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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NÆRØYSUND KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020 
 
Kontrollutvalget har i møte via Teams den 29.4.2021 behandlet Nærøysund 
kommune sitt årsregnskap 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. 
 
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.  
 
De ikke-økonomiske kravene i kommuneloven § 14-7c-f er omtalt i årsberetningen på 
en tilfredstillende 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. 
 
  
Kolvereid  29. april 2021 
 
 
Kontrollutvalget 
 
 
Kopi: Formannskapet 
 
 
SAKSUTREDNING  
INNLEDNING 
 
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. 
 
Med grunnlag i finansielle måltall, skal årsberetningen gi en vurdering av om den 
økonomiske utviklingen og stillingen slik den fremgår av årsregnskapet, er forsvarlig 
og tar vare på handleevnen over tid, jfr kommuneloven § 14-7 a-b. Det er ikke lenger 
tilstrekkelig at årsberetningen bare gir sentrale resultat fra årsregnskapet. 
 
 
BAKGRUNN 

Ihht Kommunelovens § 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet skal 

Kontrollutvalget påse at : 

a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 



b) 
det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak 

 

Ihht ny forskrift 1 § 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon, skal  

kontrollutvalget 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.  

 
FORMÅL MED KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
Formålet med uttalelsen er at kommunestyret skal få oppsummerende og samlet 
informasjon om at det gjennom året er gjennomført uavhengig kontroll med at kravet 
til årsregnskap og årsberetning er ivaretatt i tråd med lov, forskrift og egne regler, jfr 
kommunelovens §§ 14-1, 14-2 og 14-7. 
 
 
GRUNNLAG FOR UTTALELSEN 

• Avlagt årsregnskap for 2020 fra kommunedirektør               VEDLAGT 

• Kommunedirektørens årsberetning                 VEDLAGT 

• Revisjonsberetning datert 13.04.2021                           VEDLAGT 

• Nummerert brev nr. 1/2020 til kontrollutvalget datert 13.04.21 VEDLAGT 

• Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelse selvkost 2020     VEDLAGT 

• Revisors uavhengighetserklæring         VEDLAGT 

• Revisors orientering til kontrollutvalget om revisjonsplaner, oppsummering 
etter interimsrevisjon og oppsummering etter årsoppgjørsrevisjon 

• Analyser og vurderinger av den økonomiske stillingen til kommunen 

• Gjennomført påse-ansvar overfor revisor 
  
 

VURDERING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN 

Revisjonsberetning 

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.  

Årsregnskapet 

Netto driftsresultat for kommunekassen er i 2020 på kr 49 903 877,-. I og med at 
2020 er første driftsår for ny kommune foreligger ingen sammenligningstall for 

 
1 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon . FOR-2019-06-17-904 



Nærøysund kommune fra tidligere år. 
 
Årsregnskapet for 2020 er påvirket av tiltakspakken for covid-19. Dette er nærmere 
beskrevet i årsberetningen. 
 
 
 
VURDERING AV ØKONOMIFORVALTNINGEN OG INTERNKONTROLLEN 
 
Internkontroll 
Det er ikke tilfredstillende rutiner vedrørende avstemming av flere vesentlige 
balansekontoer, slik bokføringsloven § 11 krever. Revisor har derfor ikke kunnet 
innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for balanseposter som anses 
vesentlige. Svakheter i den interne kontrollen er behandlet i nummerert brev 1/2020 
til kontrollutvalget. 
 
  
Budsjett 
Revisor har konkludert i sin revisjonsberetning, at de ikke er kjent med forhold som 
gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige 
budsjettavvik.  
 
Bokføring 
Med unntak av avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold» i 
revisjonsberetningen mener revisor at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktelig registrering og dokumentasjon av kommunens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
  
Misligheter 
Det er ikke rapportert om mislighetssaker til kontrollutvalget i 2020. 
 
Etterlevelseskontroll 
Revisor har utført ett attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i 
forbindelse med Nærøysund kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen. Attestasjonsoppdraget er utført på følgende: 
Etterlevelse av reglene om selvkost, hvor revisor kontrollerer om kommunen: 
 

1. Følger regler om selvkost for ansvarsområder som ifølge lov skal føres etter 
selvkost, med   bakgrunn i forurensning: slam og renovasjon. 

    (Kontrollen inkluderer ikke renovasjonsselskapet MNA IKS) 
2. Fører selvkost for ansvar der kommunestyret har vedtatt selvkost: Vann, avløp 

og feiing. 
3. Bare har med direkte og indirekte kostnader i henhold til Selvkostforskrift og –

veileder. 
4. Overskudd føres på selvkostfond, til inndekning av senere års underskudd. 

Underskudd føres på memoriakonto, for inndekning i et senere år. 
5. Dokumentasjon på selvkostberegningen. 

 
 
Det er gjennomført etterlevelseskontroll rettet mot reglene om selvkost, der revisor 
konkluderer med følgende «Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er 
vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Nærøysund kommune 
ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i henhold til 
Selvkostforskriften.» 



 
Med unntak av ikke tilfredstillende rutiner og svakheter i internkontrollen på 
avstemminger av vesentlige balanseposter , vurderes den økonomiske interne 
kontrollen ellers å være tilfredstillende. 
 
 
VURDERING AV DEN KOMMUNALE ØKONOMISKE BÆREKRAFTEN (KØB)  
 
Begrepet kommunal økonomisk bærekraft er betydelig styrket i den nye 
kommuneloven. 
 
Vurdering av kommunelovens krav til kommunen: 
Alle beregninger er hentet fra Nærøysund kommunes årsberetning for 2020. 
 
Økonomisk handleevne 
 
Kommunkassens netto driftsresultat endte på 49,9 millioner kroner. 
 
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. 
 
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.  

 
Investeringer i varige driftsmidler utgjorde til sammen 406 millioner i 2020. Det ble 
under revisjonen ett krav fra revisor om endring av regnskapsføring knyttet til 
kommunalt tilskudd til bredbåndutbygging. Utgiften her på 13,42 millioner kroner var 
opprinnelig oppført i investeringsbudsjettet, men ble regnskapsført i driftsregnskapet i 
stedet. 
 
VURDERING AV IKKE ØKONOMISKE KRAV I ÅRSBERETNINGEN 
 
Likestilling er omtalt i kommunens årsberetning. 
 
Etiske retningslinjer og tiltak som er iverksatt for å sikre en høy etisk standard er 
omtalt i kommunens årsberetning. 



 
Måloppnåelse og andre ikke økonomiske forhold er omtalt i kommunens 
årsberetning. 
 
Arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestilling og diskrimineringsloven er omtalt i 
kommunens årsberetning. 
 
 
VURDERING AV REVISJONENS ARBEID 
 
Kommunens årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen skal 
uttale seg om at årsregnskapet og årsberetningen er avlagt i samsvar med lov og 
forskrift. Revisjonsberetningen er avgitt 13.04.2021. Revisjonsberetning er avgitt med 
forbehold. Revisjonen av årsregnskap og årsberetning for 2020, er etter 
kontrollutvalgets vurdering utført på en forsvarlig og uavhengig måte. 
 
Kontrollutvalget har fått uavhengighetserklæring fra revisor for 2020. 
 
 
 
Sortland, 22.04.21 
Sekretariatet ved  
Lisbeth Åsjord Tønseth 
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Forord 

 

Kommuneloven slår fast at kommunene har regnskapsplikt ved å bestemme at det 

skal utarbeides årsregnskap. Regnskapsplikten omfatter all virksomhet som går inn 

under kommuneforvaltningen som rettssubjekt, herunder vertskommunesamarbeid. 

 

Det er gitt egen budsjett- og regnskapsforskrift i medhold av kommuneloven, og 

denne gjelder for kommuner og fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale 

foretak etter kommuneloven kapittel 9, interkommunale politiske råd etter 

kommuneloven kapittel 18, kommunale oppgavefellesskap etter kommuneloven 

kapittel 19 og lånefond etter kommuneloven § 14-14 tredje ledd 

 

Interkommunalt samarbeid kan også organiseres i et interkommunalt selskap. Slike 

selskaper kan i selskapsavtalen bestemme at de skal følge kommuneloven og god 

kommunal regnskapsskikk. 

 

Kommunens årsregnskap skal bestå av bevilgningsoversikt for drift og investeringer, 

økonomisk oversikt for drift, balanse, oversikt over budsjettavvik, årsavslutningsdisposisjoner 

og noteopplysninger 

 

Kommunene fører regnskap etter anordningsprinsippet. Det betyr at alle kjente utgifter, 

utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende 

år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. 

 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale 

regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) 

 

 

 

Kolvereid 23. Februar 2020 

Eli Nogva 

Konstituert Fagkonsulent regnskap 

Nærøysund kommune 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

7 
 

 

 

 

Bevilgningsoversikt pr investeringsprosjekt 

 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

12 
 

 

 

NOTER 

 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

13 
 

 

 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nærøysund kommune 2020 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater 
 

Ikke aktuell for Nærøysund kommune 
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Note 15   Salg av finansielle anleggsmidler  
 

Ikke aktuell for Nærøysund kommune i 2020 
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1 Kommunedirektørens årsberetning 2020 
 

Innledning 
Kommunedirektøren skal hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning iht. Kl. 
§14-6 og §14-7. Fristen for regnskapsavleggelse 2020 er 22. februar, mens fristen for 
årsberetningen er 31. mars. Lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk stiller krav til, og 
gir anbefalinger om de redegjørelser og opplysninger årsberetningen skal inneholde. 
Årsberetningen er en redegjørelse fra kommunedirektøren om virksomheten det siste året, 
og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. I 
Nærøysund kommune er årsberetningen en del av den samlede årsmeldingen. 

Økonomiske betraktninger 
Kommunedirektøren legger frem årsregnskapet for 2020 med et positivt netto driftsresultat 
på 49,9 mill. kroner. Korrigert for bruk av havbruksfond, netto avsetning til bundne fond og 
premieavvik fra pensjonberegningen fremkommer et korrigert netto driftsresultat på minus 
33,8 mill. kroner.   

Det ble i 2020 inntektsført 78,8 mill kroner fra havbruksfondet. Opprinnelig utbetaling til 
Nærøysund beløper seg til 75,3 mill. kroner. I tillegg er politisk vedtatt med Namsos 
kommune 50 % kompensasjon for avkastning på lokaliteter i tidligere Nærøy kommune, som 
er overført til Namsos kommune ved grensedeling Lund. Dette utgjorde i 2020 3,5 mill. 
kroner. 

Videre viser regnskapet en økning i skatt og rammetilskudd på til sammen 9,6 mill. kroner i 
forhold til opprinnelig budsjett. Dette sammen med lave rentekostnader er hovedårsakene 
til at kommunens regnskap legges frem med et positivt netto driftsresultat. 

I netto driftsresultat er det korrigert for avsetning og bruk av bundne fond, samt 
premieavvik. Årsaken til disse korreksjonene er at avsetning til bundne fond (øremerkede 
midler) vil bidra til positive netto drifsresultat i det året pengene settes av i regnskapet, og 
tilsvarende svekke resultatet når bundne fond tas inn i driften. Korreksjon for årets 
premieavvik og årets amortisering av tidligere års premieavvik er nødvendig da dette vil 
påvirke driftsresultatet, uten av disse forholdene bidrar til å gi et bilde på den reelle 
økonomiske situasjonen i det aktuelle regnskapsåret. Føring av premieavvik er kun en 
regnskapsteknisk korreksjon. 

Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren. Dette er 
resultatet av driften etter at renter og avdrag er betalt. Positivt netto driftsresultat er en 
forutsetning for å bygge opp disposisjonsfond og skaffe kommunen handlingsrom, som igjen 
gir rom for å kunne egenfinansiere en større andel av investeringene. 

Skal man oppnå en langsiktig bærekraftig økonomi, må man ha kontroll på kostnadsveksten, 
og sørge for en optimal ressursutnyttelse og organisering av kommunens tjenester. 
Regjeringen antyder en fremtidig lavere vekst i statlige overføringer, noe som betyr 
strammere rammer i årene fremover.  

Kommunedirektøren med stab og servicekontoret har et merforbruk på 10,9 mill. kroner. 
Dette skyldes i hovedsak krav fra revisjonen om endring av regnskapsføring knyttet til 
kommunalt tilskudd til bredbåndsutbygging. Denne utgiften (13,42 mill. kr) var i 
utgangspunket ført opp i investeringsbudsjettet, men er nå regnskapsført i driftsregnskapet. 
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Besparelsen (ca. 10 mill. kr) som følge av at lønnsoppgjøret ble rimeligere enn antatt og 
bidro således i positiv retning. 
 
