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1. Innledning
Vårt ønske er at denne overordnede risiko- og vesentlighetsanalysen (ROV) skal være et nyttig verktøy for
å sette seg inn i den enkelte kommunes rolle, ansvar og arbeidsoppgaver, samt det tilbudet kommunen
yter. Analysen er spesielt rettet mot politikere i kontrollutvalget og kommunestyret, men vi håper den
også skal være interessant for administrasjonen og andre som ønsker å sette seg nærmere inn i
kommunens virksomhet.

1.1. Bestilling
Kontrollutvalget vedtok i møte den 24.april 2019, sak 17/19, at Viken kommunerevisjon IKS (VKR) skal
utarbeide en overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og av selskaper som
kommunen har eierinteresser i.

1.2. Formål
Formålet med risiko- og vesentlighetsanalysen er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et overordnet
verktøy for å velge områder innen kommunens virksomhet som det kan være hensiktsmessig å sette
spesielt fokus på, ved å gjennomføre forvaltningsrevisjon og / eller eierskapskontroll.

1.3. Sentrale bestemmelser
Det fremgår av kommuneloven at kontrollutvalget skal sørge for at det utføres forvaltningsrevisjon av
kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i. 1
1.3.1. Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 2
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner.
Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i
kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst
behov for forvaltningsrevisjon. Gjennom å vedta plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon får
kommunestyret en aktiv og sentral rolle, som er ment å styrke de folkevalgtes kontroll med kommunens

1

LOV 2018-06-22 nr 83: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet punkt c)
Kommuneloven (2018) § 23-3. Forvaltningsrevisjon. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og
gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter.
2
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administrasjon og beslutningsgrunnlag. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer
i planperioden, dersom eventuell årlige gjennomgang avdekker behov for justeringer.
Forholdet mellom forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon
Ved gjennomføringen av regnskapsrevisjon skal revisor vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med
lov og forskrift3, samt om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med
lov og forskrift. Videre skal revisor vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og
forskrift krever, om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet,
samt om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og
om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene. Revisor
skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
Med andre ord vil det være opp til kontrollutvalget gjennom forvaltningsrevisjon å eventuelt stille
spørsmål til kommunens økonomiforvaltning utover det som gjelder årsregnskapet.
Fra 2020 skal revisor foreta en forenklet etterlevelseskontroll 4 med økonomiforvaltningen. Revisor skal
foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal legges frem for kontrollutvalget, og en skriftlig
uttalelse om resultatet av kontrollen skal rapporteres innen 30. juni.
Dette er en ny oppgave som er tillagt regnskapsrevisor, og som kommer i tillegg til den ordinære
rapporteringen på regnskapsrevisjon. Lovutvalget forutsatte i sitt forslag at dette skulle gjøres med
begrenset omfang av ressurser, basert på moderat sikkerhet. Oppgaven er ikke revisjon og bekreftelse
med høy sikkerhet, men en kontroll som gjøres med langt enklere handlinger, i tråd med ISAE 3000
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon.
Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av produktivitet,
kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger faller inn under
forvaltningsrevisjon.
1.3.2. Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i
samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Som for forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen
av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal
gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap, med

3

Kommuneloven (2018) § 24-5. Regnskapsrevisjonens innhold
Kommuneloven (2018) § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
God kommunal revisjonsskikk – RSK 101 for Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, utarbeidet i et samarbeid mellom
DnR og NKRF – Utkast til høring.
4
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sikte på å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll 5. Også denne planen skal vedtas av
kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

1.4. Kommunens ansvar og roller
Kommunene må håndtere risiko i mange ulike dimensjoner. Kommunelovens formålsbestemmelse6
fremhever kommunenes sentrale ansvar og roller;
§ 1-1.Lovens formål
Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge
nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive
samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og
fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og
fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.
Kommunens virksomhet kan derfor ut fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende:
•

et funksjonsdyktig kommunalt selvstyre, lokalt folkestyre og et sterkt og representativt
lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltagelse

•

yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne

•

utøve offentlig myndighet

•

være effektiv, tillitsskapende og bærekraftig

Dette kan danne utgangspunkt for vurdering av risiko og vesentlighet med utgangspunkt i følgende
spørsmålsstillinger:7
•

Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven?

•

Driver kommunen samfunnsutvikling til beste for innbyggerne?

•

Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på?

•

Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven?

•

Driver kommunen effektivt, tillitsskapende og bærekraftig?

Ut fra kommunens størrelse, og tilgjengelige ressurser, har vi valgt å belyse disse momentene der det er
relevant i et samfunnsperspektiv, et brukerperspektiv og et organisasjonsperspektiv. Disse er i egne
kapittel. I tillegg har vi et eget kapittel med risikovurderinger som gjelder kommunens eierskap i
selskaper.

5
6
7

Kommuneloven (2018) § 23-4. Eierskapskontroll
Kommuneloven (2018) § 1 Lovens formål
Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 2

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

6

Nore og Uvdal kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

Ved å ta utgangspunkt i kommunens overordnede plandokumenter vurderer vi om kommunen har fokus på
de krav som kommuneloven stiller til en kommune.

1.5. Koronapandemien
Under arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen rammet koronapandemien verden. Dette påvirker
samfunnet og kommunen på mange områder. Det er utfordrende i skrivende stund å kartlegge risiko og
konsekvenser av pandemien for samfunnet/kommunen totalt sett og på det enkelte området, samt kortog langtidseffekter. Vi har i denne analysen under det enkelte området tatt med ting som opplagt er og
blir en konsekvens av pandemien. Hvilke kompensasjonsordninger som staten gir kommunen opp mot mer
kostnader og inntektstap er også usikkert.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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2. Metode - leseveiledning
I dette kapittelet beskrives metoden rapporten bygger på og systematikken – oppbyggingen av rapporten.

2.1. Teorigrunnlag
Vi har utarbeidet denne analysen med utgangspunkt i NKRFs «Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering8»
og «Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll9».
Her danner COSO rammeverket10 utgangspunkt for gjennomgang av sammenhengen mellom mål, risiko og
styrings- og kontrolltiltak. Gjennomgangen vil ikke være revisjon, men en overordnet beskrivelse og
vurdering med henblikk på å avdekke områder hvor det er stor risiko for avvik, eksempelvis innenfor
måloppnåelse, regeletterlevelse, og økonomi.
Denne analysen er en overordnet og generell analyse av kommunen. Det vil si at den ikke er uttømmende i
forhold til de områder som det kan være hensiktsmessig å utføre forvaltningsrevisjon eller
eierskapskontroll innenfor.
Kommuner kan sies å være en organisasjon som i utgangspunktet skal forvalte og tilby innbyggerne det
samme tjenestetilbudet uansett hvor i landet kommunen ligger. På denne bakgrunn kan man si at
kommuner har en stor grad av fellestrekk, og dermed også er utsatt for en del risikofaktorer som er like.
Dette kan vi omtale med begrepet generell risiko. Dette er risikofaktorer som kommunen kan utsettes for
fordi kommunen leverer en type tjeneste. Generelle risikofaktorer for kommunene kan vi for eksempel
finne i Fylkesmannens tilstandsrapport for kommunene eller Helsetilsynets årlige tilsynsrapport.
Det er forskjeller mellom kommunene som kommer til syne der lokaldemokratiet har valgt å tilby
tjenester som ikke er lovbestemt, der kommuner velger å sette bort tjenesteproduksjonen til andre, eller
samarbeider med andre om å utføre tjenestene. Andre forskjeller på kommuner er demografiske og
geografiske forhold. Noen kommuner har naturressurser som gir dem et godt inntektsgrunnlag. Dette kan
gi forskjellige utfordringer i forhold til omfang av og valg av løsninger for å tilby befolkningen tjenestene
de har krav på. I tillegg er det forskjeller i kommunens økonomiske forutsetninger og kompetanse på de
enkelte områdene. Dette kan vi omtale med begrepet kommunespesifikk risiko. Dette er risikofaktorer
som kommunen kan utsettes for på bakgrunn av kommunens valg av måte å organisere, produsere og
levere en type tjeneste på.
Analysen er basert på en vurdering av kommunen med utgangspunkt i plandokument, KOSTRArapportering, økonomisk informasjon, bruker-/spørreundersøkelser, informasjon fra nøkkelpersoner,

8

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019
Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll, fastsatt av styret i NKRF 22.10.2018
10 COSO – Helhetlig risikostyring – Integrert med strategi og måloppnåelse, Sammendrag, juni 2017
9
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kontrollutvalgets vurderinger og revisjonens generelle kunnskap om risikoområder innenfor de enkelte
deler av kommunen. Analysen gjelder også selskaper hvor kommunen har eierinteresser.
Det er viktig å påpeke at de områder som anbefales i denne analysen ikke er et resultat av revisjon. De
konklusjonene som fremkommer er basert på en vurdering av iboende risiko for et område, samt
innsamlet informasjon om hva kommunen har av tiltak for å redusere slik risiko. Med risiko menes her
sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen (alvorlighetsgraden) dersom angjeldende
forhold (trussel) inntreffer. Endelige og kvalitetssikrede konklusjoner vil kreve at det utføres revisjon på
området.
Analysen deler kommunens tjenesteproduksjon inn i følgende tre perspektiver:
•

Samfunnsperspektivet – risikoen for at kommunen som organisasjon i samhandling med andre
offentlige og private organisasjoner ikke klarer å ivareta innbyggernes behov og andre generelle
samfunnsinteresser.

•

Brukerperspektiv – risikoen for at brukerne ikke får de tjenestene de har krav på gjennom lov og
forskrifter og vedtatte mål i kommunen.

•

Organisasjonsperspektiv – risikoen for at tjenesteproduksjon ikke blir produsert på en
ressursmessig (økonomisk) effektiv måte, og i tråd med lover og regler.

I tillegg har vi med et eget kapittel med risikovurderinger som gjelder kommunens eierskap i selskaper.

2.2. Risiko
En kommune vil i stor grad utsettes for risiko på bakgrunn av to faktorer;
•

at kommunen skal levere en type tjeneste, eller et sett av tjenester

•

kommunens valg av måte å organisere, produsere og levere tjenestene på

Vi har lagt til grunn en definisjon av risiko som en funksjon av sannsynlighet for at uønskede forhold
inntreffer og konsekvenser dersom situasjonen oppstår. Risiko = sannsynlighet x konsekvens
Sannsynligheten for at en uønsket situasjon skal oppstå avhenger av; kompleksitet på området (iboende
risiko) og kommunespesifikk risiko (risikoreduserende tiltak)
Konsekvensen av at et forhold inntreffer kan være vanskelig å beregne. Noen situasjoner vil ha store
konsekvenser for de som blir berørt, men de vil berøre veldig få. Andre situasjoner vil berøre mange flere,
og kanskje alle innbyggere, men kan ha mindre konsekvenser for hver enkelt. Vi søker å gjøre en vurdering
hvor vi ser på konsekvenser dersom et forhold skulle inntreffe;
•

Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten for
innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene?

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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•

Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten for
kommunen som organisasjon? Konsekvensene kan være relatert til økonomi, omdømme eller
eksterne rammebetingelser.

Vurdering av mulige konsekvenser (alvorlighetsgrader) kan gjøres ut fra ulike perspektiver:
•

Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.

•

Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst vesentlighet sett
fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av vesentlighet trolig variere mellom de
politiske grupperingene.)

•

Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter sett i
forhold til kommunens totale driftsutgifter.

•

Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som
vesentligst.

