06/21 – møte 29.04.2021 vedrørende
årsregnskap og årsberetning for 2020, tas til etterretning.
1. Nærøysund kommune sitt årsregnskap for 2020 godkjennes med et netto
driftsresultat stort 49,9 mill. kr. Konsolidert netto driftsresultat godkjennes med et
netto driftsresultat stort 49,4 mill. kr.
1. Kommunedirektørens årsberetning for 2020 godkjennes.
1. Manglende finansiering av investeringer, jf. bevilgningsoversikt investering i
regnskapet 2020 er - kr 25 901 641,Dekkes inn ved slik finansiering:
- Fra disposisjonsfondet – kr 25 901 641,1. Kommunebudsjettet 2021 reguleres i samsvar med vedlagt skjema datert
20.05.2021.
Behandling
Kommunedirektør Hege Sørlie og tidligere konstituert økonomisjef Otto Kjøglum orienterte om
saken.
Avstemming:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nærøysund kommunestyre vedtar:
1. Kontrollutvalgets uttalelse i sak nr. 06/21 – møte 29.04.2021 vedrørende årsregnskap
og årsberetning for 2020, tas til etterretning.
2. Nærøysund kommune sitt årsregnskap for 2020 godkjennes med et netto
driftsresultat stort 49,9 mill. kr. Konsolidert netto driftsresultat godkjennes med et
netto driftsresultat stort 49,4 mill. kr.
3. Kommunedirektørens årsberetning for 2020 godkjennes.
4. Manglende finansiering av investeringer, jf. bevilgningsoversikt investering i
regnskapet 2020 er - kr 25 901 641,Dekkes inn ved slik finansiering:
- Fra disposisjonsfondet – kr 25 901 641,-
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5. Kommunebudsjettet 2021 reguleres i samsvar med vedlagt skjema datert 20.05.2021.