Oppvekst og familie har et samlet merforbruk på 5,2 mill. kroner.  
Innvandringstjenesten et mindreforbruk på 9,7 mill. kroner. Dette på grunn av lavere 
bosetning enn forutsatt i budsjettet. Kolvereid barnehage fikk økte inntekter gjennom 
ekstratilskudd fra IMDI med 1,84 mill. kr. Regnskapet viser videre at ansvar 200 – 
kommunalsjefen har betydelige overskridelser. Da særlig  i forhold til merutgifter på lønn, 
tilskudd til private barnehager, kjøp av tjenester fra andre mm.    
 
Helse og velferd har et merforbruk på 14,8 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak merutgifter 
knyttet til Covid-19, samt at det i budsjettet ikke ble tatt tilstrekkelig høyde for alle utgifter 
på enhetene. I tillegg var inntektsanslagene på endel områder for optimistisk anslått. Det 
skulle også vært gjennomført flere budsjettendringer i løpet av driftsåret.      

Teknisk har et merforbruk på 3,5 mill. kroner. Dette skyldes hovedsaklig manglende 
inntektsføring av bruk av fond i forhold til utført aktivitet. I tillegg kommer ekstrautgifter i 
fobindele med Covid-19, da særlig i forhold til økte renholdskrav. 

Finans viser et mindreforbruk på 34,2 mill. kroner. Årsaken er at budsjetterte overføringer 
fra drift- til investeringregnskapet ikke er blitt gjennomført fullt ut. Dette som følge av at de 
avdelingsvise regnskapene gikk med et et betydelig merforbruk. Etter de nye 
regnskapsforskriftene som ble gjort gjeldende fra regnskapsåret 2020, skal driftsregnskapet 
gjøres opp i balanse.  

Budsjettet er kommunens viktigste styringsverktøy. Kommunedirektøren vil derfor påse at 
den løpende budjettoppfølgingen framover vies langt større oppmerksomhet. Når det 
oppstår økonomiske avvik, må disse tas tak i umiddelbart og elimineres bort. 
Kommunedirektøren har derfor fra januar 2021 innført månedlig rapportering på status 
økonomi fra alle avdelinger.      

For nærmere informasjon om regnskapsresultatet vises til regnskapsanalysen fra side 9 
beretningen. 

Investeringer i 2020 
Det er i 2020 investert i varige driftsmidler for til sammen 406 mill. kroner. Ny skole 
m/bibliotek på Kolvereid er en omfattende investering. Skolen ble tatt i bruk fra skolestart 
høsten 2020.  

Av andre store investeringsprosjekter kan nevnes: 

• Nærøysund Arena med basishall, 2 hallflater, opplæringsbasseng, 
konkurransebasseng og stupetårn. Ferdigstilles høsten 2021. 

• Rørvik Spektrum, idrettshall med 3 hallflater og klatrevegg. Ferdigstilles høsten 2021. 

• Austafjord barnehage. Ferdigstilles 1. kvartal 2021. 

• Kolvereid barnehage. 

Det er også investert i infrastruktur med tanke på tilrettelegging for både næringsliv og for å 
møte fremtidig vekst. Befolkningsvekst vil være viktig for å kunne skaffe tilveie 
arbeidskraften det er behov for både i næringslivet og offentlig forvaltning.  
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Langsiktig økonomisk utvikling 
Det har de siste 2 – 3 årene blitt gjennomført flere store investeringer i kommunen. De 
største prosjektene som er under oppføring, skal etter planen ferdigstilles i 2021. Store 
investeringer med høy lånegjeld vil bety utfordringer for å kunne opprettholde dagens 
tjenestenivå. Det er viktig at alle er klar over konsekvensene de store investeringene og økt 
lånegjeld/finanskostnader vil ha for driftsnivået og handlingsrommet i årene fremover. 
Reduserte driftsmarginer gir mindre rom for egenkapitalfinansiering, og følgelig vil 
lånegjelden øke ytterligere ved en for offensiv investeringstakt. Når det gjelder fremtidig 
lånebelastning har kommunedirektøren advart mot «å tøye strikken for langt.» Det er derfor 
av avgjørende betydning at en langsiktig «forpliktende» strategi kommer på plass, hvor blant 
annet nødvendige prioriteringer, satsinger og reduksjon av høy gjeldsbelastning inngår som 
viktige momenter. 

En stor andel av lånegjelden (75 %) er bundet i fastrenteavtaler, noe som gir større 
forutsigbarhet og reduserer konsekvensene av fremtidige renteøkninger. Det vil være viktig 
å ha fokus på å redusere lånegjelden til et nivå som bidrar til å sikre handlingsrom og 
bærekraft i årene fremover. 

Kommunene har i perioden 2015 - 2019 opplevd en vekst i skatteinngang, utover 
regjeringens anslag. Samtidig har lånerenten vært historisk lav. Da Covid–19 pandemien 
inntraff i mars 2020 medførte dette at Norges Bank satte ned styringsrenten. Den er i dag på 
0,00 % og har vært det siden mai 2020. Dette historiske nivået nyter kommunenorge fortsatt 
godt av.  

Kommunene kan ikke forvente å få like gode rammevilkår/statlige overføringer i årene 
fremover, samtidig som høy lånegjeld gjør at finanskostnadene vil ta en større del av 
driftsinntektene. Det forventes en generell lavere vekst i de statlige overføringene i årene 
fremover, samtidig som det nå kommer tydelige signaler om en økning i styringsrenten igjen. 
Det blir derfor viktig å tilpasse driftsnivået til et sannsynlig redusert handlingsrom. 
 
Budsjettoppfølging 
Året 2020 har vært et hektisk år med avslutning av regnskapet for de to sammenslåtte 
kommunene, samtidig med full drift av ny kommune fra 1.01.2020. Dette har medført at den 
enkelte leder selv har måtte ta et større ansvar for budsjettoppfølging og reguleringer 
gjennom året. Det gjennomføres budsjettrapporteringer for hvert tertial med rapport til 
politisk nivå. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret både innenfor økonomi- og 
finansforvaltning. Første året i den nye kommunen, med tillegg av Covid-19, vært et spesielt 
og meget krevende år. Det vil være et krav fra kommunedirektøren at man i 2021 etablerer 
bedre rutiner for økonomisk styring og budsjettoppfølging underveis i organisasjonen. 
I dette ligger det en betydelig kontroll- og kvalitetssikring. Kostra og kommunebarometeret 
brukes for å sammenligne driften i egen kommune mot andre sammenlignbare kommuner. 
Dette gir et godt datagrunnlag for å vurdere produktivitet og kvalitet i egne tjenester. I 
årsmeldingen for 2020 er kostra-tall og kommunebarometeret ikke benyttet systematisk. I 
og med at 2020 er første driftsår for ny kommune foreligger heller ingen sammenligningstall 
for Nærøysund kommune fra tidligere år. Analyse av 2020-regnskapet vil imidlertid være 
nyttig for planleggingen av kommende budsjett og økonomiplaner. 
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Etisk standard 
Det arbeides med å få på plass en temaplan for overordnet arbeidsgiverpolitikk. Det etiske 
reglementet vil inngå som en del av denne planen. Det forutsettes politisk behandling av 
temaplanen i løpet av høsten 2021.       
 
Likestilling og diskriminering 
Likestilling er et sentralt tema i arbeidsgiverpolitikken i kommunen, uansett alder, kjønn, 
funksjonshemming, livssyn og etnisitet, samt å hindre forskjellsbehandling som strider med 
likestillings- og diskrimineringsloven. Det foreligger foreløpig ingen planer om nye tiltak på 
området. 
 

Fordeling av kvinner og menn i ledende stillinger 

Tabellen under viser fordelingen av kvinner og menn i ledende stillinger i kommunen. 

Helse Kvinner Menn 

Kommunalsjef 1  

Enhetsleder 5 1 

Avdelingsleder 14 1 

Oppvekst   Kvinner  Menn  

Kommunalsjef  1  

Enhetsleder  10 4 

Avdelingsleder  5 4 

Teknisk   Kvinner  Menn  

Kommunalsjef   1 

Enhetsleder  1 3 

Avdelingsleder  1 1 

Kommunedirektørens stab    Kvinner  Menn  

Kommunedirektør   1   

Ass. kommunedirektør   1 

HR-leder    1 

Økonomisjef   1 

Stabsleder  1  

Strategi og samfunnssjef  1  
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Miljø 
Kommunens virksomhet har ingen vesentlige negative konsekvenser for miljøet. 

Folketallsutvikling 

 

Pr. 01.01.2020 hadde Nærøysund kommune 9 660 innbyggere. Siste kvartal i 2019 viste et 
fødselsoverskudd på 11 personer, samt en nettotilflytting på 25 personer. Videre ble 51 
personer innlemmet i Namsos kommune etter grensejustering for Lund krets i tidligere 
Nærøy kommune. I 2020 viser befolkningsutviklingen en reduksjon i antall innbyggere på 79 
personer. Dette har i hovedsak sin forklaring i negativ netto innflytting, inkl inn- og 
utvandring. Covid -19 har ført til generell lav innvandring/bosetting i 2020, hvorav 
Nærøysund kommune fikk bosatt 6 av opprinnelig anmodning om 19 personer.  

Vekst i innbyggertallet er viktig i forhold til de statlige overføringene og kommunes frie 
inntekter, da disse i det vesentligeste er bestemt ut i fra innbyggertall og 
alderssammensetning. Det er derfor av stor betydning i årene fremover at kommunen klarer 
å beholde innbyggerne som flytter hit, og at det blir fødselsoverskudd. 

Sykefravær 2020 
Sykefraværet har totalt vært på 8,2 %.  

Fraværet fordeler seg slik:  

 Fraværsform  Alle (i %)  

 Legemeldt og egenmeldt 1 - 16 dager  1,3  

 Legemeldt 17 – 365  6,8 

 Sum   8,2 

 

Nærøysund kommune har i 2020 arbeidet både helsefremmende, forebyggende og 

reparerende tiltak hvor målet er reduksjon i sykefraværet.  

I det helsefremmende perspektivet har kommunen arbeidet med å få på plass arenaer for 

medvirkning og medbestemmelse. Dette er arenaer som er partssammensatt, dvs. at både 

arbeidsgiver og ansatt/ansattrepresentanter deltar. Eksempler på arenaer hvor partene skal 

samarbeide er arbeidsmiljøutvalg, hms-møter, vernerunder, arbeidsmiljøkartlegginger, 

sykefraværsoppfølging, medarbeidersamtaler, personalmøter. 
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I det forebyggende perspektivet har kommunen jobbet aktivt med å få på plass en kultur der 

risikokartlegging og vurderinger blir en naturlig del av arbeidshverdagen. Risikokartlegging 

gjøres gjennom avvikssystemet, vernerunder, arbeidsmiljøkartlegginger, 

medarbeidersamtaler mm. 

I det reparerende perspektivet har kommunen utarbeidet retningslinjer for oppfølging av 

sykemeldte. Retningslinjene skal sikre at ansatte får en lik og forutsigbar oppfølging når de 

har sykefravær. Retningslinjene legger vekt på å følge folketrygdloven – med særlig søkelys 

på kapittel 8 (sykepenger). Det har vært krevende for både ansatte og ledere at kravene til 

medvirkning, som står beskrevet i folketrygdloven §8-8, er blitt praktisert etter lovens krav.  

En har i 2020 hatt størst søkelys på de ansatte som er på jobb.   

Interkommunalt samarbeid 
Barnevernstjenesten har frem til kommunesammenslåingen av Nærøy og Vikna kommuneer 
vært drevet som vertskommunesamarbeid mellom kommunene Nærøy, Vikna og Leka, hvor 
Vikna var vertskommune. Vertskommunesamarbeidet innen barnevern er videreført i 
samarbeid mellom Nærøysund og Leka kommune, hvor Nærøysund er vertskommune. 

PPT har vært organisert som vertskommunesamarbeid mellom kommunene Nærøy, Vikna, 
Leka og fylkeskommunen i Trøndelag, hvor Nærøy var vertskommune. 
Vertskommunesamarbeidet er videreført mellom Nærøysund kommune, Leka kommune og 
fylkeskommunen i Trøndelag, hvor Nærøysund er vertskommune. 

Skatteoppkreverfunksjon samordnet for kommunene Nærøysund og Leka, og har vært 
lokalisert på Kolvereid, frem til 1.11.2020. Skatteoppkreverfunksjonen ble overført fra 
kommunene til staten v/Skatteetaten fra 1.11.2020. 

Kommunesammenslåingen 
Kommunesammenslåing har preget mye av arbeidet i både 2019 og i 2020. Den nye 
kommunen omfatter et landareal på 1 346 km2 og 3 650 km kystlinje.  