•

Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et
tjenesteområde anser som vesentligst.11

Vi har valgt å vekte ovenstående punkter på en skala fra 1 til 3, hvor 1 vurderes som veldig lav
sannsynlighet (for at et forhold kan inntreffe) og ubetydelig konsekvens (dersom et forhold inntreffer) og 3
vurderes som veldig høy sannsynlighet og veldig alvorlig konsekvens. Ut fra tallfestingen får vi en
gjennomsnittlig sannsynlighet og konsekvens for hvert område/hver tjeneste som er omtalt.
Dette kan illustreres slik:
•

•

11

Sannsynlighet vurdert ut fra:
o

kompleksitet på området (iboende risiko)

o

kommunespesifikk risiko (risikoreduserende tiltak)

Konsekvensen hvis et forhold inntreffer:
o

for den enkelte innbygger

o

for kommunen som organisasjon

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4
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Vurderingen av risiko kan fremstilles slik:
I kapittel 4 er utvalgte områder
beskrevet ut fra det enkelte perspektiv
som er tatt med i analysen og risiko
innenfor disse områdene vurdert ut fra
ovennevnte modell. I kapittel 5 er de
vurderte risikoene fra hvert enkelt
område samlet og illustrert i et
diagram som vist til høyre. Den
detaljerte fremstillingen av hvordan
risiko er vurdert, kan ses i vedlegg 1.
Dersom det på et område (eller for en tjeneste) er høy sannsynlighet og stor konsekvens, bør det vurderes
å iverksette nærmere undersøkelse. Hvis det er høy sannsynlighet, men mindre konsekvens, eller lav
sannsynlighet, men en stor konsekvens, kan det også være aktuelt å vurdere behovet for nærmere
undersøkelse.
I vurderingen av risiko har vi tatt utgangspunkt i at risiko i en viss utstrekning er knyttet til at en
kommune skal levere en type tjeneste, eller et sett av tjenester. I så måte anser vi at konsekvensene for
innbyggerne eller kommunen dersom en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten vil være
stort sett lik uavhengig av hvilken kommune som leverer den. Den samme betraktningen gjelder for
kompleksiteten på området. I enkelte tilfeller vil andre faktorer som for eksempel kommunestørrelse og
kommunalt samarbeid om oppgaveløsningen kunne påvirke vurderingene. Den faktoren som i stor grad vil
variere fra kommune til kommune er kommunespesifikk risiko. Dette er kommunens valg av måte å
organisere, produsere og levere tjenestene på, og dermed eventuelle risikoreduserende tiltak. Med unntak
av denne variabelen har vi valgt å utarbeide normtall for kommunene som benyttes som utgangspunkt i
vurderingen. For den kommunespesifikke risikoen har vi valgt å sette denne til moderat (2), og så justere
denne ut fra kunnskapen vi tilegner oss gjennom analysen.
Dette er femte gang revisjonen gjennomfører en risiko- og vesentlighetsanalyse / overordnet analyse av
eierkommunene. Normtallene vi har benyttet er basert på vårt arbeid med de fire tidligere analysene,
erfaringer fra forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, samt dialog med kommuneadministrasjoner,
politikere og fagmiljøer.
I analysen vil denne risikovurderingen i stor grad basere seg på revisors vurdering. Vi forsøker å involvere
flere i disse vurderingene, både de som er involvert i den aktuelle analysen, og andre, som
regnskapsrevisorer med erfaring fra revisjon av kommunen.
I noen tilfeller har vi også hatt en gjennomgang av risiko med kommunens administrasjon (ledergruppe).
Men i flere tilfeller har administrasjonen ikke ønsket å delta på dette. De har sett på den overordnede
analysen som revisjonens vurdering av kommunen, og dermed ikke sett det naturlig at de skal «påvirke»
vurderingene.
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2.3. Vesentlighet
Vesentlighet er et begrep med mange betydninger og definisjoner avhengig av i hvilken sammenheng det
benyttes. I regnskapsrevisjon brukes begrepet ofte om feilinformasjon som enkeltvis eller samlet kan
forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukerne av regnskapet. Andre
betydninger av vesentlighet går i retning av for eksempel hvor omfattende, hvor stor andel av noe det
reviderte området utgjør. Eller det kan gå i retning av hvilken betydning en feil, svakhet eller mangel vil
kunne ha for kommunen, samfunnet eller en større eller mindre gruppe innbyggere / brukere.
Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering
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peker på at det er svært vanskelig, om ikke umulig, å måle

ulike sektorers og virksomhetsområders vesentlighet opp mot hverandre. Det er anbefalt å ikke prøve å
måle hva som er viktigst av for eksempel skole, eldreomsorg, vann og avløp og kultur, eller å rangere de
ulike områdenes vesentlighet. Analysen bør bidra til at områder som anbefales for forvaltningsrevisjon er
vesentlige, men ikke nødvendigvis de mest vesentlige. I tillegg bør den bidra til at en tilstrekkelig bred del
av kommunens virksomhet over tid blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
I vår analyse rangerer vi ikke områder etter vesentlighet. I risikovurderingen legger vi vekt på hvilke
konsekvenser en hendelse (svakhet eller mangel) vil kunne få, og i denne vil elementer av
vesentlighetsbegrepet inngå.

2.4. Informasjonsgrunnlag
2.4.1. Dokumentasjon fra kommunen
I den overordnede analysen har vi benyttet styringsdokumenter fra Nore og Uvdal kommune. I
referanselisten fremkommer hvilke dokumenter revisjonen har innhentet fra kommunen.
Planstrategi Nore og Uvdal 2017-2020 ble vedtatt i kommunestyret 13.03.2017, med formål å gi en mer
systematisk vurdering av planbehov, og styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal
prioriteres. Kommunen er forpliktet til å revidere planstrategien i løpet av første år etter konstituering av
nytt kommunestyret
Kommunen har en samlet kommuneplan bestående av arealdel, samfunnsdel og handlingsdel.
Arealdelen ble vedtatt i 2000, i 2003 ble kommunen delt inn i planområder. Kommunedelplan for Tunhovd
ble vedtatt i 2006, Myrset-Ånesgården i 2009, Nore og Uvdal vest og øst i 2015, og Dagalifjell med Rødberg
i 2017. Kommunen skal i løpet av 2020 i gang med revidering av arealdelen.
Kommuneplanens samfunnsdel for 2019-2030 ble vedtatt i kommunestyret i.2019. Denne planen omfatter
utviklingstrekk, muligheter og utfordringer, visjon, og fokusområder med tilhørende overordnede mål og

12
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delmål. Den er mer overordnet og med mindre konkrete tiltak i forhold til forrige versjon, og intensjonen
er at den skal sees tydeligere i sammenheng med handlingsprogram med handlingsdel og økonomiplan.
I kommunens handlingsprogram/økonomiplan for 2020-2023 er visjoner og mål overført fra
kommuneplanen, og søkt koblet mot tiltak/målemetode. Ikke alle tiltak i denne nye strukturen er like
konkrete, og målbarheten varierer. Det kan synes å være behov for å jobbe videre med å konkretisere mål
på en måte som gir noe bedre grunnlag for resultatoppfølging og rapportering. Tiltak, mål og delmål må
være konkrete nok til at status for måloppnåelse enkelt skal kunne evalueres.
Ved henvendelse til kommunen får vi opplyst at det ikke eksisterer noen samlet oversikt over alle
gjeldende planer i kommunen. Ved gjennomgang av økonomiplan og årsrapport, finner vi at
kommunedelplaner for oppvekst, kultur og idrett er under utarbeidelse. Sektorplan PRO er ikke brukt som
styringsverktøy, og arbeid med ny plan er ikke påbegynt, men skal begynne og foregå løpende gjennom
2020. Arbeid med plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner er ikke igangsatt. Rullering av
flyktningeplan er planlagt påbegynt i 2020.
Denne overordnede analysen vil i hovedsak basere seg på kommuneplan og handlingsprogram, og
årsmelding, men også andre kilder er benyttet, slik som årsrapport, regnskap, kommunens nettsider,
KOSTRA-tall og annen offentlig tilgjengelig statistikk, mm.
2.4.2. Revisjonens kunnskap og erfaring fra tidligere arbeid med kommunen
I denne analysen bygger vi på erfaringer og funn fra tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner,
undersøkelser, selskapskontroller, samt erfaringer og funn fra regnskapsrevisjon.
I referanselisten fremkommer en oversikt over rapporter levert til kommunen de senere årene.
2.4.3. Spørreundersøkelse og dialog med politisk nivå
I forrige runde med analyser som ble gjennomført i 2015/2016 ønsket vi å utvide analysen med hvilke
synspunkter politikerne har på hvor de største risikoene i en kommune ligger, og hvor de mener det er
viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Vi utviklet derfor en spørreundersøkelse, hvor vi inviterte
politikerne til å ta stilling til områdene som er beskrevet under de 4 perspektivene / delkapitlene i
kapittel 4. Undersøkelsen sendes ut til medlemmer av kontrollutvalgene og kommunestyrene. Med
utgangspunkt i disse ønsket vi at politikerne skulle besvare spørsmål om:
•

Hvor "viktig" de anser de ulike områdene

•

Hvilke 5 områder de mener bør prioriteres for forvaltningsrevisjon

•

Årsaker til at de prioriterer disse områdene

I tillegg ble kontrollutvalgsmedlemmene også spurt om hvilke erfaringer – kommentarer de
hadde til den overordnede analyse for perioden 2015 – 2019.
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Undersøkelsen ble sendt ut til medlemmer av kontrollutvalgene og kommunestyrene. Dette ble gjort til de
sittende (avtroppende) medlemmene mot slutten av valgperioden. Deltagelsen i forrige runde (2015) viste
en svarprosent i snitt på 45% på alle kommuner, og 43 % i fylkeskommunen.
Undersøkelsen som ble gjennomført før sommeren 2019 fikk en svarprosent i snitt på 39 % i
kommunene. Resultatet av undersøkelsen kan i sin helhet ses i kapittel 8.
Svarprosenten for undersøkelsen var:
Antall svar

Antall respondenter

Svarprosent

Nore og Uvdal kommune

11

23

48,0 %

Alle kommuner 1

162

401

39,0 %

2.4.4. Dialog med administrativ ledelse
I arbeidet med denne analysen har vi hatt kontakt med administrasjonen. Kommunedirektøren har vært
kontaktperson og formidlet forespørsel om dokumentasjon til relevante deler av organisasjonen.
Utkast til grunnlag for kontrollutvalgets gjennomgang er oversendt kommunedirektøren for at
administrasjonen skal gjøre sin gjennomgang, med verifisering av fakta og supplere med egne
risikovurderinger. Ved oversendelse av analyseutkastet til kommunedirektøren 26.juni 2020 stilte vi oss til
rådighet for et møte med administrasjonen for avklaringer/drøftinger hvis man så behov for dette. Det har
ikke blitt tatt initiativ fra administrasjonens side på dette punkt.
Kommunedirektørens uttalelse ble forelagt VKR 17.september 2020. På bakgrunn av opplysninger som kom
frem i uttalelsen er fakta omtalt under barnehageområdet korrigert av VKR. Kommunedirektørens innspill
til forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljø i grunnskolen er også hensyntatt i kap 10.2 – anbefalte områder for
forvaltningsrevisjon. Kommunedirektøren fremmer også synspunkter på metodikken benyttet i analysen.
Kommunedirektørens uttalelse fremkommer i sin helhet som vedlegg 3 til analysen.