Budsjettarbeidet 2020 til Nærøysund kommune viste allerede første året at det er behov for  
innsparinger. Ett virkemiddel vil være reduksjon i antall ansatte. I forkant av 
sammenslåingen vedtok kommunestyret at ingen ansatte skulle miste jobben ved 
sammenslåingen, og at innsparinger i første rekke skulle skje ved naturlig avgang når dette 
er mulig å gjennomføre. Denne prosessen skjer i tett dialog mellom kommunedirektøren,  
tillitsvalgte og politikerne. Det ble også nedsatt et økonomiutvalg med deltakelse fra både 
tillitsvalgte, administrasjon og politikerne hvor man en ved hjelp fra Telemarksforskning har 
fått utført en analyse av driften med henblikk på innsparinger. Dette arbeidet vil fortsette i 
2021. Målet er å komme i driftsmessig balanse senest innen 2024. 

Det er allerede vedtatt og gjennomført store investeringer i den nye kommunen som gir en 
betydelig økning i lånegjelden og finanskostnadene.   

Nærøysund kommune vil være landets nest største havbrukskommune og vil således dra 
fordel av utdeling av midler fra havbruksfondet og av produksjonsavgiften i årene fremover. 
Disse midlene vil kunne avhjelpe den økonomiske situasjonen, med tanke på å raskere kunne 
redusere den høye lånegjelden. Over tid bør ikke havbruksmidlene brukes i kommunens 
ordinære drift. 

Kommunene mottok ved vedtak om kommunesammenslåing en reformstøtte fra staten på 
opprinnelig 41 mill. kroner. Bruken av kommunereformmidlene vil bli omtalt i egen sak. 
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Regnskapsanalyse  

100 Kommunedirektøren 24 538          22 403          2 135           

110 Stabssjef fellestjenester 46 442          46 892          450-              

150 Strategi- og samfunnssjef 20 198          10 990          9 208           

91 178          80 285          10 893         

200 Oppvekst og familie - kommunalsjef 73 979          58 394          15 585         

210 Helsestasjon - enhetsleder 6 626            7 053            426-              

212 Barnevernstjenesten - enhetsleder 31 499          27 907          3 592           

213 PPT - enhetsleder 3 727            4 684            957-              

220 Austafjord barne- og ungdomsskole 7 322            7 582            261-              

221 Rørvik skole - rektor 55 544          51 844          3 700           

222 Foldereid oppvekstsenter - rektor 5 882            6 039            157-              

223 Gravvik oppvekstsenter - rektor 3 829            4 329            500-              

226 Ny skole Kolvereid - rektor 39 459          39 531          72-                 

228 Nærøysundet skole - rektor 12 836          13 255          419-              

231 Tårnet barnehage - styrer 6 373            6 500            127-              

233 Kolvereid barnehage - styrer 9 602            13 400          3 797-           

235 Austafjord barnehage - styrer 3 012            3 297            285-              

239 Værum barnehage - styrer 1 269            1 050            219              

240 Flyktningtjenesten Nærøysund - enhetsleder 17 339          27 054          9 715-           

250 Kultur - enhetsleder 9 843            11 026          1 183-           

288 142       282 947       5 195           

300 Helse og velferd - kommunalsjef 2 604            3 346-            5 949           

310 Tildeling og bemanning - enhetsleder 7 171            7 517            346-              

320 Helse og mestring - enhetsleder 57 144          55 559          1 585           

330 Institusjon - enhetsleder 81 032          79 818          1 213           

340 Hjemmebaserte tjenester - enhetsleder 51 685          45 598          6 087           

350 Miljøtjenesten - enhetsleder 30 939          27 464          3 475           

360 Rus og psykisk helsearbeid - enhetsleder 12 523          15 633          3 110-           

243 097       228 243       14 854         

400 Teknisk - kommunalsjef 2 238            639               1 599           

410 Plan og bygg - enhetsleder 2 253            2 262            10-                 

420 Kommunalteknikk - enhetsleder 30 110          27 568          2 542           

430 Brann - enhetsleder 10 488          9 643            845              

440 Bygg og eiendom - enhetsleder 64 862          66 383          1 520-           

109 951       106 495       3 456           

* minus indikerer mindreforbruk i forhold til  budsjett

Avvik      

2020

Sum kommunedirektørens stab

Sum oppvekst og familie

Sum helse og velferd

Sum tekniske

Regnskap pr ansvarsområde (tall i hele tusen)
Regnskap 

2020

Buds(end) 

2020

 

Merknad: 

Beløpene brukt i tabellen over avviker noe i forhold til de beløpene som framkommer i 

regnskapsheftet på side 5 «Bevilgningsoversikt pr. ansvar». Dette skyldes at tabellen i 

regnskapsheftet er oppsatt etter regnskapsreglene. Da sees det bort fra avskrivninger, 

avsetninger og bruk av fond, samt andre finanstransaksjoner. Vedlagt årsberetningen følger 
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tabell datert mars 2021 som viser sammenhengen mellom bevilgningsoversikt pr. ansvar i 

regnskapsheftet og regnskapsanalysen i årsberetningen.   

 

Vesentlige avvik (mer-/mindreforbruk i kroner, og avvik i % av tildelt ramme) mellom 

budsjett og regnskap forklares slik: 

Ansvar 150    + kr 9 207 649 + 83,8 % 
Merforbruket skyldes i hovedsak utgiftsført tilskudd til bredbåndutbygging. Dette tiltaket var 
i kommunens budsjett for 2020 ført opp som en investeringsutgift og derfor innarbeidet i 
investeringsbudsjettet. Etter pålegg fra revisjonen i forbindelse med årsavslutningen av 
regnskapet, ble tilskuddet overført til driftsregnskapet.     

 
Ansvar 200   + kr 15 584 845 + 26,7 % 
Merforbruket skyldes i hovedsak at innsparingskravet i forhold til vedtatt budsjett ikke ble  
innfridd. Innsparingskravet for oppvekst og familie ble i budsjettet satt til 7,8 mill. kroner. 
Ved årets slutt stod det igjen 4,75 mill. kroner (i budsjett) som avdelingen ikke hadde klart å 
innarbeide. Regnskapet viser ellers betydelige overskridelser av lønnsbudsjettet, tilskudd 
private barnehager, kjøp av tjenester fra andre m.m.    
 

Ansvar 212   + kr 3 591 866 + 12,9% 
Merforbruket skyldes i hovedsak høyere lønnsutgifter. Kjøp av konsulenttjenester, samt kjøp 
av tjeneser fra staten og fra andre kommuner. Barnevernet legger fram egen årsrapport til 
kommunestyret. 
 
Ansvar 233    - kr 3 797 349 – 28,3% 
Mindreforbruket skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert, samt at tilskuddet fra IMDI 

ble høyere enn forutsatt i budsjettet. 

 

Ansvar 240                                 - kr 9 714 914 – 35,9% 

Mindreforbruket skyldes at det ble bosatt færre flykninger enn antatt i budsjettet. Noe som 

medførte at utbetaling av introduksjonsstønaden ble vesentlig lavere enn budsjettert. 

Samtidig ble det regnskapsført økte refusjoner fra stat, Nav og andre kommuner.    

 

Ansvar 300   + kr 5 949 373 + 177 % 
Merforbruket skyldes i hovedsak at innsparingskravet i forhold til vedtatt budsjett ikke ble  
innfridd. Innsparingskravet for helse og velferd ble i budsjettet satt til kr 6,27 mill. Ved årets 
slutt viser regnskapet at avdelingen hadde oppnådd en innsparing på kr 2,24 mill. Videre ble 
det i budjettet ført opp refusjon fra staten med kr 500 000  –  mot inntektsført refusjon kr 0. 
 
Ansvar 340   + kr 6 086 867 + 13,4% 
Hjemmebaserte tjenester hadde et merforbruk 6,1 mill. kr. Noe av dette kan tilskrives ekstra 

utgifter i forhold til Covid-19 pandemien. Det generelle inntrykket er at det har vært for 

dårlig budsjettoppfølging gjennom året. Regnskapet viser betydelige merutgifter i forhold til 

budsjettet på områder som; fast lønn og faste tillegg, bruk av vikarlønn, overtidsgodtgjørelse 
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samt kjøp av tjenester fra andre.  Noe av merforbruket på lønn tas inn igjen gjennom økte 

syke- og fødselspengerefusjoner.  

Ansvar 350   + kr 3 474 974 + 12,7 % 
Netto merforbruk skyldes i hovedsak lavere refusjoner i forhold til ressurskrevende 

tjenester. Det ble budsjettert med en inntekt på 26,7 mill. kroner - mens regnskapet viser at 

det kun ble inntektsført refusjoner på 22,0 mill. kroner Sum driftsutgiftene er som 

budsjettert.  

Ansvar 360                            - kr 3 110 197 – 19,9 %                                                                                            

Merinntekter gjennom refusjon ressurskrevende brukere bidro til at rus og psykisk 

helsearbeid fikk et positivt driftsavvik. Det ble inntektsført 5,5 mill. kroner mer i refusjon enn 

det som lå til grunn i budsjettet.    

For øvrig vises til utfyllende informasjon og kommentarer fra avdelingene om driften i 2020 i 

årsmeldingens del 2. 
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2 Driftsregnskap 2020 - Hovedoversikt 

Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2020
Reg. budsjett 

2020

Oppr.budsjet 

2020

Driftsinntekter

1 Rammetilskudd 365 726 178           352 334 000           340 382 000       

2 Inntekts- og formuesskatt 278 060 909           287 557 000           293 817 000       

3 Eiendomsskatt 28 493 221             28 500 000             27 500 000          

4 Andre skatteinntekter 31 615                     24 000                     24 000                  

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 123 784 133           106 950 644           35 412 000          

6 Overføringer og tilskudd fra andre 196 666 503           132 243 308           126 273 568       

7 Brukerbetalinger 25 306 969             25 708 979             26 367 990          

8 Salgs- og leieinntekter 91 242 360             91 334 002             91 423 402          

9 Sum driftsinntekter 1 109 311 888        1 024 651 933        941 199 960       

Driftsutgifter

10 Lønnsutgifter 547 810 909           521 567 274           516 927 572       

11 Sosiale utgifter 83 319 553             86 704 919             85 951 129          

12 Kjøp av varer og tjenester 248 303 670           205 380 876           201 405 561       

13 Overføringer og tilskudd til andre 116 962 787           76 664 529             76 228 000          

14 Avskrivninger 53 546 383             59 858 562             49 784 292          

15 Sum driftsutgifter 1 049 943 302        950 176 160           930 296 554       

16 Brutto driftsresultat 59 368 586             74 475 773             10 903 406          

Finansinntekter

17 Renteinntekter 5 351 557                5 035 000                5 935 000            

18 Utbytter 4 349 153                4 000 000                4 000 000            

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -                            -                            -                        

20 Renteutgifter 26 708 945             32 903 000             33 901 000          

21 Avdrag på lån 46 002 857             48 600 000             48 600 000          

22 Netto finansutgifter 63 011 091-             72 468 000-             72 566 000-          

23 Motpost avskrivninger 53 546 383             59 858 562             49 784 292          

24 Netto driftsresultat 49 903 878             61 866 335             11 878 302-          

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

25 Overføring til investering 18 025 459-             55 242 380-             2 500 000-            

26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 12 486 840-             12 767 624             12 592 704          

27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 29 378 110-             29 378 110-             1 785 598            

28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 9 986 531                9 986 531                -                        

28 Dekning av tidligere års merforbruk -                            -                            -                        

29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 49 903 878-             61 866 335-             11 878 302          

30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -                            -                            -                         

 

 

 

 

 



12 
 

2.1  Driftsresultat 

Nærøysund kommune må bedre den økonomiske handlefriheten ved forbedring av årlig 
driftsresultat, og tilførsel av midler til disposisjonsfondet.    

Driftsresultat (tall i hele tusen) Regnskap 2020

Netto driftsresultat 49 903                  

Netto avsetninger til  bundne driftsfond 12 487-                  

Premieavvik 7 571                     

Korrigert netto driftsresultat 44 987                  

Inntektsførte midler fra havbruksfond 78 800-                  

Korrigert netto dr.res ekskl inntekt fra havbruksfond 33 813-                   

Netto driftsresultat er resultat av ordinær drift, etter fradrag for renter og avdrag.  Netto 
driftsresultat uttrykker kommunens evne til å kunne avsette midler til å kunne møte 
fremtidige svingninger i rammevilkår, og for å ivareta nødvendig vedlikehold av kommunens 
eiendom. Statsforvalteren har gitt uttrykk for at kommunene som et minimumsnivå, må ha 
en driftsmargin på 1,75 % eller tilsvarende 1,75 % avsetning til disposisjonsfond. 
Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ha et netto driftsresultat på minimum 2 % for 
å kunne oppfylle vedtatt måltall.   

Når en korrigerer ordinært netto driftsresultat for avsetning og bruk av bundne fond, samt 
premieavvik, viser korrigert netto driftsresultat hvor sunn drift kommunen har, og hvordan 
driften påvirker handlingsrommet. Nærøysund kommune har et korrigert netto driftsresultat 
på 4 % i 2020. Det er da inntektsført ca. 78,8 mill. kroner fra havbruksfondet. Om man holder 
midlene fra havbruksfondet utenfor, viser regnskapet et korrigert netto driftsresultat på 
minus 33,8 mill. kroner som er et uttrykk av det økonomiske utfordringsbildet kommunen 
står overfor. Som tidligere nevnt ga lønnsoppgjøret en innsparing i forhold til budsjett på om 
lag 10 mill. kr. Uten denne kostnadsreduksjonen ville korrigert nettodriftsresultat blitt 
tilsvarende svakere. 

Kommunedirektøren mener det nå er svært sentralt å få på plass en langsiktig strategi mht. å 
tilpasse driften til de rammevilkårene som forventes de neste årene, og at strategien er  
forankret og omforent mellom administrasjonen og politisk myndighet.  

God skatteinngang og lave renter har bidratt positivt på resultatet de siste 4 - 5 årene, men 
det er klare signaler fra sentrale myndigheter om at denne situasjonen ikke vil fortsette.   

Alle sektorene har i 2020 merforbruk. Ekstra utgifter som følge av Covid-19 er en del av 
forklaringen på merforbruket på sektorene, men det er ingen tvil om at hovedårsaken er at 
det generelle driftsnivået i kommunen er for høyt, i tillegg til at gjeldsbelastningen må 
reduseres. Dette er tiltak som over tid vil bedre budsjettbalansen og oppfylle kravene 
(måltallene) med henblikk på en bærekraftig økonomi. 
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2.2  Driftsregnskapet - inntekter                        

Kommunens driftsinntekter kommer fra flere kilder. Skatt og rammetilskudd utgjør til 
sammen 61 % av kommunens inntekter. Skatt og rammetilskudd kan disponeres fritt.  

 

 
Kommunen mottok 10,808 mill. kroner fra staten som kompensasjon for merutgifter som 
følge av Covid-19. I tillegg fikk Nærøysund kommune 1,369 mill. kroner i skjønnsmidler fra 
statsforvalteren for å dekke kostnader relatert til pandemien. I andre overføringer og 
tilskudd fra staten er det inntektsført 78,8 mill. kroner fra havbruksfondet. 
 

2.3  Driftsregnskapet – utgifter 
Driftsutgiftene er delt inn i ulike arter i henhold til Kostra, og viser hvor stor andel de ulike 
driftsutgiftene utgjør av samlede utgifter. 
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Lønnskostnadene utgjør 60 % av de totale kostnadene. Kjøp av varer og tjenester som inngår 
i tjenesteproduksjon utgjør 24 %. Her ligger det også bokført kostnader tilhørende 
kommunereformen som dekkes ved bruk av bundne fond (engangskostnader). 
 

2.3.1 Pensjonsutgifter  
Årets samlede pensjonskostnad ble på 66,9 mill. kroner. Det ble inntektsført premieavvik 
med 5,4 mill. kr, mens det ble utgiftsført 13,0 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift) som              
amortisering av tidligere års premineavvik. Samlet akkumulert premieavvik per 31.12.2020 
inklusive arbeidsgiveravgift var på 44,05 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 7,6 mill. 
kroner i forhold året før.   
Det forventes en økning i pensjonskostnadene i årene fremover, hovedsakelig på bakgrunn 
av forventet lønnsvekst og en mindre andel yrkesaktive sammenlignet med økningen i 
antallet pensjonister. 
Akkumulert premieavvik pensjon har bygd seg opp i både Nærøy og Vikna kommuner. Dette 
er midler som allerede er betalt i pensjonspremie og som skal amortiseres og kostnadsføres i 
regnskapet de kommende 7 årene. Kommunen har derfor avsatt midler på eget 
disposisjonsfond til å kunne møte de fremtidige amortiseringskostnadene. Dersom 
premieavviket ikke avsettes til disposisjonsfond, vil dette medføre en dobbel belastning av 
kommunens likviditet. 
 

2.3.2 Renter og avdrag   

 

 

Kommunestyret vedtok nytt finansreglement for Nærøysund kommune i k. sak 57/20, møte 
11. juni. Ifølge nytt reglement skal minimum 1/3 av gjeldsporteføljen ha flytende rente 
(rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut 
fra markedssituasjonen. Tidligere ulikheter i finansreglementene til de to gamle kommunene 
gjør at Nærøysund per 31.12.2020 har en litt for høy andel av sin låneportefølje bundet til 
fast rente. Tidligere Nærøy kommune hadde i perioder med lav rente og behov for 
forutsigbarhet, valgte å binde en vesentlig andel av lånegjelden i fastrenteavtaler, da  
finansreglementet gå rom for dette. Etter hvert vil en kunne etterleve forutsetningene i det 
nye finansreglementet til Nærøysund kommune. 
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Kommunens samlede renteutgifter var i 2020 på 26,7 mill. kroner, en økning på 4 mill. kr fra 
året før.  

Det ble i 2020 betalt avdrag med til sammen 46 mill. kroner som er belastet 
driftsregnskapet. Dette er en økning på 6 mill. kroner fra året før. Videre er avdrag på 21,2 
mill. kroner utgiftsført over investeringsregnskapet, da som avdrag på forvaltningslån, 
ekstraordinære avdrag og avsetning til bundne fond.   

 

Kommunens største långiver per 31.12.2020 var Kommunalbanken med 49,84 % av  
lånegjelden. 
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2.4  Investeringsregnskap 2020 – Bevilgningsoversikt 

   

2.4.1 Kommentarer til investeringsregnskapet 

Investeringsregnskapet gjøres opp med et udekket finansierinsbehov på 25,9 mill. kr. 
Dette skyldes nye strykningsbestemmelser som ble innført samtidig med ny kommunelov 
fra 01.01.2020. 

Kommunedirektøren kommer nærmere tilbake til dette i forbindelse med at  
kommunestyrets får regnskapet til behandling.  

Investeringsregnskapet viser at det i løpet av året ble investert for 406 mill. kroner i varige 
driftsmidler. 

De største enkeltprosjektene er knyttet til bygging av nye idrettshaller på Kolvereid og i 
Rørvik, med en samlet investeringsutgift på 250 mill. kroner. 

 
Av andre store prosjekt nevnes Kolvereid skole, inkl bibliotek. 

Videre ble det innvilget og utbetalt startlån med 22,6 mill. kr. Det ble inntektsført mottatt 
avdrag på utlån med 14,3 mill. kr, hvorav ekstraordinære avdrag utgjorde 9,3 mill. kr.   

Egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ble innbetalt med 2,3 mill. kr. 

Tilskudd til andres investeringer (Nærøysund kirkelig Fellesråd) bidro med i underkant av  
3,5 mill. kr. Byggingen av Rørvik kirke blir ferdigstilt vinteren 2021. Den økonomiske 
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rapporteringen under veis i prosessen indikerer et mindreforbruk i forhold til vedtatt 
økonomisk ramme.  

Viktigste finansieringskilder har vært bruk av lånemidler og kompensasjon for 
merverdigavgift. Samlet ble det inntektsført bruk av lån med 298,2 mill. kr, mens refusjon 
av momskompensasjon bidro med 75,6 mill. kr.  

 
Avvik sett opp imot budsjett 
Bevilgningsoversikten over viser endel avvik mellom regnskap og budsjett. Dette gjelder i 
hovedsak: 
- Investeringsutgifter i anleggsmidler ble større enn antatt i budsjett. Dette skyldes i 

hovedsak at fremdriften for prosjektene har gått bedre enn planlagt.  
Kommunedirektøren vil i tillegg legge til at det er flere vedtatte investeringsprosjekter 
som ikke ble igangsatt som forutsatt i budsjettpremissene innen utgangen av året.    

- Tilskudd til bredbåndsutbygging ble budsjettert i investering – mens utgiften ble 
regnskapsført i driftsregnskapet etter som tidligere nevnt, krav fra revisjonen.  

- Det ble innbetalt 9,3 mill. kr mer i avdrag enn budsjettert.  
- Det ble inntektsført bruk av lån med 20 mill. kr utover budsjett. 
- Som en følge av merforbruk på i driftsregnskapet ble det gjennomført regnskapsmessige 

strykninger i overføringer fra drifts- til investeringsregnskapet. Til sammen beløper disse 
strykningene seg til 25,9 mill. kroner. Kommunedirektøren kommer tilbake med 
finansiering av strykningene i forbindelse med behandling av regnskapet 2020 i 
kommunestyremøtet 14. juni f.k.     
    

2.4.2 Finansiering av investeringer 

Kommunens investeringer kan finansieres på forskjellige måter. Det mest vanlige er mva. 
kompensasjon, lån, tilskudd og egenkapital. Det vesentligste av kommunens investeringer, er 
også i 2020 finansiert med lån, samt mva. kompensasjon. Med utgangspunkt i dagens 
lånerente og fremtidige investeringsplaner, har kommunen lånefinansiert de største 
investeringene i 2020 fremfor å bruke egenkapital. Dette vil være med på å sikre likviditeten 
i driften i en periode fremover.  

Høy lånefinansieringsgrad fører til at kapitalutgiftenes andel av totale utgifter øker, og gir en 
tilsvarende reduksjon av midler til drift og tjenesteproduksjon. 
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2.5  Lånegjeld  

 

 
Kommunens langsiktige lånegjeld økte med 167 mill. kroner i 2020. Kommunens samlede 
lånegjeld var ved utgangen av året på 1,386 mrd. kroner. Økning i lånegjelden i 2020 skyldes 
i hovedsak byggingen av kommunens to nye idrettshaller og ett svømmebasseng. 
 

 

 
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket 
totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår Startlån og ansvarlige lån.  
 

2.5.1 Langsiktig lånegjeld pr. innbygger 
I tråd med at langsiktig gjeld, ekskl. pensjonsforpliktelser har økt, har også langsiktig gjeld 
per innbygger økt. Ved inngangen til 2020 var total lånegjeld per innbygger ca. kr 126 000. 
Denne er ved utgangen av 2020 økt til kr 144 000. Landsgjennomsnittet for langsiktig gjeld 
ekskl. pensjonsforpliktelser ligger til sammenligning på kr 117 189 pr innbygger. 
 

2.6  Disposisjonsfond 
Kommunen har ved utgangen av 2020 et disposisjonsfond på totalt 250,1 mill. kroner. 
Veksten i disposisjonsfondet skyldes i hovedsak tilføres av midler fra havbruksfondet. 

Sammensetning av gjeld 31.12.2020 (tall i hele tusen)

Samlet lånegjeld 1 386 632

Videreutlån 114 726

Ubrukte lånemidler 16 557

Netto lånegjeld 1 255 349

Lån til selvkostområdene 147 771

Lån med rentekomp 71 250

Gjeld som belaster kommunekassen 1 036 328
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2.7 Vedtatte økonomiske måltall 
Økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven setter krav til at politikerne skal vedta 
økonomiske måltall. Dette skal være med på å sikre en forsvarlig langsiktig økonomisk 
styring, kontroll og en bærekraftig kommuneøkonomi.  
 
Nærøysund kommunestyre har vedtatt følgende måltall for 2020: 

 

 

Måltallene gir også en pekepinn på hvilke politiske ambisjoner det er rom for i et flerårig 
perspektiv. Det er derfor viktig at kommunestyret har en langsiktig strategi som aktivt styrer 
innenfor vedtatte måltall.  
 

Disposisjonsfond 
Disposisjonsfondet utgjorde per 01.01.2020, 220,7 mill. kroner. Det er i 2020 bokført netto 
avsetning til disp. fondet med 29,4 mill. kroner. 
Disposisjonsfondet utgjør per 31.12.2020, 250,1 mill. kroner (22 % av brutto driftsinntekter). 
Dette gjør kommunen bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer med økte 
finanskostnader, og gir bedre mulighet til økt egenkapitalfinansiering av fremtidige 
investeringer. 
 
Aksjer og andeler i varig eie 
Det vises til note 5 i regnskapsdokumentet. Nærøysund kommune sin største eierandel er i 
Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS med 78,87 %. Videre nevnes NTE AS med en eierandel på 
6,41 %. Selskapene Vikna Byggutleie AS og Nærøy Eiendom eies 100 % av Nærøysund 
kommune.  
 