2.4.5. Nasjonale trender for forvaltningsrevisjon
Deloitte AS gjennomførte på vegne av KS en kartlegging av «Det kommunale og fylkeskommunale
risikobildet»

13

for perioden 2016-2020. Dette var blant annet basert på analyse av innsamlede planer for

forvaltningsrevisjon, vedtatt av norske kommunestyrer og fylkesting. Kartleggingen av det kommunale
risikobildet viste at det var innenfor tjenesteområdet administrasjon og organisasjon det var høyest
forekomst av risikoområder, slik kommunene selv vurderte det. Innenfor dette området pekte
internkontroll seg ut, tett fulgt av risikoområdet personal, sykefravær og HMS. Dernest var det
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tjenesteområdet helse- og omsorgstjenester som hadde høyest forekomst, der psykisk helse og rus var
identifisert som risikoområdet med høyest forekomst. I den andre enden av skalaen var tjenesteområder
som barnehage, næringsarbeid og kultur. Det var ingen vesentlige forskjeller ved sammenligning på tvers
av fylker eller på tvers av kommunestørrelse.
Vi viser derfor til at kartleggingen tyder på tendenser landet over der noen tjenesteområder får større
fokus fra kontrollutvalgene, mens andre tjenesteområder har blitt nedprioritert.
Ved å gjøre en enkel analyse av gjennomførte forvaltningsrevisjoner som er publisert gjennom NKRFs
forvaltningsrevisjonsregister 14, ser vi noe av de samme trendene. Her er en stor andel av
forvaltningsrevisjonsrapporter i kommunal sektor i Norge samlet, og kategorisert i tjenesteområde, tema,
hovedfokus og fokusområde.
Flest rapporter er kategorisert innenfor tjenesteområdene annet, skole, pleie og omsorg og
selskapskontroll. Et mindre antall rapporter er kategorisert innenfor områdene bolig, tannhelse, kultur,
samferdsel, vei, beredskap, kommunal og regional utvikling, sosialtjenester og barnehage.
Økonomisk internkontroll, økonomiforvaltning og økonomistyring er det dominerende tema. Andre tema
som forekommer ofte er annet, eierskapskontroll, anskaffelser, skole og pleie og omsorg. Et fåtall
rapporter er kategorisert innenfor temaene Avhending/salg, beredskap, barnevern, barnehage, kommunal
og regional utvikling, rus, bolig, miljø, sosialtjenester og barnevern.
Når det gjelder rapportenes hovedfokus er dette i stor grad regelverksetterlevelse og styringsinfo-verktøy.
Det er i liten grad rapporter med hovedfokus på kvalitet, produktivitet og måloppnåelse. Dette vises også
ved at virksomhetsstyring er det dominerende fokusområdet. Det er også noe fokus på brukertilpassede
tjenester og myndighetsutøvelse, mens det er få rapporter innenfor fokusområder som iverksettelse av
tiltak, anskaffelser, miljø og byutvikling samt gransking og misligheter.
2.4.6. KOSTRA
KOSTRA15 står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen,
prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleieog omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med
hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.
KOSTRA-databasen – Faktaarkene - ble avviklet 15. mars 2018. Faktaarkene ble erstattet av KOSTRA
nøkkeltall med utvalgte tall for de ulike tjenesteområdene.
Innen aktuelle områder har vi valgt å ta med KOSTRA nøkkeltall og herunder kommunens
kvalitetsindikatorer og ressursbruk vurdert opp mot sammenlignbare kommuner. Av sammenlignbare

14
15

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret og https://www.forvaltningsrevisjon.no/
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
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grupper har vi valgt å ta med gjennomsnittstallene fra KOSTRAs valgte kommunegruppe16 for den aktuelle
kommune, fylket kommunen tilhører og landsgjennomsnittet.
I KOSTRA blir kommunene gruppert langs tre ulike dimensjoner: Folkemengde, bundne kostnader og frie
disponible inntekter per innbygger. Nore og Uvdal kommune endret gruppetilhørighet fra gruppe 06 for
2018 til 03 for 2019. Kostragruppe 06 omfatter små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger,
høye frie disponible inntekter, og gruppe 03 omfatter små kommuner med middels bundne kostnader per
innbygger, og høye frie disponible inntekter

17

Avvik fra sammenlignbare grupper kan ha flere årsaker. Det er viktig å være klar over at KOSTRA-tall
alene ikke er egnet for å benyttes som grunnlag til å gjøre konklusjoner.
Dersom kommunens ressursbruk innen et område er lavere enn sammenlignbare grupper, kan dette bety
at kommunens tjenester ikke er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan
i sin tur medføre at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også
innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare grupper. En kommunes
ressursbruk innenfor et område kan også avhenge av politiske prioriteringer av det enkelte område. Et
sikrere svar på hva avvik i ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang av
angjeldende områder.
2.4.7. Kommunebarometeret
I tillegg til KOSTRA-tallene har vi valgt å presentere kommunens rangering fra Kommunal rapports
"Kommunebarometer18". Dette er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 151
nøkkeltall som er gruppert innenfor 12 ulike sektorer19. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig
lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i
hovedsak hentet fra KOSTRA, med tillegg av offentlig statistikk fra SSB, Utdanningsdirektoratet,
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Undersøkelsen
publiseres i mars, med tall fra foregående år. Kommunebarometeret 2020 bygger således på tall og
statistikk som gjelder for 2019.
Kommunebarometeret rangerer kommuner og gir karakter for å gjøre bildet lettere å lese. Kommunal
rapport anser ikke resultatet for å være perfekt, men at barometeret gir en god indikator, en kilde til å
kunne stille spørsmål og ikke minst la de mindre gode lære av de bedre. Rangeringen må ikke ses på som
en kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen bedre og noen svakere rangeringer.
Generelt vil en kommune med lavere inntektsnivå ha dårligere plasseringer enn en kommune med høye
inntekter. Likevel viser barometeret at noen kommuner skiller seg ut, og at det som regel er store

16
17
18
19

Se vedlegg 2 for en oversikt over hvilke kommuner som inngår i KOSTRAs kommunegruppe.
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/112/om
http://kommunal-rapport.no/kategori/kommunebarometeret
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/07/her-er-nokkeltallene-og-metoden-bak-arets-kommunebarometer
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forskjeller mellom de beste og svakeste innenfor hver sektor. I små kommuner kan spesielle faktorer gi
kraftige utslag.
De 12 sektorene har følgende vekting:
Barnehage (10 %)

Kostnadsnivå (5 %)

Saksbehandling (2,5 %)

Barnevern (10 %)

Kultur (2,5 %)

Sosialtjenesten (7,5 %)

Grunnskole (20 %)

Miljø og ressurser (2,5 %)

Vann, avløp og renovasjon (2,5 %)

Helse (7,5 %)

Pleie og omsorg (20 %)

Økonomi (10 %)

Grunnskole og pleie og omsorg utgjør samlet 40 prosent av barometeret. Disse etterfølges av barnevern,
barnehage og økonomi, og samlet utgjør disse 5 sektorene 70% av barometeret. De minst vektlagte
sektorene har en vekt på 2,5 prosent. Vektingen er skjønnsmessig, og det gjøres for å skille mellom de
viktige nøkkeltallene og de som er interessante, men relativt sett lite viktige.
Karakterer for nøkkeltallene, og dermed sektorene, settes ved at gjennomsnittet for kommune-Norge
settes til 3,5. Dette innebærer at kommuner som oppnår høyere enn 3,5 anses å være bedre enn
gjennomsnittet i landet, og oppnår man lavere enn 3,5 anses å være dårligere enn gjennomsnittet.
I tillegg til kommunebarometeret utarbeider Kommunal Rapport «Økonomibarometeret» som viser
kommunens plassering og historiske plasseringer innenfor en rekke økonomiske måltall, og
«Fremtidsbarometeret» som viser hvordan utsiktene for kommunen er fire år frem i tid.

2.4.8. Tilsynsmyndigheter
Kommunene er i kontakt med flere statlige20 tilsynsmyndigheter, som skal holde tilsyn med kommunenes
praksis på ulike områder.
Fylkesmannen21 fører tilsyn med en rekke av kommunenes tjenesteområder, slik som fagområdene
vergemål, barn og foreldre, barnehage og opplæring. Folk og samfunn, miljø og klima, landbruk og mat,
helse, omsorg og sosialtjenester, kommunal styring, plan og bygg, samt samfunnssikkerhet og beredskap.
Fylkesmannen skal samordne22 planlagte statlige tilsynsaktiviteter å vurdere det samlete omfanget av
statlig tilsyn med den enkelte kommunen. I tillegg har fylkesmann en rolle i oppfølging av kommuner som
er satt under statlig kontroll på grunn av økonomisk ubalanse23 (ROBEK).

20
21
22
23

Kommuneloven (2018) Kapittel 30. Statlig tilsyn
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/
Kommuneloven (2018) § 30-6.Samordning av statlige tilsynsmyndigheter
Kommuneloven (2018) Kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse
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Helsetilsynet24 er statens tilsynsorgan for barnevernet, sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester.
Mattilsynet25 er statens tilsynsorgan for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Mattilsynet skal være med å
sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig
produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver knyttet til kosmetikk og
legemiddel, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.
Arbeidstilsynet26 er statens tilsynsorgan for å følge opp at virksomheter holder et høyt nivå med hensyn til
helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, samt at de ivaretar sitt ansvar etter blant annet
arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen.
Arkivverket27 skal gjennom tilsyn sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjons-forvaltning i offentlig
sektor. Dette inkluderer alle faser i arkivenes liv – fra dokumentfangst og arkivdanning i dagligarkiv til
langtidslagring i arkivdepot.
Kartverket

28

er tilsynsmyndighet for matrikkel. Formålet med tilsynet er å følge opp om matrikkelen blir

ført i samsvar med lov og forskrift, og tilsynsmyndigheten (Kartverket) skal sammen med kommunen
avklare om kommunens virksomhet planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med
matrikkelloven.

2.4.9. Andre kilder
SSB Kommunefakta29 er en nettside hvor det er samlet et utvalg relevant statistikk om den enkelte
kommune. Det presenteres statistikk fra områdene; befolkning, bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse
og kommunens økonomi.
Buskerudstatistikk30 var en årlig rapport som ble utarbeidet av utviklingsavdelingen i Buskerud
fylkeskommune. Rapporten var en tabellsamling med relevant statistikk for Buskerud fylkeskommune og
kommunene i Buskerud.

24

Helsetilsynet: https://www.helsetilsynet.no/
Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/
26 Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/
27 Arkivverket: https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/tilsyn
28 Kartverket: https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Tilsyn-medmatrikkelen/
29 SSB Kommunefakta: https://www.ssb.no/kommunefakta
30 Buskerudstatistikk: http://www.bfk.no/Om-fylkeskommunen1/Statistikk/Buskerudstatistikk/
25
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Viken fylkeskommunes statistikk- og tabellbank31 er en nettside hvor det løpende publiseres statistikk om
Viken. Statistikkbanken er organisert etter FNs 17 bærekraftsmål. Den delen av statistikken som ikke lar
seg plassere i et bærekraftsmål er organisert etter tema.
Åpenhetsindeksen 2018

32

er utarbeidet av Pressens offentlighetsutvalg, for å se på hvor åpne Norges

kommuner er og hvor tilgjengelig informasjon er. Undersøkelsen har målt både hvor raske og korrekte
kommunene er til å håndtere sine innsynskrav, og hvor tilgjengelig viktig informasjon, som journaler,
dokumenter, informasjon og kontaktdata er på kommunenes nettsider.
Pasient- og brukerombudet i fylkene utgir en årsmelding

33

som beskriver de områdene ombudet mener

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten må ta inn i sitt kvalitets- og
endringsarbeid. Ombudet mottar en rekke henvendelser og er i tett og direkte kontakt med mange
pasienter, brukere og pårørende, og deres tilbakemeldinger, opplevelser og erfaringer skal alltid være en
sentral del av sektorens endringsprosesser mot bedre kvalitet og tryggere helsehjelp.

31
32
33

Viken statistikk- og tabellbank: https://statistikk.akershus-fk.no/webview/
Innsyn i norske kommuner – Åpenhetsindeksen 2018, Pressens offentlighetsutvalg, april 2018
Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud
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3. Generelt om kommunen
Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er
rangert som den 356. beste kommunen i Norge totalt, ut fra

Kommunebarometeret
Nore og Uvdal kommunes totale

nøkkeltallene.

rangering

2018

2019

2020

114

213

356

3.1. Demografi
Kommunefakta

34

per 4. kvartal 2019

Nore og Uvdal kommune

Landet

2 439

5 356 789

Fødte

20

12 148

Døde

30

10413

1

8 721

-9

10 791

Befolkning i 2030

2 323

5 735 539

Befolkning i 2040

2 178

6 056 244

Eneboliger

1 361

1 276 690

Leiligheter

3

1 230 915

Beboere per husholdning

2,19

2,16

Bor på landbrukseiendom

41,6%

7%

8,6%

10,3 %

Begge kjønn

75,6%

67,1 %

Menn

77,5%

69,5 %

Kvinner

73,3%

64,5 %

644 000

524 200

Andel med utdannelse på universitets- og høyskolenivå

19,1%

34,1 %

Barn med barnehageplass

92,6%

92,1 %

Elever i SFO / AKS

56,6%

60,8%

Befolkning
Folketall
Endringer i befolkningen:

Nettoflytting (2018)
Vekst i befolkningen siste kvartal
Forventet utvikling: (SSB hovedprognose)

Bolig

Bor trangt
Arbeid og utdanning
Sysselsatte i prosent av befolkningen 15 – 74 år

Samlet inntekt – median

34

SSB – Kommunefakta – https://www.ssb.no/kommunefakta.
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Det har over lang tid vært en negativ befolkningsutvikling I Nore og Uvdal, med nedgang på 9 i 2019, og
SSBs prognoser tyder på at trenden vil fortsette i årene som kommer. Det forventes sterkere nedgang i
antall barn i og under skolealder enn i landet forøvrig, og kommunen har en skjevfordeling mellom
kjønnene som kan påvirke fødselstallene negativt. Flytting er vanskelig å beregne, og innvandring kan
bidra positivt, men i sum forventes det færre innbyggere i yrkesaktiv alder. Antall eldre over 80 år vil
neppe endre seg vesentlig, skjønt det er mulig med økt antall eldre hyttebrukere.
Forventet befolkningsutvikling innebærer risiko for reduserte skatteinntekter og rammetilskudd, men
uendret eller økte krav til tjenestetilbudet.
Kommunen har om lag 4 000 fritidsboliger, og i høysesong nærmere 20 000 mennesker i kommunen.
Hyttebeboerne er en viktig ressurs, men innebærer også utfordringer for brannberedskap, legevakt og
andre helsetjenester, noe som har blitt aktualisert i møtet med koronapandemien.
Kommunen er en stor utmarkskommune, som med et areal på hele 2 266 kvm er den største kommunen i
Viken fylke. Verneområdene Hardangervidda og Trillemarka er viktige for lokal verdiskapning. Men lange
avstander innebærer også økonomiske utfordringer, eksempelvis for skoleskyss, hjemmetjenester, og
kommunalt vann og avløp.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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3.2. Organisering
Nore og Uvdal kommune ble en del av Viken fylkeskommune fra 01.01.2020.
Politisk organisering:
Kommunestyret er kommunens øverste organ som treffer vedtak på vegne av kommunen. I Nore og Uvdal
har kommunestyret 23 medlemmer, som etter valget høsten 2019 ble fordelt med 9 plasser til
Arbeiderpartiet, 8 til Senterpartiet, 4 til Høyre, 1 til Fremskrittspartiet og 1 til Sosialistisk Venstreparti.
Nore og Uvdal er organisert etter formannskapsmodellen, en politisk styringsmodell hvor
partioppslutningen gjenspeiles i antall representanter. Formannskapet er dels saksforberedende organ for
kommunestyret, men blir også delegert beslutningsmyndighet i saker. Kommunen har to faste politiske
utvalg, hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk, og hovedutvalg for livsløp og kultur.
Administrativ organisering:
Nore og Uvdal kommune har per 1. januar 2020 følgende organisering:

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. Organisasjonen er organisert i en
etatsmodell med tre kommunalsjefer for kommuneområdene næring, miljø og kommunalteknikk, oppvekst

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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og kultur, og helse og omsorg. Ledermodellen har tre nivåer med 6 ledere, 25 virksomhetsledere og 9
teamledere.
Støttefunksjonene personal, arkiv, servicekontor og politisk sekretariat er organisert i sentral stab, det
samme er FØNK - felles økonomikontor for Numedalskommunene.
Kommunale samarbeid om oppgaveløsning:
Nore og Uvdal kommune løser flere av sine oppgaver ved interkommunale samarbeid.
I eierskapsmelding 2020 er følgende listet:
•

Felles økonomifunksjon i Numedal

•

Felles barneverntjeneste i Numedal

•

Kongsbergregionen

•

Kongsbergregionen IKT Drift

•

Interkommunal samfunnsmedisinsk enhet

•

Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal

•

Felles pedagogisk psykologisk oppfølgingstjeneste for Numedal og Kongsberg og for ungdom som
har rett til videregående opplæringstilbud

•

Kongsberg krisesenter

•

Buskerudregionens incestsenter (Bris)

•

IKA Kongsberg IKS

•

Viken kommunerevisjon IKS

•

Kommunenes opplæringskontor IKS

•

Sør-Øst 110110 IKS

•

Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

I note 9 til regnskapet er det i tillegg til Fønk og barneverntjenesten også redegjort for:
•

NAV Numedal (Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg)

På kommunens nettsider er også følgende samarbeid tatt med:
•

Numedal middelalderdalen

•

Numedal Produksjon AS

•

Øst-Telemark Etablerersenter

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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3.3. Økonomi
Kommunefakta

35

per 4. kvartal 2019

Nore og Uvdal kommune

Landet

Kommunens økonomi
0,2%

1,9 %

50 145

74 791

Kommunens driftsinntekter per innbygger

148 430

89 262

Kommunens driftsutgifter per innbygger

151 149

88 692

Driftsresultat
Kommunens lånegjeld per innbygger

Vannkraftkommuner har store ekstrainntekter i form av eiendomsskatt, og Nore og Uvdal har vært blant
de 50 kommunene i landet med høyest skatteinntekter.
Nore og Uvdal kommunes handlingsprogram / økonomiplan 2020-2023 og regnskap 2019 viser følgende
hovedtall for utvikling i økonomien når det gjelder driftsregnskapet:
Økonomisk oversikt drift - Tall i hele
tusen

Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Regnskapsmessig resultat

Regnskap

Budsjett

2017

2018

2019

2020

-353 227

-347 244

-361 379

-347 697

349 152

357 746

368 018

344 387

-4 075

10 502

6 639

-3 310

5 485

11 040

10 849

14 610

-16 171

2 526

-6 534

11 300

4 877

-3 687

- 1 994

-11 300

-11 294

-1 161

-2 258

0

Kommunen har hatt regnskapsmessig mindreforbruk de tre siste årene. Kommunen har ikke uinndekket
regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år. Budsjetterte utgifter 2020 ligger lavere enn realiserte
utgifter siste tre år, dette innebærer høy risiko for merforbruk, ettersom det kan være vanskelig å
redusere utgiftsnivået så raskt.

35

SSB – Kommunefakta – https://www.ssb.no/kommunefakta.
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Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er rangert
som den 118. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Økonomi.
Innenfor Kostnadsnivå er kommunen rangert som den 403. beste

Kommunebarometeret
Nore og Uvdal kommunes rangering
innenfor området ØKONOMI

kommunen i Norge.
Ifølge 1A bevilgningsoversikt i økonomiplanen har kommunen
budsjettert med ca. 209 mill. kroner i frie driftsinntekter i 2020.
De frie inntektene forventes å øke litt i planperioden.

2018

2019

2020

60

127

118

… innenfor området KOSTNADSNIVÅ

2018

2019

2020

392

366

403

Nore og Uvdal kommune har planlagt investeringer for ca. 136 mill.
kroner i planperioden 2020 – 2023, som er fordelt med følgende
beløp per år:
Tall i hele tusen

2020

2021

2022

2023

34 140

40 440

37 680

12 580

Lån

-24 360

-31 290

-27 080

-5 500

Kompensasjon for merverdiavgift

-5 080

-4 900

-5 010

-1 550

-4 700

-4 250

.5 590

. 5 530

Planlagte investeringer
Finansiering:

Overføring fra drift og nto
avsetninger

Investeringer i økonomiplanperioden planlegges med høyere grad av lånefinansiering enn tidligere. Dette
sier noe om utviklingen med redusert økonomisk handlefrihet, og gir også signaler om mulige økte
driftsutgifter fremover da økt gjeldsgrad kan medføre økte rentekostnader, avhengig av utvikling
rentenivå. Som følge av presset på økonomien er det åpnet for revisjon av investeringsbudsjettet for
2020.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

25

Nore og Uvdal kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

Regjeringens produksjonsindeks viser følgende bilde av hvordan tjenesteytingen fordelte seg per 2018: 36

36

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/produksjonsindeks2/id2507960/
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4. Risikovurdering – Samfunnsperspektivet
Samfunnsperspektivet tar for seg Nore og Uvdal kommunes målsettinger i forhold til utviklingen av
samfunnet og hvordan det jobbes systematisk med denne utviklingen. Samfunnsperspektivet retter fokuset
mot om kommunen som organisasjon, og i samhandling med andre offentlige og private organisasjoner
ivaretar innbyggernes behov og andre generelle samfunnsinteresser.

4.1. Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen
Vi viser også til den generelle beskrivelsen av kommunens demografi under kapittel 3.1.
Kommunen skal gjennom sin planlegging

37

legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i

kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for
gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet.
Kommunestyret har selv ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sikre at kommunen har tilgang
til nødvendig planfaglig kompetanse. De skal vedta kommunal planstrategi

38

, kommuneplan

39

og

reguleringsplan 40, og skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i
planleggingen.
Kommunen skal gjennom sin virksomhet og sin organisering legge til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt selvstyre, lokalt folkestyre og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv
innbyggerdeltagelse. Kommunens styringsdokumenter bør vise hvilke tiltak kommune har gjort for å legge
til rette for dette.
Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet. Frivillig sektor

41

bidrar med store verdier til

samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. De er
pådrivere og viktige kanaler for interessegrupper og engasjerte innbyggere. Frivillig sektor har rollen både
som aktør – gjennom å påvirke politiske prosesser, og som arena – gjennom å være en skole i demokrati.
Gjennom frivillig arbeid ytes det også en betydelig innsats som supplerer og forsterker kommunale
tjenester. KS og Frivillighet Norge har sammen laget en «Plattform for samspill og samarbeid mellom
frivillig og kommunal sektor» 42. Plattformen er et uttrykk for ønsket om bedre samhandling mellom
sektorene for å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor.
Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke relasjonen mellom offentlig og frivillig sektor i
Norge.

37

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), § 3-3. Kommunens planoppgaver og
planleggingsmyndighet
38 Plan- og bygningsloven (2008), Kapittel 10. Kommunal planstrategi
39 Plan- og bygningsloven (2008) Kapittel 11. Kommuneplan
40 Plan- og bygningsloven (2008) Kapittel 12. Reguleringsplan
41 Regjeringen.no – Lokaldemokrativeileder – frivillig sektor og lokaldemokrati: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
42 KS og Frivillighet Norge – Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor, august 2017.
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Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og handlingsdel skal henge sammen og utgjøre en rød tråd i
kommunens helhetlige tjenestetilbud og produksjon, for å få til en felles satsing for å nå visjonen og
målene.
Samfunnsdelen for 2019-2030 ble rullert i 2019, og tar stilling til langsiktige utfordringer og muligheter i
lokalsamfunnet. Gjennomgående tema er FNs bærekraftsmål, folkehelse, samfunnssikkerhet og
beredskap, og Nore og Uvdal som nasjonalparkkommune. Medvirkning har vært vektlagt ved utforming av
visjon, 4 fokusområder, 12 mål og 51 strategier.43
«Sammen skaper vi framtida» er visjonen som er jobbet fram, og fokusområder er:
•
•
•
•

Sammen skape et raust og inkluderende fellesskap
Sammen skape gode oppvekst- og levevilkår
Sammen være stolte av bygdas tradisjoner, kultur og identitet
Sammen skape et bærekraftig næringsliv og positiv regional utvikling

Samfunnsdelen for 2019-2030 er mer overordnet enn tilsvarende for 2010-2021, for å være et strategisk
styringsverktøy for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Det medfører økt
betydning av handlingsdelen som et av kommunens viktigste styrings- og rapporteringsgrunnlag.
Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 er fremstilt i ett
dokument, og søker å konkretisere hvordan den overordnede planen skal følges opp med mål, strategier
og tiltak. Det kan nok bli en utfordring å følge opp og sikre koblingen mellom kommuneplan, handlingsplan
og fag-/sektorplaner, ved å konkretisere tiltak på en måte som gir godt grunnlag for å måle og evaluere
oppnådde resultater.44
Ny kommuneplan kan sies å være mer rettet mot samfunnsutviklingen og mindre mot
kommuneorganisasjonen enn foregående plan, som var mer konkret og også fokuserte på
kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter eksplisitt.
Kommuneplanens samfunnsdel vektlegger risikoen knyttet til utviklingen av folketallet sterkt, og har som
et delmål å opprettholde dagens bosetting i eksisterende tettsteder og grender, og bygge videre på de
fortrinn tettstedene og grendene har i dag. Delmål om å skape et bærekraftig næringsliv og positiv
regional utvikling, retter oppmerksomheten mot hvor stor betydningen av arbeidsplassutviklingen i

43
44

Kommunestyret 16.09.2019 sak 51/2019 Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030
Kommunestyret 16.12.2019 sak 91/19 Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023, årsbudsjett 2020
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næringslivet er, særlig fordi kommunen ligger langt unna alternative arbeidsmarkeder som er lette å nå
via pendling.
Arealdelen skal støtte opp under samfunnsdelen ved å angi områder for bruk og vern. Rullering av
arealdelen er krevende, og derfor fra 2003 delt inn i delplaner som beskriver hvor utbygging kan skje.
Avklaring av tema i arealdelen gjøres gjennom samfunnsdelen. Et sentralt tema for senere års rulleringer
har vært tilgang på tomter for fritidsbebyggelse, kommunen har ikke planer for utbygging av boligfelt.
Rullering av kommuneplanens arealdel for 2019-2020 planlegges startet opp i 2020.
Under fokusområdet «Sammen skape gode oppvekst- og levevilkår», er det formulert som delmål at
kommunen skal legge til rette for et levende og aktivt lokaldemokrati med vekt på dialog og medvirkning
fra innbyggere, næringsliv og andre.
Det opplyses å ha vært lagt stor vekt på medvirkning i utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel for
2019-2030.
Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for at det lokale folkestyret skal fungere som forutsatt i
grunnloven. Kommunelovens regler om møteoffentlighet og offentlighetsloven skal legge til rette for at
offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes informasjons- og ytringsfrihet, den
demokratiske deltakelse, rettssikkerheten for den enkelte og allmenhetens kontroll.