 

<1,75% 1,75% - 2% >2%

<5% 5% - 7,5% >7,5%

>80% 75% - 80% <75%

Økonomiske måltall
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter
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Konsolidert regnskap Nærøysund kommune 
Iht. kommunelovens § 14-7, jf. forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. kap. 10., skal kommunen utarbeide en 
årsberetning for kommunens samlede virksomhet. Det skal også utarbeides en egen 
årsberetning for hvert foretak. Det konsoliderte årsregnskapet etter kommunelovens § 14-6 
første ledd bokstav d skal vise kommunen som en økonomisk enhet. 
Det vises til dokumentet Nærøysund kommune - Konsolidert regnskap 2020. 
Nærøysund kommune eier to kommunale foretak. Disse er Nærøysund kommunale 
Boligutleie KF og Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs Samlinger Eiendom Nærøysund KF. 
Sistnevnte inngår ikke i det konsoliderte regnskapet, jf. budsjett- og regnskapsforskriften      
§ 10-3. Finansieringen av dette KF’et er i sin helhet i budsjettet til Museet Midt IKS hvor 
Nærøysund kommune har en eierandel på 25 %. 
Det framlegges egne regnskap og årsmeldinger fra de kommunale foretakene. 
 
Garantiansvar 
Det vises til note 12 i regnskapsdokumentet. Samlet garantiansvar per 31.12.2021 er på 
155,7 mill. kroner. De største garantiene er gitt til Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS med 23,9 
mill. kr, Ytre Namdal Vekst AS med 26,2 mill. kr og Midtre Namdal Avfallskapsselskap (MNA) 
med 19,8 mill. kr. 
 
Lånegjeld 
Kommunen har pr 31.12.2020 en netto lånegjeld på 1,255 mill. kroner. Dette utgjør 113 % av 
brutto driftsinntekter.  

Ifølge kommunens handlingsregler, som kommunestyret vedtok ved behandlingen av 
budsjett 2020, er målet at netto lånegjeld ikke overstiger 75 % av kommunens brutto 
driftsinntekter. Det betyr at kommunen per 31.12.2020 ligger ca. 423 mill. kroner over 
anbefalt gjeldsnivå. Det innebærer at kommuneøkonomien er ekstra sårbar ved 
rentesvingninger, noe som vil kunne gå ut over driftsrammene og tjenesteytingen i 
kommunen. Videre vil renter og avdrag ta en stor del av driftsinntektene som ellers kunne 
vært brukt til å finansiere kommunens tjenester. 

De vedtatte økonomisk måltallene viser at kommunen står overfor store utfordringer de 
nærmeste årene med tanke på en reduksjon av lånegjelda og bedring av driftsresultatet.  

I et samspill mellom kommunestyret, kommunedirektøren og tillitsvalgte må det utarbeides 
en langsiktig omforent strategi hvor målet er å få på plass en sunn og bærekraftig økonomi 
som også gir rom for fremtidige investeringer, og en fortsatt god tjenesteproduksjon.   

 

 

 

Nærøysund kommune, 30.03.2021 

 

Hege Sørlie 
kommunedirektør 

 



 
 
 
Til kommunestyret i Nærøysund kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2020 
 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 
Konklusjon med forbehold 
Vi har revidert Nærøysund kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 49 903 877 i 
kommunekassen, og et netto driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr 49 373 138. 
Årsregnskapet består av: 

• Kommunekassens årsregnskap som består av balansen per 31. desember 2020, 
bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet 
budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

• Konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, driftsregnskap, 
investeringsregnskap og noter. 

 

Etter vår mening er, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for 

konklusjonen med forbehold»:  

• Kommunekassens årsregnskap, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige 
en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 
2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

• Det konsoliderte årsregnskapet, avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesentlige en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nærøysund kommune som økonomisk 
enhet per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne 
datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen med forbehold 
Kommunen har ikke tilfredsstillende rutiner avstemming og dokumentasjon av flere vesentlige 

balansekontoer, slik bokføringsloven § 11 krever.  På grunn av disse svakhetene i den interne 

kontrollen har vi ikke kunnet innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for vesentlige 

beløp i balansen. Svakheter i den interne kontrollen på dette området er omtalt i nummerert brev til 

kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren. 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
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Øvrig informasjon  
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon innhentet på datoen for denne 
revisjonsberetningen omfatter kommunens lovpålagte årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet 
og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. Vi viser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» og «Uttalelse om 
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende.  
 
Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1 
 
 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi, med unntak av forholdet som er beskrevet i avsnittet «Grunnlag for 
konklusjonen med forbehold» ovenfor, at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 
 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder 
de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer 
overens med årsregnskapet. 
 
 

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Nærøysund 
kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik 
fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger


 
Konklusjon 
Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å 
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik 
 
For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om 
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namsos, 13. april 2021 

 
Linda Pettersen 
Oppdragsansvarlig revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger


 
 
 
 
 
Til kontrollutvalget i Nærøysund kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÆRØYSUND KOMMUNE 2020 - UAVHENGIG REVISORS ATTESTASJONSUTTALELSE OM 
ETTERLEVELSE AV BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN.  
 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Nærøysund 
kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område: 
 
Etterlevelse av reglene om selvkost, hvor vi kontrollerer om kommunen: 
 

1. Følger regler om selvkost for ansvarsområder som ifølge lov skal føres etter selvkost, med 
bakgrunn i forurensning: slam og renovasjon.  
(Kontrollen inkluderer ikke renovasjonsselskapet MNA IKS.) 

2. Fører selvkost for ansvar der kommunestyret har vedtatt selvkost: Vann, avløp og feiing.  
3. Bare har med direkte og indirekte kostnader i henhold til Selvkostforskrift og -veileder. 
4. Overskudd føres på selvkostfond, til inndekning av senere års underskudd. Underskudd 

føres på memoriakonti, for inndekning i et senere år. 
5. Dokumentasjon på selvkostberegningen   

 
Vi har kontrollert perioden fra 1.1.-31.12.2020. Kriterier i henhold til forskrift om beregning av samlet 
selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (Selvkostforskriften).  
Kommunen benytter EnviDans selvkostberegningsmodell Momentum for selvkostkalkylene, og har 
med det en dokumentasjon på beregningene. Kostandene som tas med i beregningen er basert på 
regnskapet pr 31.12.20 og på forhånd satte fordelingsnøkler utfra blant annet bemanning og 
kontorplasser. Selvkostnoten til regnskapet, skrevet ut av Momentum, har informasjon av fondenes 
bevegelser og saldo. 
 
 
Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 
gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 
Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 
uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig 
kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 
I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer 
som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og 
beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder 
dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i 
gjeldende lovgivning og annen regulering.  
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Våre oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet 
i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå 
moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet 
etterlevelseskontroll. 
Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  
 
Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å 
utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. 
Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk 
for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 
Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 
 
 
Konklusjon 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir 
oss grunn til å tro at Nærøysund kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i 
henhold til Selvkostforskriften.  
Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt 
påseansvar med økonomiforvaltningen og til Nærøysund kommunes informasjon, og er ikke 
nødvendigvis egnet til andre formål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namsos, 9. april 2021 

 
Linda Pettersen 
Oppdragsansvarlig revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopi: 
Formannskapet 
Kommunedirektøren 
 



 

 
Egenvurdering av uavhengighet:  
Nærøysund kommune 2020 
 
Kommuneloven § 24-4 og forskrift om revisjon kap. 3, § 16 setter krav til revisors uavhengighet. 

Kravene er beskrevet i bestemmelsene. I tillegg setter forskrift om revisjon § 17 og § 18 

begrensninger. Dette dokumentet beskriver revisors egenvurdering og skal ivareta krav i forskrift om 

revisjon § 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namsos, 14.4.2020 

 

 
Linda Pettersen 
Oppdragsansvarlig revisor 
 

Ansettelsesforhold Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i 
revisjonsselskapet. 
 
 

Medlem i styrende 

organer 

Undertegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet 

som Nærøysund kommune deltar i. 
 

Delta eller inneha 
funksjoner i annen 
virksomhet, som kan 
føre til interessekonflikt 
eller svekket tillit 
 

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet 
som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som 
revisor. 

Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til  
Nærøysund kommune at dette har betydning for min uavhengighet og 
objektivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget. 
 

Rådgivnings- eller andre 
tjenester som er egnet 
til å påvirke revisors 
habilitet 

Undertegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre 
tjenester overfor Nærøysund kommune som er av en slik art at dette 
kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
 

Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller 
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. 
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i 
konflikt med bestemmelsen i forskriftens § 14, utfører revisor ikke 
tjenesten. Hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt. 
 
Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betrakte 
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer 
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere 
revisjons- og kontrollvurderinger. 
 

Tjenester under 
(fylkes)kommunens 
egne ledelses- og 
kontroll-oppgaver 
 

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Nærøysund 
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og 
kontrolloppgaver. 

Opptre som fullmektig 
for den revisjonspliktige 
 

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA 
opptrer som fullmektig for Nærøysund kommune. 

Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet. 
 

Bidrar til forbedring 
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SAK 07/21 Nummerert brev nr 1 – 2020 fra Revisjon Midt-Norge SA 
 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 
 
KOMMUNESTYRET 
KONTROLLUTVALGET 07/21 29.04.21 Sekretariatet v/ Lisbeth Åsjord Tønseth 
 
 
SEKRETARIATETS INNSTILLING 
Kontrollutvalget viser til sin uttalelse i sak 06/21: Kontrollutvalgets uttalelse 
vedrørende Nærøysund kommunes årsregnskap og årsberetning  for 2020. 
Kontrollutvalget ber administrasjonen følge opp de forhold som er omtalt i nummerert 
brev 1-2020. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på hvordan dette er fulgt opp på 
et senere tidspunkt. Vedtak i saken oversendes kommunestyret til orientering.  
 
 
VEDLEGG 
Nummerert brev 1-2020, datert 13.04.21. Revisjon Midt-Norge SA. 
 
 
SAKSUTREDNING  
BAKGRUNN 
 
Ifølge forskrift om revisjon § 4 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold 
i nummerert brev til kontrollutvalget. Dette gjelder forhold som vil medføre omtale i 
revisors beretning. Kontrollutvalget har mottatt nummerert brev 1 - 2020 fra Revisjon 
Midt-Norge SA, datert 13.04.21.  
 
VURDERING 
Manglende dokumentasjon og avstemming av balanseposter er forhold som er omtalt 
i revisors beretning for 2020. Vi viser til sak 06/21 hvor dette forhold er tatt inn i 
kontrollutvalgets uttalelse. Se vedlegg som følger saken.   
 
 
 
22.04.21 
Sekretariatet , 
Edel Åsjord  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Til  
Kontrollutvalget Nærøysund kommune 
v/ Søstrene Åsjord AS 
 
 
 
Brev nr 1/2020 Nærøysund kommune 

Ifølge forskrift om revisjon § 4 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i nummerert 
brev til kontrollutvalget. Dette gjelder forhold som vil medføre omtale i revisors beretning. 

Følgende forhold er omtalt i revisors beretning 2020  

 

Manglende dokumentasjon og avstemming av balanseposter 

Vi skal i revisjonsberetningen uttale oss om hvorvidt ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Herunder at kommunen forholder seg til 
bokføringslovens bestemmelser. Bokføringsloven har nå vært gjeldende for kommunene fom 2011.  

Etter bokføringslov og forskrift skal alle balanseposter avstemmes og dokumenteres med mindre de 
er ubetydelige. Det skal eksistere kontrollspor mellom balansepostene og tilhørende dokumentasjon. 

Ved avleggelse av regnskapet skal regnskapet være avstemt og dokumentert. Flere av 
balansekontoene er først dokumentert i ettertid, etter at vi har etterspurt avstemminger og det er 
også vesentlige balanseposter hvor det ikke foreligger noen avstemming/dokumentasjon.   

Følgen av manglende avstemming av balanseposter, er at driftsregnskapet kan være vesentlig feil, 
derfor blir det forbehold på konklusjonen om årsregnskapet i tillegg til forbehold på avsnittet om 
registrering og dokumentasjon i revisjonsberetningen 2020.   

      
  
 
Med vennlig hilsen 

 
Linda Pettersen 
Oppdragsansvarlig revisor 

 
Direkte    90 28 31 44 eller    linda.pettersen@revisjonmidtnorge.no 

 

 

Kopi: Kommunedirektør og Økonomisjef 
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Kontaktperson: 

Linda Pettersen 
 
Dato og referanse: 

13. april 2021 
 

 

mailto:linda.pettersen@revisjonmidtnorge.no


 

NÆRØYSUND KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

    
 

SAK 08/21 Administrasjonens oppfølging av tidligere 
forvaltningsrevisjonsprosjekter 
 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 
 
KOMMUNESTYRET 
KONTROLLUTVALGET 08/21 29.04.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord  
 
SEKRETARIATETS INNSTILLING 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
VEDLEGG 
KST – VEDTAK. Vedrørende vedtaksoppfølging. 
 
SAKSUTREDNING  
BAKGRUNN 
 
Kontrollutvalget i Vikna kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon av 
vedtaksoppfølging i Vikna. Revisor BDO gjennomførte forvaltningsrevisjonen, og 
følgende konklusjon som listet opp nedenfor kan leses av rapporten.  
 
(BDO – rapport av november 2019: Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging for 
Vikna kommune.) 
 
Konklusjon i rapporten: 
Kommunen har ikke etablert et strukturert system for vedtaksoppfølging. Både 
organisering og systemer legger imidlertid til rette for en effektiv og god oppfølging.  
 
Kommunen kan ved hjelp av relativt enkle grep få på plass et solid system ved å 
bygge videre på de elementenesom allerede fungerer godt. 
 
Kommunen mangler i stor grad strukturerte rutiner for iverksettelse og oppfølging av 
politiske vedtak. Det er etablert en praksis som er avhengig av enkeltpersoner, men 
som ikke er egnet til å fange opp bevisste eller ubevisste feil eller mangler. 
Kommunen bør etablere rutiner som sikrer god interkontroll, herunder skriftlige 
habilitetsvurderinger, slik at dette blir et nyttig styringsverktøy for både administrativ 
og politisk ledelse, og som er etterprøvbart. 
 
Kommunens rapportering på vedtaksoppfølging til politisk nivå er mangelfull. 
Eksisterende statusrapportering på utvalgte prosjekter og vedtak bør suppleres med 
fast rapportering på status og fremdrift for samtlige politiske vedtak. 
 
Kontrollutvalget i Vikna kommune behandlet rapporten i møte 09.12.2019 – sak 8/19 
– der følgende ble vedtatt: 
Kontrollutvalget tilrår med utgangspunkt i rapporten at det etableres rutiner og 
kvalitetssikring for oppfølging av vedtak i tråd med rapportens anbefalinger. Saken 
oversendes også kontrollutvalg og kommunestyre i Nærøysund kommune for 
oppfølging innenfor ny organisering. 



 
Nærøysund kommunestyre behandlet saken i møte 15.04.20 – sak 25/20 – der det 
ble gjort følgende vedtak: 
 
1. Kommunestyret tar rapport datert november 2019 fra BDO om forvaltningsrevisjon 
av vedtaksoppfølging for Vikna kommune til etterretning. 
 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp de forhold som påpekes av 
revisjonen og sørge for at det etableres rutiner som sikrer en god vedtaksoppfølging 
til politisk nivå i Nærøysund kommune. 
 
3. Kommunedirektørens oppfølging av rapporten legges fram for kommunestyret til 
godkjenning. 
 
VURDERING 
Kontrollutvalget i Nærøysund kommune fattet vedtak i møte 08.02.21 – sak 1/21 – at 
man ønsker en redegjørelse av oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 25/20.  
 
Administrasjonen er derfor bedt om å delta på møte i kontrollutvalget 29. april og gi 
en redegjørelse av status i saken.  
 
 
 
 
 
22.04.21, 
Sekretariatet , 
Edel Åsjord  
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

Postadresse: Epostadresse: Telefon: Bankkonto: 
Postboks 133, Sentrum, 7901 RØRVIK post@naroysund.kommune.no   4212.51.59669 
Besøksadresse: Web adresse:  Organisasjonsnummer: 
Engasvegen 27 - RØRVIK www.naroysund.kommune.no   921 785 410 

 

Kontrollutvalget i Nærøysund kommune v/leder 

 

  

 

 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/431-5 Eva Kristin Fuglmo Nubdal 26.03.2021 

 

Vedtak Rutiner for vedtaksoppfølging i Nærøysund kommune - oppfølging av 
tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Ovennevnte sak ble behandlet i kommunestyret 25.03.21 som sak PS 19/21 der følgende ble 
vedtatt: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i møte 15.04.2020 – sak nr. 25/20 angående 
rutiner for vedtaksoppfølging.  

2. Kommunedirektørens forslag til rutiner datert mars 2021 for oppfølging av politiske 
vedtak i Nærøysund kommune, godkjennes med følgende endring: 
1. setning i 3. siste kulepunkt i forslag til rutiner endres til: 
Kommunedirektøren rapporterer i januar, mai og september til politisk utvalg om 
status i alle vedtak som er gjort. 

3. Kommunestyret anser kontrollutvalgets vedtak i møter hhv. 09.12.2019 (Vikna 
kommune) – sak nr. 8/19, og 08.02.21 – sak nr. 1/21 til å være oppfylt gjennom 
etableringen av rutinene av mars 2021, jf. pkt. 2 over.  

  
Saken oversendes kontrollutvalget til orientering og eventuelle merknader. 
 

Saksframlegg med vedtak og Rutiner for vedtaksoppfølging i Nærøysund kommune – vedtatt 
i kommunestyret 25.03.21 ligger vedlagt. 
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Med hilsen 
Nærøysund kommune 

 

Eva Kristin Fuglmo Nubdal 
konsulent 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

Vedlegg 
1 Saksframlegg med vedtak 

 
2. Rutiner for vedtaksoppfølging i Nærøysund kommune – vedtatt i kommunestyret 

25.03.21 
 
 
 
 



 

 
 

 

   

                                                                                     
 

 

Saksframlegg 
 

Saksnr.:  2020/431 - 3 
 

 
Dato:   18.02.2021 
Saksbehandler: Eva Kristin Fuglmo Nubdal  

 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
32/21 Formannskapet 16.03.2021 
19/21 Kommunestyret 25.03.2021 

 
Rutiner for vedtaksoppfølging i Nærøysund kommune - oppfølging av tidligere 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 
Vedlegg 
1 Rutiner for vedtaksoppfølging datert mars 2021 

 
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt 

- Rapport fra BDO av november 2019. Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging                      
for Vikna kommune (framlagt i kommunestyret 15.04.202.)  

- K. sak nr. 25/20 – møte 15.04.2020. 
- Kontrollutvalget. Sakene nr. 8/19 og 1/21. 

 

 
 

 

Kommunestyrets behandling av sak 19/2021 i møte den 25.03.2021: 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i møte 15.04.2020 – sak nr. 25/20 angående 
rutiner for vedtaksoppfølging.   

 
1. Kommunedirektørens forslag til rutiner datert mars 2021 for oppfølging av politiske 

vedtak i Nærøysund kommune, godkjennes.   
 
1. Kommunestyret anser kontrollutvalgets vedtak i møter hhv. 09.12.2019 (Vikna 

kommune) – sak nr. 8/19, og 08.02.21 – sak nr. 1/21 til å være oppfylt gjennom 
etableringen av rutinene av mars 2021, jf. pkt. 2 over.   

 

Saken oversendes kontrollutvalget til orientering og eventuelle merknader. 
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Behandling 
 
BJØRN OLA HOLM (V) FREMMET FØLGENDE ENDRINGSFORSLAG: 
1. setning i 3. siste kulepunkt i forslag til rutiner endres til: 
Kommunedirektøren rapporterer i januar, mai og september til politisk utvalg om status i alle 
vedtak som er gjort. 
  
Avstemming: 
Bjørn Ola Holm sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling med endring fra Bjørn Ola Holm ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i møte 15.04.2020 – sak nr. 25/20 angående 
rutiner for vedtaksoppfølging.  

2. Kommunedirektørens forslag til rutiner datert mars 2021 for oppfølging av politiske 
vedtak i Nærøysund kommune, godkjennes med følgende endring: 
1. setning i 3. siste kulepunkt i forslag til rutiner endres til: 
Kommunedirektøren rapporterer i januar, mai og september til politisk utvalg om 
status i alle vedtak som er gjort. 

3. Kommunestyret anser kontrollutvalgets vedtak i møter hhv. 09.12.2019 (Vikna 
kommune) – sak nr. 8/19, og 08.02.21 – sak nr. 1/21 til å være oppfylt gjennom 
etableringen av rutinene av mars 2021, jf. pkt. 2 over.  

  
Saken oversendes kontrollutvalget til orientering og eventuelle merknader. 
 
 
 

 

Formannskapets behandling av sak 32/2021 i møte den 16.03.2021: 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i møte 15.04.2020 – sak nr. 25/20 angående 
rutiner for vedtaksoppfølging.   

 
1. Kommunedirektørens forslag til rutiner datert mars 2021 for oppfølging av politiske 

vedtak i Nærøysund kommune, godkjennes.   
 
1. Kommunestyret anser kontrollutvalgets vedtak i møter hhv. 09.12.2019 (Vikna 

kommune) – sak nr. 8/19, og 08.02.21 – sak nr. 1/21 til å være oppfylt gjennom 
etableringen av rutinene av mars 2021, jf. pkt. 2 over.   
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Saken oversendes kontrollutvalget til orientering og eventuelle merknader. 
 
  
 
 
 
Behandling 
 
Kommunedirektør Hege Sørlie orienterte kort om saken. 
  
TERJE SETTENØY (FRP) FREMMET FØLGENDE ENDRINGSFORSLAG: 
1. setning i 3. siste kulepunkt i forslag til rutiner endres til: 
Kommunedirektøren rapporterer hver tertial til politisk utvalg om status i alle vedtak som er 
gjort. 
  
  
Endringsforslag fra Terje Settenøy ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens innstilling med endring fra Terje Settenøy ble enstemmig vedtatt som 
formannskapets innstilling. 
  
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i møte 15.04.2020 – sak nr. 25/20 angående rutiner 
for vedtaksoppfølging.  

2. Kommunedirektørens forslag til rutiner datert mars 2021 for oppfølging av politiske 
vedtak i Nærøysund kommune, godkjennes med følgende endring: 
1. setning i 3. siste kulepunkt i forslag til rutiner endres til: 
Kommunedirektøren rapporterer hver tertial til politisk utvalg om status i alle vedtak 
som er gjort. 
  

3. Kommunestyret anser kontrollutvalgets vedtak i møter hhv. 09.12.2019 (Vikna 
kommune) – sak nr. 8/19, og 08.02.21 – sak nr. 1/21 til å være oppfylt gjennom 
etableringen av rutinene av mars 2021, jf. pkt. 2 over.  

  
Saken oversendes kontrollutvalget til orientering og eventuelle merknader. 
 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i møte 15.04.2020 – sak nr. 25/20 angående 
rutiner for vedtaksoppfølging.   

 
2. Kommunedirektørens forslag til rutiner datert mars 2021 for oppfølging av politiske 

vedtak i Nærøysund kommune, godkjennes.   
 
3. Kommunestyret anser kontrollutvalgets vedtak i møter hhv. 09.12.2019 (Vikna 

kommune) – sak nr. 8/19, og 08.02.21 – sak nr. 1/21 til å være oppfylt gjennom 
etableringen av rutinene av mars 2021, jf. pkt. 2 over.   
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Saken oversendes kontrollutvalget til orientering og eventuelle merknader. 
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Følgende forhold er vurdert 

 Lovhjemmel – kommuneloven § 13-1 og delegeringsreglementet av 11.06.2020. 
 Budsjett og økonomiplan – ikke vurdert. 
 FNs bærekraftsmål – ikke vurdert. 

Bakgrunn for saken 

BDO – rapport av november 2020: Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging for Vikna 
kommune.  

Konklusjon i rapporten: 

 Kommunen har ikke etablert et strukturert system for vedtaksoppfølging. Både organisering 
og systemer legger imidlertid til rette for en effektiv og god oppfølging. Kommunen kan ved 
hjelp av relativt enkle grep få på plass et solid system ved å bygge videre på de elementene 
som allerede fungerer godt. 

 Kommunen mangler i stor grad strukturerte rutiner for iverksettelse og oppfølging av 
politiske vedtak. Det er etablert en praksis som er avhengig av enkeltpersoner, men som 
ikke er egnet til å fange opp bevisste eller ubevisste feil eller mangler. Kommunen bør 
etablere rutiner som sikrer god interkontroll, herunder skriftlige habilitetsvurderinger, slik 
at dette blir et nyttig styringsverktøy for både administrativ og politisk ledelse, og som er 
etterprøvbart. 

 Kommunens rapportering på vedtaksoppfølging til politisk nivå er mangelfull. Eksisterende 
statusrapportering på utvalgte prosjekter og vedtak bør suppleres med fast rapportering på 
status og fremdrift for samtlige politiske vedtak. 

Kontrollutvalget i Vikna kommune behandlet rapporten i møte 09.12.2019 – sak 8/19 – der 
følgende ble vedtatt: 

Kontrollutvalget tilrår med utgangspunkt i rapporten at det etableres rutiner og kvalitetssikring 
for oppfølging av vedtak i tråd med rapportens anbefalinger. Saken oversendes også 
kontrollutvalg og kommunestyre i Nærøysund kommune for oppfølging innenfor ny 
organisering. 

Nærøysund kommunestyre behandlet saken i møte 15.04.20 – sak 25/20 – der det ble gjort 
følgende vedtak: 

1. Kommunestyret tar rapport datert november 2019 fra BDO om forvaltningsrevisjon av 
vedtaksoppfølging for Vikna kommune til etterretning. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp de forhold som påpekes av revisjonen og 
sørge for at det etableres rutiner som sikrer en god vedtaksoppfølging til politisk nivå i 
Nærøysund kommune. 