45

I Nore og Uvdal kommune benyttes internett til publisering av saksdokumenter ved hjelp av
publiseringstjenesten eInnsyn fra Elements. Innbyggere kan lese sakspapirene for kommunestyret,
formannskap og hovedutvalg fra egen PC. Nettsidene opplyser om innsynsrett i offentlige dokumenter, og
at alle saksdokumenter er offentlige hvis det ikke er gjort unntak hjemlet i lov. Her informeres det også
om klagemulighet ved eventuelle brudd på regelverket. Manglende søkbarhet er en vesentlig svakhet ved
kommunens nettside, men en ny plattform planlegges tatt i bruk.
Nore og Uvdal kommune har tatt i bruk web-løsningen Framsikt for presentasjon av handlingsprogram for
2020-2023.
Kommunen har økt digitaliseringen de senere år og implementert digitale programløsninger som kan bidra
til åpenhet og innsyn i forvaltningen. Risikoen vil derfor være knyttet til den praktiske bruken av disse
løsningene, og om samfunnets modenhet til å ta dem i bruk. Koronapandemien har sånn sett generelt
vært en sterk pådriver for økt bruk digitale løsninger.

45

Kommuneloven (2018) § 11-5 Møteoffentlighet, Offentleglova (2006) § 1. Formål
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Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Befolkningsprofil»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

2 530

2 482

2 448

2 439

106 570

285 336

5 367 580

Fødte per 1000 innbyggere

7,5

7,3

7,4

8,2

11,7

9,2

10,2

Døde per 1000 innbyggere

10,3

13,7

11

12,3

14

8,1

7,6

Netto innflytting

-11

-33

-25

1

-511

1 857

25 327

Andel skilte og separerte 16-66 år

9,5

8,6

9,5

9,9

13,1

12

10,4

Andel enslige innbyggere 80 år og over

68,3

71,2

71,7

68,2

89,3

61,5

62

Registrerte arbeidsledige i prosent av
befolkningen i alderen 15-74 år

0,7

0,6

..

0,4

1,8

1,5

1,5

10

10,2

9,7

10,8

17

20,8

18,2

1,58

1,62

1,57

1,57

..

..

..

Innbyggere

Andel innvandrerbefolkning
Samlet fruktbarhetstall

KOSTRA-tallene illustrerer den bekymringsfulle utviklingen av folketallet for kommunen gjennom lave tall
for så vel fødte som for innflytting.
En positiv faktor her er imidlertid lav andel arbeidsledige.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
Det er en liten nedgang i politikernes vurdering av områdets viktighet fra 2015 til 2019, men andelen som
ønsker området prioritert for forvaltningsrevisjon er doblet fra 2015.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har etablert integrerte plan-system og prosesser, som på overordnet nivå har sterkt fokus på
samfunnsutviklingen. Det kan bli en utfordring å følge koblingen mellom overordnet strategi, tiltak,
resultatmåling og -evaluering. Kommunen har tatt i bruk digitale løsninger som bidrar til åpenhet og
innsyn i forvaltningen, utfordringen for å oppnå ønsket effekt kan være modenheten i befolkningen.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:
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Sannsynlighet
Viktighet

Høy
Viktig

Konsekvens

Alvorlig

Prioritert av
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4.2. Bærekraftig utvikling
Kommuneloven skal også bidra til at kommuner skal være bærekraftige. Begrepet bærekraftig utvikling er
definert som «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende
generasjoner skal få dekket sine behov. 46». En bærekraftig utvikling avgjøres av sammenhengen mellom
de tre dimensjonene; økonomi, miljø og sosiale forhold. På bakgrunn av dette utarbeidet FN i 2015 et sett
med bærekraftsmål 47, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene innen 2030. som Norge er gjeldende for Norge. Det er derfor relevant for
kommuner å se til disse når de skal jobbe med å utvikle en bærekraftig kommune. FNs bærekraftsmål er:

1. Utrydde fattigdom

10. Mindre ulikhet

2. Utrydde sult

11. Bærekraftige byer og samfunn

3. God helse

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

4. God utdanning

13. Stoppe klimaendringene

5. Likestilling mellom kjønnene

14. Liv under vann

6. Rent vann og gode sanitærforhold

15. Liv på land

7. Ren energi for alle

16. Fred og rettferdighet

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

17. Samarbeid for å nå målene

9. Innovasjon og infrastruktur

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy til veldig høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Den nye kommuneplanens samfunnsdel legger opp til at FNs bærekraftsmål skal være et gjennomgående
tema, og ligge til grunn for alt kommunalt planarbeid. Særlig aktuelle mål her er «Stoppe
klimaendringene» og «Liv på land». Et fokusområde er å skape et bærekraftig næringsliv og positiv
regional utvikling, og et hovedmål er å ivareta forpliktelser knyttet til miljø, klima og artsmangfold.
Nore og Uvdal har ingen egen plan for hvordan bærekraftsmålene skal implementeres. Handlingsplanen for
2019 kan kanskje hevdes å legge særlig vekt på økonomisk bærekraft, men konkretiserer ikke
bærekraftsmål eller indikatorer.
Næringsutvikling kan anses som en forutsetning for miljømessig bærekraft.

46
47

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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Oppstart på arbeidet med samordnet handlingsplan for næringsarbeid ble utsatt i 2019 i påvente av
vedtak av kommuneplanens samfunnsdel.
Nore og Uvdal er en av landets største kraftkommuner, og er medlem i landssamanslutninga for
vasskraftkommunar (LVK). Kommunen mottar betydelige midler fra konsesjonsavgifter som setter
kommunen i en unik stilling når det gjelder ressurser som kan disponeres til næringsutviklingsarbeid.
Virksomhet næring ivaretar forvaltning av kommunens næringsfond, og har ansvar for oppfølging av
partnerskapsavtale med Nore og Uvdal Næringsselskap. Næringsselskapet omtales i økonomiplanen som en
viktig kanal mot næringslivet, og samarbeidspartner i næringsutviklingsprosjekter. Selskapets årlige
handlingsplan for 2020 ble behandlet av formannskap og kommunestyre i mars 2020. Bærekraft er
eksplisitt omtalt kun i forbindelse med forstudie om Numedal som bærekraftig reisemål.
I møte 17.06.2019 sak 45/19, behandlet kommunestyret Evaluering av kommunens samlede
næringsutvikling, arbeidsgruppas rapport og anbefaling. Evalueringen bygget på en rapport bestilt fra
Telemarksforskning som blant annet viste resultater fra en tillitsmåling i mars 2019, basert på
spørreundersøkelse til politikere og næringsdrivende i kommunen. Målingen viste at næringslivet i Nore og
Uvdal har forholdsvis lav tillit til kommunen, både politikere og ansatte, i forhold til andre
kommuner. Næringslivet og gårdbrukere synes imidlertid å ha god tillit til Nore og Uvdal Næringsselskap,
som utfører spesifiserte utviklingsoppgaver for kommunen, regulert i avtale.
Det ble i 2018 etablert arena for dialog med bygg- og anleggsbransjen, Nore og Uvdal hytteforbund ble
etablert, og det har vært grendemøter og møter med næringsliv og hytteinnbyggere. Arbeidet med ny
samfunnsdel til kommuneplanen ga anledning til kommunen, næringslivet og frivillig sektor til å samle seg
om felles mål for utviklingen i Nore og Uvdal. Det ble lagt vekt på medvirkning, og gjennomført
folkemøter og dialogmøter med næringslivet.
Det skal utarbeides ny næringsplan, og vellykket næringsarbeid krever stor innsats over lang tid. Det er en
utfordring at bedriftene har lav tillit til at politikerne har klare mål om vekst i næringslivet, og det er
vanskelig å måle effekten av næringsutviklingsarbeidet.
Det arbeides med tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Numedal og Kongsberg 20202024. Formålet med tilskudd til slike tiltak er å stimulere til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som
miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og
videreutviklet.
Årsrapport 2019 melder om at det ytes produksjonstilskudd og midler fra regionalt miljøprogram Oslo og
Viken, tilskudd fra nærings- og miljøtiltak i jordbruket, samt spesielle miljøtiltak i jordbruket.
I årsrapport 2019 rapporteres det fra Prosjekt Rein og ryddigere kommune, at kommunen er gjennomgått
iht. framdriftsplan, grunneiere har fått anmodning fra kommunen om opprydding, de som ikke har ryddet
følges opp etter forurensningsloven når ledig saksbehandlingskapasitet.
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SSB 07984: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år:

Nore og Uvdal

Sysselsatte personer etter
arbeidssted 15-74 år

Sysselsatte personer etter bosted
15-74 år

kommune
Næring48:

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

85

91

85

86

85

85

78

83

85

91

7

9

6

7

0

0

0

0

7

9

144

134

125

133

103

98

97

108

144

134

Elektrisitet, vann og
renovasjon

65

64

68

64

65

62

72

62

65

64

Bygge- og
anleggsvirksomhet

241

241

251

256

212

239

249

229

241

241

Varehandel, reparasjon av

154

143

157

148

144

132

134

128

154

143

37

42

48

44

27

34

40

41

37

42

Overnattings- og

30

28

31

38

21

22

29

32

30

28

serveringsvirksomhet
Informasjon og

0

3

3

0

0

0

0

3

0

3

6

6

6

9

4

6

6

6

6

6

50

56

45

52

42

49

38

49

50

56

Forretningsmessig
tjenesteyting

20

27

41

45

20

22

37

41

20

27

Off.adm., forsvar,
sosialforsikring

75

80

71

61

67

71

57

53

75

80

131

113

116

114

152

138

137

145

131

113

273

275

279

274

271

284

281

288

273

275

38

30

33

31

34

27

36

28

38

30

15

16

22

16

15

15

22

13

15

16

1371

1358

1387

1378

1262

1284

1313

1309

1371

1358

Jordbruk, skogbruk og fiske
Bergverksdrift og utvinning
Industri

motorvogner
Transport og lagring

kommunikasjon
Finansiering og forsikring
Teknisk tjenesteyting,
eiendomsdrift

Undervisning
Helse- og sosialtjenester
Personlig tjenesteyting
Uoppgitt
Sum

Sysselsetting kan ses på som en forutsetning for sosial bærekraft.
Befolkningen i Nore og Uvdal har et lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet, noe som til dels
tilskrives få kompetansearbeidsplasser, de fleste innenfor kraft og energi. En stor andel arbeidsplasser
finner vi innenfor sekundærnæringer, hvor hytteutvikling har bidratt til en relativt stor bygg- og
anleggsbransje. Kommunen er også en aktiv landbrukskommune. Helse- og sosial, undervisning og offentlig
administrasjon sysselsetter også en stor andel av innbyggerne, og det er økende behov for
spesialkompetanse på området.

48

SSB- statistikk - Sysselsatte per 4. kvartal, 2019 etter region, næring (SN2007), alder, statistikkvariabel og år
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Medianinntekten i Nore og Uvdal er høyere enn landet, men kommunen også har større andel barn i
lavinntektshusholdninger.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen er i startgropa ved at FNs bærekraftmål er gjennomgående tema i ny kommuneplan, men mye
gjenstår før disse gjenspeiler seg gjennomgående i konkrete lokale planer og mål. Hittil synes økonomisk
bærekraft sterkest fokusert, og dette er situasjonen for de fleste kommuner.
Næringsutvikling som forutsetning for miljømessig bærekraft har et unikt utgangspunkt i Nore og Uvdal.
Som vannkraftkommune har kommunen tilgang til betydelige midler for fordeling til næringslivet. Det er
en utfordring at næringslivet synes å ha har forholdsvis lav tillit til kommunen.
Sysselsettingen vil få betydning for sosial bærekraft.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy til
veldig høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Høy til veldig høy

Konsekvens

Moderat til alvorlig

4.3. Miljø og klima (energi)
Kommunalt arbeid med miljø, klima og energi reguleres i hovedsak av «Statlig planretningslinje for klimaog energiplanlegging i kommunene»
Miljøkommune.no

51

49

(forskrift) med hjemmel i plan- og bygningsloven 50.

er et nettsted utarbeidet for å gi støtte til kommunene med tanke på krav og

veiledning til kommunal saksbehandling, når det gjelder å løse miljøoppgaver på en god og effektiv måte.
Regelverket har til formål å bidra til at kommunene gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulerer og bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging. Det er viktig at klimatilpasning og utslippsreduksjoner sees i sammenheng der det er
relevant, og at det planlegges for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og
sårbarhet som følge av klimaendringer. Det er satt krav til at kommunene innarbeide tiltak og virkemidler
ved å ta hensyn til dette i sine overordnede planer. Videre er det blant annet også gitt føringer for bolig-,

49
50
51

FOR 2018-09-28 nr 1469 – Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
erstattet FOR 2009-09-04 nr 1167 – Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 28. september 2018
LOV 2008-06-27 nr 71 – Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Miljødirektoratet www.miljokommune.no flyttet til https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/
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areal- og transportplanlegging 52, forvaltning av strandsonen langs sjøen

53

, vernede vassdrag

54

og

55

forurensning .
Kommunen har tilsynsmyndighet med avløp, og forurensningsforskriften gir ikke kommunen hjemmel til å
videre-delegere myndigheten til andre.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Under fokusområde «sammen skape et bærekraftig næringsliv og positiv regional utvikling» er et
hovedmål i den nye kommuneplanen å ivareta forpliktelser knyttet til miljø, klima og artsmangfold i tråd
med FNs bærekraftsmål. Delmål er blant annet satsing på miljøvennlig og effektiv energibruk, redusere
klimagassutslipp i egen kommune, og utvikle miljø- og klimakompetansen hos politikere, administrasjon,
næringsliv og øvrig befolkning.
På kommunens nettside finnes det under fagplaner en klima- og energiplan fra nov 2011 som var ment å
være et verktøy for å synliggjøre og redusere bruken av ikke fornybar energi og utslipp av klimagasser.
Planen hadde som mål å redusere stasjonær energibruk i kommunal bygningsmasse med 10% innen 2013 og
20% innen 2020, og øke bruket av bioenergi. Andre tiltaksområder var holdningsskapende arbeid, areal- og
transportplanlegging og landbruk.
Ifølge planstrategi 2017-2020 skulle planen vært revidert i 2018, men vi er ikke kjent med at det er
gjennomført som forutsatt, og vi finner ikke rapportering opp mot slike mål i årsrapporteringen.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Klima og energi»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide
bygg
Energiutgifter som andel av brutto
driftsutgifter
Andel av energikostnader i
(fylkes)kommunens eiendomsforvaltning
brukt på fornybare energikilder
Energibruk per m2 eid areal (kWh)
Andel … … … av totalt forbruk i (fylkes)kom.
eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)
•

52
53
54
55

Elektrisitetsforbruk

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

108

69

0

171

104

132

108

0,66

0,5

0,45

0,96

0,5

0,67

0,66

100

100

100

98,1

95,1

95,8

100

408

336

0

203

136

145

408

29

33

31

89

80

84

29

0

0

0

5

11

12

0

FOR 2014-09-26 nr 1222 – Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
FOR 2011-03-25 nr 335 – Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
FOR 1994-11-10 nr 1001 – Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
LOV 1981-03-13 nr 6 – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
FOR 2004-06-01 nr 931 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
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Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

•

Fjernvarmeforbruk

•

Oljeforbruk

•

Naturgassforbruk

•

Bioenergiforbruk

•

Fornybarforbruk

Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

69

66

69

5

8

2

69

99

100

100

97

97

96

99

3

1

1

4

1

4

3

108

69

0

171

104

132

108

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Plan, byggesak og miljø»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

2

..

..

..

148

..

876

Andel av søknader om nye bygninger i LNF/LNFR-områder som ble innvilget

100

100

100

100

98

100

96

Andel av søknader om tiltak i freda eller
verneverdige områder / bygninger som ble
innvilget

..

50

..

50

43

50

46

Søknader om nye bygninger i strandsonen
som ble innvilget

Energiforbruket i kommunale bygg ligger svært høyt, og det samme gjør utslipp knyttet til energibruk.
Energiforbruk per kvadratmeter eid areal er også svært høyt. Det er mulig at dette kan ses i sammenheng
med stort vedlikeholdsetterslep i kommunens bygningsmasse?
Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er
rangert som den 320. beste kommunen i Norge innenfor sektoren
Miljø og ressurser.

Kommunebarometeret
Nore og Uvdal kommunes rangering
innenfor området
MILJØ OG RESSURSER

Klimadashbord for Viken – et interaktivt verktøy som presenterer
klimagassutslipp per kommune i Viken, viser at Nore og Uvdal har

2018

2019

2020

utslipp per innbygger noe høyere enn gjennomsnitt i Norge.

334

288

320

Utslipp per areal og antall biler per innbyggere ligger mye
lavere.

56

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
I spørreundersøkelse rettet mot politikere er det en liten nedgang fra 2015, men området vurderes
fortsatt moderat til viktig. Det er likevel ikke et tema politikerne vil prioritere forvaltningsrevisjon for.

56

https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/aktuelt-klima-miljo-og-natur/nytt-klimadashbord-for-viken.20875.aspx
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Kommunespesifikk risiko
Kommunen har svært høye energiutgifter for kommunale bygg, noe som innebærer økonomiske
konsekvenser som bør fokuseres i et omstillingsperspektiv. Vi finner ikke at miljø- og energiplan er
revidert i samsvar med planstrategi, eller at det rapporteres mot målene i denne.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy risiko.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy

Konsekvens

Moderat til viktig

Prioritert av

Moderat
0,0 %

4.4. Beredskapsplaner og ROS-analyser
Kommunalt beredskapsarbeid reguleres i hovedsak av lov

57

og forskrift

58

om kommunal beredskapsplikt.

Til dette arbeidet har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

59

utarbeidet veiledere,

håndbøker og informasjonsmateriell. Formålet med loven er å beskytte liv, helse, miljø, materielle
verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets
selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.
Kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

60

(ROS) for å kartlegge hvilke

uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene
inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Denne skal legges til grunn for kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og ved utarbeiding av planer etter Plan- og bygningsloven.
Analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner eller ved endringer i risiko- og
sårbarhetsbildet.
Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide en beredskapsplan

61

som skal

inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Den
skal minimum inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt,
evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert
og revideres minimum én gang per år, og kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet.

57
58
59
60
61

LOV 2010-06-25 nr 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
FOR-2011-08-22-894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/
Sivilbeskyttelsesloven (2010), § 14, Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse
Sivilbeskyttelsesloven (2010) § 15, Kommunal beredskapsplikt – beredskapsplan for kommunen
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Fylkesmannen fører tilsyn

62

med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter.

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 tar opp utfordringen ved at Nore og Uvdal i større grad må
planlegge for endret klima og mer ekstremvær. Ved arealplanleggingen er flom, skred og håndtering av
overflatevann ved større utbygginger sentrale tema. Samfunnssikkerhet og beredskap er derfor et av fire
gjennomgående tema i samfunnsdelen. Det fastslås her at Nore og Uvdal kommune skal være i stand til å
håndtere uønskede hendelser med fare for liv, helse og materielle verdier, og at kommunen har et
generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta innbyggernes og besøkendes sikkerhet og trygghet. Videre
at kommunen skal bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner også ved uønskede hendelser.
Koronapandemien som nå preger samfunnet, reiser en ny debatt om sårbarhet, og om små
hyttekommuners beredskap, som kommunedirektøren påpeker i årsrapporten for 2019.
Overordnede mål og delmål i kommuneplanens samfunnsdel er formulert slik:63
•

Beredskap tilpasset kommunens behov og forventede endringer i klima og miljø
o Kommunen skal ha en oppdatert ROS-analyse og beredskapsplan
o Ha tjenester og systemer som understøtter innbyggernes og besøkendes muligheter til å ta
vare på egen helse og materielle verdier.

Gjeldende ROS-analyse for Nore og Uvdal kommune ble vedtatt av kommunestyret høsten 2011. Gjeldende
beredskapsplan ble vedtatt i 1998, men opplyses å være ajourført i desember 2019. Beredskapsplanen
tydeliggjør ansvaret i kommunen, ved å angi mål, roller og ansvar i beredskapsarbeidet. Kommunens
beredskapsledelse ledes av kommunedirektøren.
Ifølge økonomiplan 2020-2023 har det gjennom 2018 og 2019 blitt arbeidet med ny ROS-analyse som
planlegges vedtatt første tertial 2020. Den skal gi grunnlag for revidering av kommunens beredskapsplan,
som må utarbeides når overordnet ROS-analyse er vedtatt. Målet er at beredskap for veier og kommunale
bygg skal utarbeides og iverksettes i 2020.
I forbindelse med utbruddet av koronaviruspandemien, ble gjeldende smitteplan fra 2006 vurdert å være
for dårlig. Arbeid med ny smittevernplan, pandemiplan og tiltakskort for massevaksinasjon, ble startet
opp i februar 2020.
Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) gjennomfører årlige kommuneundersøkelser, og undersøkelsen
for 2019 viser at det største forbedringspotensialet ligger i å ha oppdaterte planer. For at arbeidet med

62
63

Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) § 10. Tilsyn
Kommunestyret 16.09.2019 sak 51/19 Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030, punkt 6.4
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samfunnssikkerhet ikke blir en pliktøvelse for å tilfredsstille gitte krav, er det viktig at resultatene brukes
aktivt og systematisk.64
Det har vært avholdt to kontorøvelser med Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og
beredskap (NUSB).
Oversikt over oversendt dokumentasjon fra Nore og Uvdal kommune vedrørende beredskap og ROS:
Beskrivelse – tittel på dokument

Datert

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2011

05.09.2011

Plan for beredskapsledelse i Nore og Uvdal kommune, vedtatt av kommunestyret

ajourført siste gang 11.12.2019

09.09.98,
Smittevernplan, pandemiplan, tiltakskort for massevaksinasjon

Utkast 07.02.2020

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Ifølge fylkesmannens plan for samordning av tilsyn 27.09.19, ble det planlagt tilsyn med kommunal
beredskapsplikt i Nore og Uvdal 2. halvår 2019, og fylkesmannen i Oslo og Viken, hadde i sin
tilsynskalender for 2020 planlagt tilsyn med kommunal beredskapsplikt i henhold til Sivilbeskyttelsesloven
den 19. mai 2020. Det opplyses fra kommunen at det er gjennomført ett tilsyn fra fylkesmannen i løpet av
de siste 2,5 årene, og planlagte tilsyn er utsatt på ubestemt tid.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser en økt vektlegging av viktigheten, men som for 2015 er det
fortsatt ikke et område som politikerne vil prioritere forvaltningsrevisjon for.
Kommunespesifikk risiko
Som for mange andre kommuner har ikke analyser og planer for beredskap i Nore og Uvdal vært
gjennomgående og tilstrekkelig oppdatert. Det arbeides med utkast til nye planer.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

64

Sannsynlighet
Viktighet

Høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Alvorlig
0,0 %

https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/kommuneundersokelsen-2019/
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5. Risikovurdering – Brukerperspektivet
Brukerperspektivet tar for seg tjenesteområdene som Nore og Uvdal kommune etter lov og forskrift eller
gjennom lokale prioriteringer skal tilby sine innbyggere. I denne analysen er kommunens
tjenesteproduksjon i hovedsak delt inn etter rapporteringsstrukturen i KOSTRA. Inndelingen kan derfor
avvike noe fra hvordan den enkelte kommune har organisert sin tjenesteproduksjon. Brukerperspektivet
retter fokuset mot om brukerne får de tjenestene de har krav på, gjennom lov og forskrifter og vedtatte
mål i kommunen.