3. Kommunedirektørens oppfølging av rapporten legges fram for kommunestyret til 
godkjenning. 

Kontrollutvalget i Nærøysund kommune ber i møte 08.02.21 – sak 1/21 – administrasjonen 
redegjøre for oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 25/20. 
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Kommunedirektørens vurdering 
Med bakgrunn i anbefalinger i rapporten legger kommunedirektøren frem forslag til rutiner og 
kvalitetssikring for oppfølging av vedtak i Nærøysund kommune (ligger vedlagt). 

Kommunedirektøren innstiller til vedtak i alle politiske saker, jf. pkt. 5.0 i 
delegeringsreglementet til Nærøysund kommune. 

Iht. kommunelovens § 13-1, 4. ledd har kommunedirektøren ansvar for å påse at vedtak som 
treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Kommunalsjefene er 
delegert myndighet for oppfølging av saker innen sitt saksområde, og saksbehandlerne 
tilsvarende for sine saker. 

Nærøysund kommune benytter arkiv- og saksbehandlingssystemet Elements, der alle politiske 
saker skrives og registreres, herunder også møtebehandling og vedtak. Ansvar og myndighet 
framgår av organisasjonskartet og delegeringsreglementet.  

Habilitet 
Saksbehandler har selv ansvar for å vurdere egen habilitet. Dernest er det viktig å sørge for at 
påstander, vurderinger, lovhjemmel og utfall blir dokumentert. Dette sikrer innsyn for 
utenforstående, samtidig som det blir enklere å sette seg inn i saken på et senere tidspunkt. Det 
vil også styrke tilliten til forvaltningen at man kan dokumentere hvordan spørsmålet om 
inhabilitet er blitt vurdert. Vurdering og konklusjon dokumenteres i Elements på saken det 
gjelder. 

Vedtaksoppfølging i praksis 
Elements har en funksjon for vedtaksoppfølging som benyttes for å sikre at politiske vedtak blir 
fulgt opp og iverksatt. 

Vedtaksoppfølgingen kan benyttes både for intern oppfølging for ledere og saksbehandlere i 
administrasjonen, men også for å generere rapporter til politikerne, slik at de kan holdes 
orientert om hvordan kommunedirektøren har fulgt opp vedtakene som er fattet.  

Politisk sekretariat oppretter vedtaksoppfølging i Elements som beskrevet i vedlagte forslag til 
rutiner. Saksbehandler og leder kan også selv opprette vedtaksoppfølgingen fra 
saksbehandlermodulen i Elements. Dersom det er flere saksbehandlere som skal følge opp det 
politiske vedtaket, opprettes en vedtakoppfølging for hver saksbehandler.   

Det foreslås at kommunedirektøren to ganger i året rapporterer til politiske utvalg om status i 
alle vedtak som er gjort. Saken legges fram til orientering og eventuelle merknader.  

Kommunedirektøren mener at fremlagt forslag til rutiner for vedtaksoppfølging av politiske 
saker svarer opp kontrollutvalgets vedtak i sakene 8/19 og 1/21, samt kommunestyrets vedtak  
i sak nr. 25/20 - møte 15.04.2020. 

 

 

Nærøysund kommune, 18.02.2021 

 

Hege Sørlie 
kommunedirektør 
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Rutiner for vedtaksoppfølging 
 Alle politiske saker skal skrives og registreres i kontorstøttesystemet Elements (saks- og 

arkivsystem), herunder møtebehandling, vedtak og vedtaksoppfølging.   
 Iht. kommunelovens § 13-1, 4. ledd har kommunedirektøren ansvar for å påse at vedtak 

som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten utgrunnet opphold. 
Kommunedirektøren innstiller til vedtak i alle politiske saker.  

 Kommunalsjefene/ledere på kommunesjefsnivå i organisasjonen er delegert myndighet 
for oppfølging av saker innen eget område og saksbehandlerne tilsvarende for «egne 
saker».    

 Kommunedirektøren har ansvaret for å ha oversikt over aktuelle saker til politisk 
behandling. Ca. 14 dager før møtene oversender politisk sekretariat en oversikt over 
aktuelle saker til behandling, til kommunedirektøren med kopi til kommunalsjefene. Det 
gis da mulighet for å melde inn saker som ikke ligger i kø-listen til møtene. 

 Innkalling sendes ut èn uke før møtene, jfr. reglement for formannskap og 
kommunestyre vedtatt av kommunestyret i møte 05.11.2020, sakene nr. 104 og 105/20.     

 Saksbehandler har selv et ansvar for å vurdere egen habilitet. Ved tvil, tas dette opp med 
nærmeste leder. Påstander, vurderinger, lovhjemmel og utfall skal dokumenteres på 
saken. 

 Der hvor det er tvil knyttet til saksoppfølgingen, tas saken opp med nærmeste leder, 
eventuelt med kommunedirektøren.  

 Saker kan oppstå både administrativt og på bakgrunn av initiativ fra politisk ledelse. 
 Alle saker til politisk behandling godkjennes av nærmeste leder og deretter av 

kommunedirektøren. 
 Sakslister til formannskap og kommunestyre godkjennes av ordfører i samråd med 

kommunedirektøren. Saklister til utvalgene godkjennes av utvalgsleder i samråd med 
administrativ ansvarlig for saksbehandlingen til utvalget. 

 Det skal føres protokoll fra møtene. I møteprotokollen føres inn dato for hvert møte, 
møtested og møtetid, fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen 
fra eller møter noen under forhandlingene, bokføres dette slik at protokollen, 
sammenholdt med medlemsfortegnelsen, viser hvem som har tatt del i behandlingen av 
hver sak. Ellers bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og 
avstemming ifb. med vedtakene. Under hver sak bokføres de forslag som blir satt fram. 
Forslag skal fremmes skriftlig av forslagsstilleren. Innkomne forslag registreres på saken 
som dokumentasjon.  

 Iht. til reglement for formannskap og kommunestyre sendes protokoll fra formannskapet 
til alle medlemmene for godkjenning. Disse har en frist på ett døgn fra møteboka mottas 
elektronisk til å godkjenne den. Ordfører signerer deretter møteboka. 
Kommunestyreprotokollene underskrives og godkjennes av møteleder og minst to andre 
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medlemmer. Protokoll fra andre utvalg sendes til møteleder for godkjenning, med kopi 
til ledere i administrasjonen som har ansvar for utvalget. Når møteboka er godkjent, 
legges de elektronisk ut i First Agenda (der politikerne mottar sine sakspapirer) og på 
kommunens innsynsløsning på kommunens hjemmeside. 

 Etter endelig behandling og vedtak går politisk sekretariat gjennom sakslisten og legger 
på ny behandling der saker er sendt tilbake eller utsatt. Dette gjøres i Elements. 

 Det er prinsippet for fullført saksbehandling som gjelder, dvs. at den som har forberedt 
saken også avslutter den; saksbehandler «holder i saken» gjennom hele saksforløpet. 

o Etter politisk vedtak er rutinen at saksbehandler følger opp sakene. Når saken er 
endelig behandlet og det er gjort et endelig vedtak, legger politisk sekretariat på 
frist for oppfølging – vanligvis 3 uker. 

o Politisk sekretariat sender deretter e-post, via Elements, til saksbehandler om at 
saken er ferdig behandlet og at vedkommende har ansvar for å følge opp 
vedtaket, sende ut partsbrev (melding om vedtak) og til slutt kvittere ut for at 
vedtaket er iverksatt/ferdig.  

 I slutten av hver måned sender politisk sekretariat ut en påminning til saksbehandlere 
som har saker som ikke er kvittert ut. Dette med kopi til kommunedirektøren. I de 
tilfeller der saksbehandler har sluttet og ikke kvittert ut saker, så er det nærmeste leder 
som får beskjed om å følge opp og kvittere ut saken. 

 Saksbehandler og leder kan også selv opprette vedtaksoppfølgingen fra 
saksbehandlermodulen i Elements. Dersom det er flere saksbehandlere som skal følge 
opp det politiske vedtaket, kan man opprette flere vedtak per saksframlegg. 

 Kommunedirektøren rapporterer i januar, mai og september til politisk utvalg om status i 
alle vedtak som er gjort. Saken legges fram til orientering og eventuelle merknader. 

 Vedtak fattet iht. delegeringsmyndighet rapporteres til det organ/den som har delegert 
myndigheten. Rapporteringen skal sikre at organet/den som har delegert myndigheten 
fra seg har betryggende kontroll og oversikt.  

 Det vises i tillegg til følgende dokumenter vedtatt av Nærøysund kommunestyre; 
Reglement for formannskap, reglement for kommunestyre, reglement for folkevalgte 
organ og delegeringsreglement. 

 

 

 

Nærøysund kommune, mars 2021 

Kommunedirektøren



NÆRØYSUND KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 
 

SAKSNR 09/21 : Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
organisasjonsendringer nye Nærøysund kommune 
 
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

KONTROLLUTVALGET 09/21 29.04.21 Sekretariatet v/ Edel Åsjord 

 
 
Sekretariatets innstilling:  
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med de innspill og kommentarer som 
fremkom i møte.  
 
VEDLEGG 
Prosjektplan oversendt fra Revisjon Midt- Norge SA 
Bekreftelse på oppdrag oversendt sekretariatet – Revisjon Midt-Norge SA 
 
 
SAKSUTREDNING 
BAKGRUNN 
 
Kontrollutvalget i Nærøysund kommune hadde møte 08.02.21.  I SAK 03/21: 
«Forvaltningsrevisjon av organisasjonsendringer – mål og problemstillinger» 
fremkom følgende innspill: 
 
Kontrollutvalget drøftet ulike innspill og innretning i et slikt prosjekt. Revisjonen deltok 
under denne saken og noterte de synspunkter som fremkom i møte. Kontrollutvalget 
ønsker at revisjonen konkretiserer problemstillinger i sin prosjektplan som skal legges 
frem på neste møte. Kontrollutvalget er opptatt av at prosjektet skal ha en høy 
nytteverdi for kommunens videre arbeid med å bygge nye Nærøysund kommune. 
 
Kontrollutvalgets vedtak i saken er som følger :  
1.Kontrollutvalget vil i 2021 gjennomføre en forvaltningsrevisjon av 
organisasjonsendringer Nærøysund kommune  
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn 
av skisserte mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet, og legge 
prosjektplanen frem for kontrollutvalget. 
 
 

VURDERING 
Sekretariatet fikk oversendt prosjektplan pr epost den 12.april 2021. Prosjektplanen 
ligger ved saken.  
 
Utdrag fra revisjonens rapport viser følgende problemstillinger som er konkretisert.   
 
«Problemstillinger  



Av saksutredningen fra sekretariatet framgår det forslag til to aktuelle 
problemstillinger:  
1) Er det tilfredsstillende samhandling mellom politisk og administrativt nivå? Blir 
saker til de folkevalgte organene forsvarlig utredet?  

 Blir vedtak som er truffet av folkevalgte fulgt opp og iverksatt uten ugrunnet 
opphold?  
 
2) Fungerer den nye kommuneadministrasjonen på tvers av de to tidligere 
kommunene? Er det gjennomført prosesser for å få til en felles kultur?  
Er det gjennomført kompetansekartlegging og oppfølging av denne?  
Er det tilrettelagt for velfungerende system for 

- Internkontroll  

- Dialog  

- Saksbehandling  

- Avvikshåndtering  

- Etikk og varsling « 

 
Ressursbruk/kostnadsramme 
Det er foreslått brukt 300 timer til prosjektet, jfr oppsummering av prosjektplan 
innledningsvis. 
 
Fremdrift 
Det er lagt opp til ferdigstillelse av prosjektet innen 30. november 2021. 
 
Gjennomføring og metode 
Prosjektteamet er beskrevet i prosjektplanen , samt hvilken metode som skal 
benyttes for å løse oppdraget , jfr pkt 3.4.  
 
Avslutningsvis 
Ut fra diskusjoner i kontrollutvalget fra tidligere møter, har det fremkommet innspill 
hvor man ønsker også å se på økonomiske forhold ved sammenslåingsprosessen av 
kommunene. Det bør drøftes på møte i hvor stor grad økonomiske problemstillinger 
bør inngå i prosjektet. Slik prosjektplanen foreligger i dag er det rom for dette. 
Forvaltningsrevisor Anna Ølnes vil delta i møte fra revisjonen under denne saken.  
 
 
    Svolvær 22.04.21 
        Edel Åsjord 



 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON 

Organisasjonsendringer 

PROSJEKTPLAN 

 

 

 
 
 
 
 

Nærøysund kommune 

APRIL 2021 

FR-1169  



 

 

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling 1) Er det tilfredsstillende samhandling mellom politisk og 

administrativt nivå? 

o Blir saker til de folkevalgte organene forsvarlig 

utredet? 

o Blir vedtak som er truffet av folkevalgte fulgt 

opp og iverksatt uten ugrunnet opphold? 

2) Fungerer den nye kommuneadministrasjonen på tvers 

av de to tidligere kommunene? 

o Er det gjennomført prosesser for å få til en 

felles kultur? 

o Er det gjennomført kompetansekartlegging, og 

er denne fulgt opp? 

o Er det tilrettelagt for velfungerende system for 

 Internkontroll 

 Dialog 

 Saksbehandling 

 Avvikshåndtering 

 Etikk og varsling 

 

Kilder til kriterier • Kommuneloven 

o Fjerde del (§13)  

o Syvende del (§25) 

o Orden i eget hus – kommunedirektørens 

internkontroll (KS) 

o Evt. annet relevant regelverk 

 

Metode Se kapittel 3.4 

Tidsplan • 300 timer 

• 30. november 



 

 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Anna Ølnes, 

anna.olnes@revisjonmidtnorge.no  

Prosjektmedarbeider: Anna Karlsen Dalslåen, 

anna.dalslaen@revisjonmidtnorge.no 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson 
Nærøysund kommune 

Kommunedirektør Hege Sørlie, eller den kommunedirektøren 

utpeker 

 

 

 

 

 



 

 

2 MANDAT 
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

2.1 Bestilling 
Kontrollutvalget vedtok i sak 3/21 å bestille en forvaltningsrevisjon av organisasjonsendringer 

i Nærøysund kommune. Vedtaket var som følger: 

1.Kontrollutvalget vil i 2021 gjennomføre en forvaltningsrevisjon av 

organisasjonsendringer Nærøysund kommune  

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn 

av skisserte mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet, og legge 

prosjektplanen frem for kontrollutvalget. 

2.2 Bakgrunnsinformasjon 
Nærøysund kommune ble opprettet fra 1.1.2020, etter at kommunene Nærøy og Vikna ble 

slått sammen. Av saksframlegget fra sekretariatet i sak 3/21 framgår det at det er enkelte 

utfordringer i organisasjonen som kan være aktuelt å se nærmere på i en 

forvaltningsrevisjon:   

• Kommunesammenslåing – utgjør en organisatorisk risiko i seg selv 

• Administrasjon på to steder – risiko knyttet til felles organisasjonskultur 

• Ny avdeling; samfunns- og strategiavdelingen – forsterke kommunens utviklerrolle – 

risiko knyttet til å finne sin rolle 

• HR-avdeling i kommunen – er avdelingen den støtten den er tiltenkt i arbeidet med 

arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og personalbehandling 

• Intensjonsavtale – er intensjonene realistiske; 

o Balansert utvikling i hele kommunen 

o Legge til rette for offentlige innkjøp mot lokale leverandører 

o Motvirke sentralisering av makt, tjenester og handel utenfor regionen 

o Bedre og mer effektive tjenester av høy kvalitet 

o Kommunen skal settes i stand til å ta på seg nye oppgaver som overføres fra 

stat og fylkeskommune 

o Skal legge til rette for at primærnæringene styrkes 

o Gjennom sin planlegging legge om til en bærekraftig samfunnsutvikling 

• To by- og administrasjonssentre – likestilte – oppgavefordeling utfra naturlig fortrinn 

og balansert utvikling – er det realistisk 

 



 

 

Sekretariatet nevner flere temaer som kan være aktuelle i en forvaltningsrevisjon av 

kommunens organisasjon: 

• Organisasjonskultur 

• rolleforståelse og beslutningsprosesser i kommunen 

• samordning av utførelse av oppgaver på tvers av to sammenslåtte kommuner 

 

Revisjon Midt-Norge var tilstede under behandling av saken. Tilbakemelding fra den som var 

tilstede var at det kom opp svært ulike innspill i diskusjonen, innspill fra kontrollutvalget, 

innspill fra assisterende kommunedirektør og forsøk på å sammenfatte innspillene fra 

revisors side. Her er noe av det som kom fram av diskusjonen: 

- Folk eller system? 

- Det ble opplyst i møtet at det er bestilt en sak om arbeidsmiljø 

- Det stilles spørsmål ved om det er gjort kompetansetiltak for å kjøre sammen en 

organisasjonskultur? 

- Skjer saksbehandling på samme måte, har man en enhetlig struktur for hvordan man 

jobber? 

- Hvordan følges avvik opp?  

- Er det de rette folkene på rett plass?  

- Er det tilfredsstillende samhandling og dialog mellom administrativt og politisk nivå? 

- Følges politiske vedtak opp av administrasjonen? 

- Sikres likebehandling i saksbehandlingen? 

- Rapport fra Telemarkforskning; økonomiske utfordringer 

 

Av saksutredningen fra sekretariatet framgår det forslag til to aktuelle problemstillinger: 

1. I hvilken grad har kommunen etablert systemer og retningslinjer som sikrer 

en forsvarlig saksbehandling/saksforberedelse av enkeltsaker/politiske 

saker, herunder bruk av nye IT-systemer (fagsystemer, 

kommunikasjonssystemer, mv). Samt også se på reglement og 

retningslinjer for klargjøring av ansvarsforhold i kommunen. 

 

2. I hvilken grad er det iverksatt systematisk opplæring og 

kompetansehevende tiltak av ansatte ved innføring av endringer (IT-

systemer, ny kommunelov, nye retningslinjer) og ny organisasjonskultur? 
 



 

 

Etter det vi kan se er flere i kontrollutvalget opptatt av kompetanse, kultur og forholdet 

mellom politisk og administrativ ledelse, og om innbyggernes rettigheter og behov ivaretas. 

Kommunelovens del 4 og 7 hjemler kommunedirektørens ansvar overfor kommunestyret og 

øvrige politiske organ i kommunen. Her gjentar vi bestemmelser i §§ 13:-1 og 25-1: 

• Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale eller fylkeskommunale 

administrasjonen innenfor de retningslinjer som kommunestyret har gitt 

• Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet. 

• Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir 

iverksatt uten ugrunnet opphold.  

• Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har 

sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det 

folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte. 

• Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontroll med administrasjonens 

virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.  
 

Revisor har konkretisert problemstillinger i kapittel 3.2 på bakgrunn av vedtak om bestilling 

og drøftinger i kontrollutvalget. 

2.3 Nærøysund kommunes organisasjon 
Nærøysund kommune består av de to tidligere kommunene Vikna og Nærøy. Kommunene 

ble slått sammen fra og med 1.1.2020. 

Administrasjonssenteret er i Kolvereid, men som tidligere nevnt er ledelsen og 

administrasjonen delt på de to sentrene Kolvereid og Rørvik. Tekniske tjenester og oppvekst 

og familie er lokalisert i Rørvik, og økonomi, helse, kultur og strategi og samfunnsutvikling er 

lokalisert i Kolvereid. Formannskapsmøter holdes i Rørvik og kommunestyremøter holdes i 

Kolvereid. I figurene 1 og 2 nedenfor illustreres den politiske og administrative 

organisasjonen, med tilhørende tjenester. 

 

 

 

 



 

 

Kilde: naroysund.kommune.no/Revisjon Midt-Norge 

Figur 1. Organisasjonskart for administrasjon og tjenester i Nærøysund kommune 
 

POLITISK NIVÅ 



 

 

3 PROSJEKTDESIGN 
I dette kapittelet vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i 

prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli 

beskrevet.  

3.1 Avgrensing 
Forvaltningsrevisjonen avgrenses mot ytre tjenester som skoler, barnehager, helse og 

omsorgsinstitusjoner o.l., og vil i hovedsak omfatte grensefeltet mellom administrasjonen og 

politisk nivå, og administrasjonen på tvers av ledelse og fagområder.  

3.2 Problemstillinger 
Av saksutredningen fra sekretariatet framgår det forslag til to aktuelle problemstillinger: 

1) Er det tilfredsstillende samhandling mellom politisk og administrativt nivå?  

o Blir saker til de folkevalgte organene forsvarlig utredet? 

o Blir vedtak som er truffet av folkevalgte fulgt opp og iverksatt uten ugrunnet 

opphold? 

2) Fungerer den nye kommuneadministrasjonen på tvers av de to tidligere kommunene? 

o Er det gjennomført prosesser for å få til en felles kultur? 

o Er det gjennomført kompetansekartlegging og oppfølging av denne? 

o Er det tilrettelagt for velfungerende system for 

 Internkontroll 

 Dialog 

 Saksbehandling 

 Avvikshåndtering 

 Etikk og varsling 

3.3 Kilder til kriterier 
• Kommuneloven 

o Fjerde del (§13)  

o Syvende del (§25) 

o Orden i eget hus – kommunedirektørens internkontroll (KS) 

o Evt. annet, relevant regelverk 

 

3.4 Metoder for innsamling av data 
For å belyse problemstilling 1, trenger vi data som beskriver saksutredningen og om vedtak 

blir fulgt opp og iverksatt uten ugrunnet opphold. Her vil et utvalg saker i politiske organ, 



 

 

primært kommunestyret og formannskapet bli gjennomgått og vurdert. Videre vil dokumenter 

som disse sakene utløser (f.eks. planer, budsjettoppfølging) bli gjennomgått. Det vil være 

aktuelt å intervjue sentrale ledere, både på politisk nivå og administrativt nivå. I tillegg vil det 

være aktuelt å intervjue nøkkelpersoner i utvalgte administrative enheter. 

For å belyse problemstilling 2 vil det være behov for å gjennomgå ulike styrende dokumenter, 

rutinebeskrivelser og prosedyrer i tillegg til digitale system for å håndtere dette. Det kan være 

aktuelt å gjennomgå protokoller, referat og andre dokument som eventuelt viser hvilke 

prosesser som har vært for å få den nye kommuneorganisasjonen til å fungere. I tillegg til de 

aktørene som er nevnt i avsnittet ovenfor, er det aktuelt å intervjue tillitsvalgte og verneombud. 

 

  



 

 

KILDER 



 

 

VEDLEGG 1: UAVHENGIGHETSERKLÆRING 



 

 

VEDLEGG 2: ANNET 
Tabell 1. Anbefalte farger i tabell 

    

    

    

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

 

Figur 2. Test av figur 
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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Ønsker du å abonnere?
Skatteinfo publiseres av
Skatteetaten. 

Har du innspill eller ønsker å få 
nyhetsbrevet tilsendt på e-post, 
kontakt oss på
skatteinfo@skatteetaten.no

For mer informasjon, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 11 – desember 2020

Skatteinfo

Fra 1. november 2020 overtok 
Skatteetaten ansvaret for  
skatteoppkreveroppgavene fra 
kommunene.

Det inkluderer blant annet inn- 
kreving av arbeidsgiveravgift, for-
skuddstrekk, utleggstrekk knyttet 
til skattekrav, skatteattester,  
kontonummerendring, konto- og 
saldoutskrift for skatt og avgift, 
innkreving av restskatt, skatt til 
gode, tilleggsforskudd og  
motregning.

Hvis du har hatt en sak under  
behandling hos ditt gamle skatte- 
oppkreverkontor, er denne overført 
til Skatteetaten. Du kan ha fått 

tildelt ny saksbehandler eller  
kontaktperson.

På skatteetaten.no finner du  
skjemaer for bestillinger,  
endringer, søknader, spørsmål, 
klager med mer. Aktuelle tema  
finner du på skatteetaten.no/
ny-skatteinnkreving.
Trenger du mer hjelp, kontakter du 
Skatteetaten på samme måte som 
før – se skatteetaten.no/kontakt
Eller du kan ringe nummer  
800 80 000, valg 2 (næring) eller 
3 (regnskapsfører/revisor), + 1 + 1  
(skatt og inn-/utbetaling av skatt). 

Nytt kontonummer
For innbetaling av blant annet 

restskatt, forskuddsskatt,  
forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, 
utleggstrekk og tilleggsforskudd, 
skal du bruke kontonummer  
6345 06 24804.  

Tidligere betalte du til skatte- 
oppkreveren i din kommune. Det 
nye kontonummeret erstatter 
de tidligere skatteoppkrevernes 
kontonumre. Hvis du allerede 
har betalt inn til skatteoppkrevers 
gamle kontonummer, trenger du 
ikke å foreta deg noe. Innbetalin-
gen vil automatisk overføres til nytt 
kontonummer.

Kommunene har fortsatt ansvar 
for innkreving av kommunale krav 
som eiendomsskatt, inkassosaker 
om kommunale krav, og ulike kom-
munale avgifter som for eksempel 
vann og avløp eller renovasjon.

Skatteoppkreving fra 1. november 2020
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