5.1. Oppvekst og kultur

5.1.1. Barnehage
Det er kommunens ansvar å tilby plass i barnehage til barn bosatt i kommunen. Barn med nedsatt
funksjonsevne og barn med vedtak etter lov om barnevernstjenester har rett til prioritet. Barnehageloven
65

regulerer kommunal barnehagedrift, så vel som private barnehagedrift.

Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på
åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barnehagene skal også være en
pedagogisk virksomhet, og loven stiller krav til grunnbemanning og pedagogisk kompetanse.
Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver i
forskrift om rammeplan 66. Rammeplanen skal utdype lovens bestemmelser om formål, innhold og barns og
foreldres medvirkning. Rammeplanen skal være et redskap for barnehagens ansatte og et grunnlag for
myndighetenes tilsynsansvar. Med rammeplanen som grunnlag skal hver barnehage fastsette en mer
detaljert plan for barnehagens aktiviteter gjennom året. Planen må blant annet konkretisere barnehagens
arbeid med å sikre barns medvirkning.
Som barnehageeier plikter kommunen å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk.
Kommunen er lokal barnehagemyndighet

67

, og har gjennom denne en dobbeltrolle som godkjennings- og

65

LOV 2005-06-17 nr 64; Lov om barnehager (barnehageloven)
FOR-2017-04-24-487 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
67
LOV 2005-06-17 nr 64; Lov om barnehager (barnehageloven), § 8.
66
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tilsynsmyndighet både med egne og private barnehager. Dette kan innebære en balansegang mellom
delvis motstridende oppgaver, som kan være en utfordring

68

.

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
I ny kommuneplan samfunnsdel 2019-2030 er det å sammen skape gode oppvekst- og levevilkår vedtatt
som fokusområde. Målet er å ha en barnehage og skole som fremmer læring, trivsel og helse slik at alle
skal fullføre grunnskolen og videregående opplæring.
I vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal, sist endret av kommunestyret 23.04.18 og
gjeldende fra 1.8.2018, fastslås det at de kommunale barnehagene skal drives i samsvar med
barnehageloven, gjeldende forskrifter og retningslinjer og kommunale planer, vedtekter og reglement.
Nore og Uvdal kommune har ingen private barnehager, men tre kommunale barnehager som er organisert
under kommuneområde oppvekst og kultur69:
•
•
•

Rødberg barnehage (27 barn), med avdeling i Tunhovd (8 barn)
Uvdal barnehage (27 barn)
Nore barnehage (26 barn)

Som lokal barnehagemyndighet, har kommunen en dobbeltrolle, som medfører ha ansvar for å ivareta
veiledning og tilsyn med egne barnehager.
Kommunens barnehager deltar i «Alle med», som er Kongsbergregionens satsing på tilpasset opplæring og
inkludering, og utviklingsarbeidet i barnehagen knyttes til rammeplanen, der barns medvirkning er et
viktig fokus.
Kommunen har et administrativt system for barnehage, skole og SFO, hvor man kan elektronisk kan
registrere og endre søknader, svare på tilbud og søke permisjon fra barnehageplass, noe som vurderes å
bidra til effektiv drift.

68

Meld. St. 7 2009–2010: Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene og NOU 2012:1: Til barnas beste, Ny lovgivning
for barnehagene

69

https://www.nore-og-uvdal.kommune.no/organisasjon
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Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Barnehager»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

Andel barn 1-2 år i barnehage,
i forhold til innbyggere 1-2 år

79,1

87,5

71,4

86,1

84,7

82,1

84,3

Andel barn 1-5 år i barnehage,
i forhold til innbyggere 1-5 år

89

90,5

88,9

92,6

92,6

91

92,1

Andel barn 3-5 år i barnehage,
i forhold til innbyggere 3-5 år

95,5

92,3

98,4

96,6

97,2

96,6

97

Andel barn i kommunale barnehager
i forhold til alle barn i barnehage

100

100

100

100

77,7

42,7

50,1

Antall barn korrigert per årsverk til
grunnbemanning, alle barnehager

4,8

4,7

4,7

4,9

5

5,7

5,7

Andel barnehagelærere i forhold til
grunnbemanning

40,4

41,6

51,9

53,5

38,8

41,6

40,7

Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i
forhold til alle barn i kommunale barnehager

:

:

:

:

3,4

4,3

3,9

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager
(f201, f211, f221) per korrigerte
oppholdstimer i kommunale barnehager

76

79,9

99,5

99,5

85,5

82,5

79,5

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i
forhold til innvandrerbarn 1-5 år

50

52,9

53,8

62,5

89

91,3

87,2

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av
kommunens totale netto driftsutgifter

7,7

8

8,9

9,1

11

14,4

14,4

147 064

160 971

199 384

216 074

182 228

162 629

164 320

71,3

70,3

85,3

82,2

72,5

64,5

63

Netto driftsutgifter barnehager, per
innbygger 1-5 år
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per
korrigerte oppholdstimer i kommunale
barnehager

Funksjon 201 = Barnehage | Funksjon 211 = Styrket tilbud til førskolebarn | Funksjon 221 = Barnehagelokaler og skyss

Det har lenge vært et mål å ha god barnehagedekning og god kompetanse. For 2019 er andel barn 1-5 år i
kommunens barnehage på 92,6%. Andel av minoritetsspråklige elever i barnehagen er økende, men med
62,5% er den fortsatt lavere enn fylket og landet.
Kvalitet målt ved antall barn per årsverk til grunnbemanning, ligger med 4,9 noe lavere enn de vi
sammenligner med, men kompetansenivået målt ved andel barnehagelærere i forhold til
grunnbemanningen var per 2019 på 53,6%, og følgelig høyere. Kravet til pedagogisk bemanning er
minimum en pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minimum en pedagogisk leder per 14 barn over
tre år. Rødberg, Nore og Tunhovd oppfylte pedagognormen per 15.12.19, Uvdal barnehage oppfylte den
med dispensasjon.70 Per 31.12.2019 lå driftsutgifter til barnehager i kommunen vesentlig høyere enn
kommunegruppen og landet. Barnehagene fikk økt ramme i 2019 for å møte ny bemannings- og
pedagognorm, men beløpet er ikke videreført i 2020.
Nedgang i folketallet og alderssammensetning med høyt antall eldre, gir fødselsunderskudd. Reduserte
barnetall bidrar til reduserte økonomiske rammer, og medfører risiko i forhold til å oppfylle lovkravene til

70

https://www.barnehagefakta.no/
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grunn- og pedagogbemanning. Kommunebarometeret viser at Nore
og Uvdal kommune er rangert som den 269. beste kommunen i

Kommunebarometeret
Nore og Uvdal kommunes rangering

Norge.

innenfor området BARNEHAGE

Dobbeltrollen som barnehagemyndighet og barnehageeier løses ved

2018

2019

2020

at kommunen har et interkommunalt tilsynsteam for barnehager.

129

137

269

Det opplyses å være gjennomført stedlig tilsyn i 2015, 2016 og
2017, samt dokumenttilsyn 2018 og 2019.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere i 2019 viser et uendret bilde fra tilsvarende undersøkelse i 2015,
ved at viktighet barnehager fortsatt vurderes høyt. Andelen av politikerne som vil prioritere
forvaltningsrevisjon på området er økt noe, sett opp mot 2015.
Kommunespesifikk risiko
Fokus på oppvekst og levevilkår i kommuneplanen og relativt rause budsjettrammer i forhold til mange
andre kommuner, samt rapportering om gjennomførte tiltak, vurderes å tilsi redusert risiko. Men
barnetallene går ned, og bemanningskrav må oppfylles, og press på kommuneøkonomien kan tvinge frem
prioriteringer. Eventuelle avvik kan få alvorlige konsekvenser for en sårbar gruppe, og dårlig
barnehagedekning vil kunne få negative konsekvenser for befolkningsutviklingen.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy
Viktig til svært viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
18,2 %

5.1.2. Grunnskole
Opplæringsloven

71

gjelder for grunnskoleopplæringen og videregående opplæring i offentlige skoler og

lærebedrifter, dersom ikke annet er særskilt fastsatt.. Loven gjelder også for grunnskoleopplæring i
private grunnskoler som ikke får statstilskudd etter friskoleloven og privat hjemmeopplæring i
grunnskolen.
Den kommunale grunnskoleopplæringen skal i samarbeid med hjemmet, åpne dører mot verden og
fremtiden og gi elevene og historisk og kulturell innsikt og forankring. Barn og unge har både rett og plikt
til grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven og tilhørende forskrifter.

71

LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
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Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Dersom en elev ikke får
tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, har vedkommende rett til spesialundervisning. Skolen skal
også sørge for at elever på 1. til 4. trinn, som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller
regning, raskt får intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir nådd.
Grunnskoleelevene har også rett til å gå på den nærmeste eller ved den skolen i nærmiljøet som de
sokner til. Og ikke minst har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og
læring.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Kommunen har to grunnskoler, 1.-7. i Uvdal og 1.-10. på Rødberg. Elevtallet er gått ned fra 280 i 2015 til
252 i 2019, og forventes å synke til 214 i økonomiplanperioden. Forventet nedgang i barnetall vil medføre
ytterligere reduksjon av rammetilskudd. Overholdelse av lovkrav om bemanning kan bli en utfordring, og
redusert voksentetthet og mindre elevgrupper kan gi utfordringer med å gi elevene et godt nok sosialt
tilbud.
Kommuneplanens samfunnsdel har som et fokusområde å skape gode oppvekst- og levevilkår. Målet er at
Nore og Uvdal skal ha en barnehage og en skole som fremmer læring, trivsel og helse slik at alle skal
fullføre grunnskolen og videregående skole. Et annet delmål er styrket interkommunalt samarbeid for å
opprettholde gode tjenester.
I tillegg til grunnskolelov, forskrifter og lokale føringer, følger kommunen særskilt kvalitetsutviklingsplan
for Numedal 2013-2020.72 Et fokus er å høyne utdanningsnivået hos de som underviser, og det er fastsatt
delmål innenfor områdene læring, folkehelse og trivsel, skoleledelse, og årlig utvikling og evaluering av
årsplan for skolen. Ansatte er i gang med kompetansehevingen.
Kommunens skoler deltar i «Alle med», som er Kongsbergregionens satsing på tilpasset opplæring og
inkludering. Dette utviklingsarbeidet i skolen knyttes til innføring av fagfornyelsen, som er fornying av alle
læreplaner i skolen som skal tas i bruk fra skolestart i 2020.
Kommunene i Numedal har et systematisk samarbeid mellom barnehager og skoler kalt «Dalmøter», og det
er dannet en interkommunal prosjektgruppe kalt «Oppvekst Numedal» som skal lage en plan for barn og
unges oppvekst. Sektorplaner og temaplaner innenfor oppvekstfeltet er modne for revidering. Arbeidet
med felles strategiplan for Oppvekst Numedal ble igangsatt juni 2019, planen var på høring i februar-mars,
og skal fremlegges for politisk behandling i kommunestyrene i 2020. Med oppvekst menes her alle områder
som gir tjenester til barn, unge og deres familier.

72

Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Numedal 2013-20120
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Planen tar opp utfordringer på mange ulike områder som: psykisk helse, deltakelse på fritidstilbud,
variasjon i resultater internt på skolene og mellom skolene, tverrfaglig samarbeid, mangel på
medvirkning, og barn som lever under fattigdomsgrensen.
Satsningsområder som fremlegges i planen skal følges opp med kommunale og interkommunale
handlingsplaner der det er formålstjenlig. Årlig rapportering følger kommunenes årshjul med
tertialrapporter og årsmelding. Strategiplanen skal rulleres hvert 4. år, første gang i 2024. Det er også et
mål at planen skal angi hvordan samarbeidet videre bør ledes og organiseres. Også kommunedelplan for
oppvekst skal ses i sammenheng med strategiplan Numedal.
Prosjektplan «Økonomisk balanse» for 2020-2023 tar blant annet opp muligheten for vurdering av
skolestrukturen, og å utrede én barne- og ungdomsskole, eller felles ungdomsskole med Rollag.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Grunnskole»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev
med særskilt norskopplæring (

47,5

69,8

43

40,3

51,2

27,4

31,5

Årstimer til spesialundervisning per elev med
spesialundervisning

146,4

128,5

123,1

142

164,9

128,2

138,8

Elever i kommunale og private grunnskoler
som får særskilt norskopplæring (%)

10,7

7,4

7,8

11,5

4,7

6,3

6,4

Elever i kommunale og private grunnskoler
som får spesialundervisning (%)

9,6

9,7

10,3

7,1

9,1

8,2

7,7

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

83,3

67,7

88,9

71,4

73,1

75,6

75,5

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

54,5

67,7

68,4

90,9

64,3

69

69,3

14,1

12,4

11,3

11,4

11,7

16,6

16

36,7

41,2

39,4

40,4

41,2

41,7

41,9

19,6

20,7

18,9

19,9

22,1

22,6

22,4

146 050

167 381

169 504

173 219

159 608

111 562

117 878

Gruppestørrelse 2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202,
215, 222, 223), i prosent av samlede netto
driftsutgifter
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202,
215, 222, 223), per innbygger 6-15 år

Funksjon 202 = Grunnskole | Funksjon 215 = Skolefritidstilbud | Funksjon 222 = Skolelokaler | Funksjon 223 = Skoleskyss

Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning er gått ned til 7,1 %, og er med det lavere enn
egen KOSTRA-gruppe, fylket og landet, men antall årstimer spesialundervisning per elev har økt.
Andel elever med særskilt norskopplæring har økt, men antall timer per elev er gått ned.
Grunnskolepoeng som mål for karakternivået, ligger fortsatt noe lavere enn de vi sammenligner med.
Netto driftsutgifter per innbygger har økt i 2019, og ligger betydelig høyere enn de vi sammenligner med
her.
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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I 2019 fikk 70 % av 252 elever ved skolene i Nore og Uvdal skoleskyss, mot 21% i landet.
Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er

Kommunebarometeret
Nore og Uvdal kommunes rangering

rangert som den 360. beste kommunen i Norge innenfor
sektoren Grunnskole.

innenfor området GRUNNSKOLE

2018

2019

2020

324

294

360

I april 2018 fremla BKR forvaltningsrevisjonsrapporten «Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø», hvor
formålet var å vurdere kommunens etterlevelse av regelverket, og rutiner og praksis for å ivareta elevenes
psykososiale arbeidsmiljø. Gjennomgangen viste at skolene jobber systematisk, kontinuerlig og tilpasset
lokale forhold for å fremme helse, miljø og trygghet hos elevene. De har fokus på enkeltelever og klasseog skolemiljø, og dette viste også elevundersøkelsen. Det var likevel rom for forbedringer, og det ble
blant annet anbefalt å evaluere og oppdatere tiltaksplan mot mobbing og ordensreglement i samsvar med
gjeldende regelverk, og sørge for oppfyllelse av dokumentasjonsplikten.
Spørreundersøkelsen rettet mot politikere i 2019 viser at de vurderer grunnskolens viktighet høyt, men
andelen som vil prioritere forvaltningsrevisjon på området er halvert fra 2015. Det kan ha sammenheng
med at det ble gjennomført forvaltningsrevisjon på området i 2018.
Kommunespesifikk risiko
Oppvekst og levekår er fokus i kommuneplanen, og det rapporteres om gjennomførte tiltak, men
sektorplaner og temaplaner er modne for revidering. Det arbeides med felles strategiplan for oppvekst
Numedal som viser utfordringer, satsingsområder og oppfølging, og som kan medvirke til redusert risiko.
På den annen side er utgiftsnivået høyt, og det kan bli nødvendig med økonomiske prioriteringer.
Synkende elevtall og press på budsjettrammene kan medføre redusert voksentetthet, og eventuelt
strukturelle endringer som innebærer risiko for negative konsekvenser som kan ramme en liten, men
sårbar gruppe.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig til svært viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
36,4 %
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5.1.3. Skolefritidsordning (SFO)
Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning

73

før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn

med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn. Flere kommuner har kalt sitt tilbud til skolefritidsordning for
Aktivitetsskole (AKS).
Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder,
funksjonsnivå og interesse hos barna. Barn med nedsatt funksjonsevne skal gis gode utviklingsvilkår. Elever
har i utgangspunktet ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Kravet til politiattest gjelder også
for ansatte i skolefritidsordningen.
Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekt gjennom egenbetaling

74

fra foreldrene.

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Tilbudet er for alle elever på 1. -4.trinn, og barn med spesielle behov på 1.-7. trinn. Andel barn 6-9 år i
kommunal SFO har variert noe rundt 50% i perioden 2015-2018. For 2019 er tallet 56,6%.
Nore og Uvdal kommune omtaler SFO som først og fremst fritidsarena, hvor barna kan tilegne seg
kunnskaper ferdigheter og holdninger gjennom lek, som følgelig har en sentral plass. Skolene har varierte
utearealer, og i tillegg til frileken, organiserer personalet leker og lærer barna tradisjonelle leker og
lekeformer.
Numedalskommunene har utarbeidet en felles plan for SFO-tilbudet 2017-202075, som utdyper innholdet ut
fra opplæringslovens bestemmelser. Visjon og mål er at alle barn skal oppleve å bli inkludert og godt
integrert i SFO, og de voksne må anerkjenne barna og gi dem tid til medvirkning. Planen er jevnlig tema i
felles nettverksmøter i Numedal. Den enkelte kommune har egne vedtekter. Daglig leder skal ha
pedagogisk utdanning og øvrig personale relevant fagutdanning. Ifølge årsrapprt 2019 er planen rullert til
plan for SFO Numedal 2018-2021, men ny plan er ikke tilgjengelig ved søk på kommunens nettside.
Nore og Uvdal endret sine vedtekter i november 2019, på bakgrunn av ønsker om endring av fast
åpningstid fra 10 til 11 måneder, med betaling av i 11 måneder etter vedtatte betalingssatser.

76

Prosjektplan for økonomisk balanse 2020-2023 tar opp muligheten å utrede organisering av barnehager og
SFO, samt feriestengt og endring av betalingsordning.

73
74
75
76
77

77

Brutto driftsutgifter for SFO var på 2 mill. kr i

LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), § 13-7.
Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, FOR-2019-12-11 nr 1731: Forskrift om
beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)
Plan for skolefritidsordningen Numedal 2017-2020
Vedtekter for skolefritidsordningen, sist revidert kommunestyret 25.11 sak 82/19, gjeldende fra 01.01.2020
Formannskapet 27.01.20 sak 8/2020 Prosjektplan «Økonomisk balanse» - et innsparingsprosjekt for Nore og Uvdal kommune 2020-2023
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2019, foreldrebetaling på 0,8 mill. kr ga netto driftsutgifter på 1,2 mill. kr. Årsrapport og økonomiplan
viser ikke egne mål eller resultatvurderinger for området.
I spørreundersøkelse rettet mot politikere vises det ingen endring fra 2015. SFO vurderes å ha moderat til
høy viktighet, og forvaltningsrevisjon er ikke høyt prioritert.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har egen plan for SFO som følges opp i jevnlige nettverksmøter i Numedal, men det
fremkommer ingen mål- eller resultatevaluering ut over dette i styringsdokumentene. Området vil
imidlertid inngå i prosjekt økonomisk balanse 2020-2023. Sviktende inkludering, integrering eller
anerkjennelse i SFO vil kunne få alvorlige følger, men planmessig arbeide antas å motvirke dette.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
9,1 %

5.1.4. Voksenopplæring
Den som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring har rett til slik opplæring,
så langt de ikke har rett til videregående opplæring etter § 3-1 78. Retten til opplæring omfatter til vanlig
de fagene som enn trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Opplæringen skal
også tilpasses behovet til den enkelte. Opplæringen og undervisningsmaterialet skal være gratis.
Et vilkår for å ha rett til grunnskoleopplæring er at søkeren har lovlig oppholdstillatelse i landet. Også
voksne som mottar grunnskoleopplæring har rett til spesialundervisning, dersom vilkårene er oppfylt.
Fylkeskommunene har også et ansvar for voksenopplæring. Personer som er over 25 år og som har fullført
grunnskoleopplæring, men ikke fullført videregående opplæring har etter søknad rett til videregående
opplæring for voksne. Den som har fullført videregående opplæring i et annet land, men ikke får godkjent
opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til videregående
opplæring for voksne. Voksne som er tatt inn i videregående opplæring har rett til å fullføre
opplæringsløpet.

78

LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), § 3-1.
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Generell risiko for området
Området er vurdert å ha lav risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Nore og Uvdals tjenestebeskrivelse for voksenopplæring omfatter:
•

Grunnskoleopplæring for voksne

•

Videregående opplæring for voksne

•

Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

•

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger.

Grunnskoleopplæringen og undervisningsmateriellet er gratis, og tilpasset opplæring gis etter søknad i
fagene som er nødvendig for å få vitnemål for fullført grunnskole. Antall deltakere i grunnskoleopplæring
for voksne har variert noe, for 2019 var det på 19.
Målgruppen for voksenopplæring er voksne fra og med 25 år som ikke har fullført videregående skole, og
det er fylkeskommunen som har ansvar for å holde nødvendige læremidler. Flyktningetjenesten opplyste
om 6 elever på Numedal videregående skole i 3017, 4 i 2018.
Nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som har fått innvilget oppholdstillatelse etter gitte kriterier,
kvalifiserer for introduksjonsordningen. Opplæringen er gratis, men deltakerne har krav på
introduksjonsstønad. Det skal minst ytes opplæring i norsk, samfunnskunnskap og forberedelse til
arbeidslivet. Opplæringen skal være på fulltid, og helårlig inntil to år. I 2017 hadde Nore og Uvdal 15
deltaker på introduksjonsprogram, i 2018 8 deltakere, og i 2019 5 deltakere.79
Fylkesmannen i Oslo og Viken, hadde i tilsynskalender 2020 felles nasjonalt tilsyn på grunnskoleopplæring
for voksne, planlagt til 2. mars.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser ingen vesentlig endring fra 2015. Voksenopplæringen
vurderes til moderat viktighet, og er ikke et område politikerne vil prioritere forvaltningsrevisjon for.
Kommunespesifikk risiko
Kommunens styringsdokumenter viser ikke spesifikke planer, mål eller resultatrapportering for
voksenopplæring, men tjenesten har heller ikke stort omfang.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra lav.

79

Kommunestyret 16.12.2019 sak 95/2019 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Lav
Moderat

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
00,0 %

5.1.5. Barnevern
Barnevernloven

80

skal sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling,

får nødvendig helsehjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn møtes med
trygghet, kjærlighet og forståelse, og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår.
Barnevernloven gjelder for alle barn som har bosted i landet og oppholder seg her og som er under 18 år.
Kommunen plikter å yte forsvarlige tjenester og tiltak. Barnet har rett på nødvendige tiltak når lovens
vilkår for tiltaket er oppfylt. Kommunen skal også ivareta at alle barn får medvirke i alle forhold som
omhandler barnet etter barnevernloven. De skal sikre at barnet får tilstrekkelig og tilpasset informasjon
og at de fritt får gi uttrykk for sine synspunkter. I tillegg plikter kommunen å samarbeide både med barn
og foreldre.
Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgavene som følger av barnevernloven, som ikke er tillagt et
statlig organ og de skal ha et internkontrollsystem som sikrer dette. Kommunen har også ansvaret for
nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell. Barneverntjenesten skal blant annet arbeide
forebyggende, samarbeide med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, samt utarbeide
individuell plan for å ivareta barns interesser. Det er barneverntjenesten i oppholdskommunen til barnet
som er ansvarlig for å yte tjenester og tiltak etter barnevernloven.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Under fokusområdet «Sammen skape et raust og inkluderende fellesskap» i kommuneplanens samfunnsdel,
finner vi et delmål som går på systematisk tverrfaglig arbeid med forebygging, tidlig innsats, god
oppfølging og egenmestring gjennom hele livsløpet. Delmål som er relevante for barnevernstjenesten.
Det ble i 2012 etablert en felles interkommunal barneverntjeneste i Numedal som har ansvar for
oppfølging i Flesberg og Rollag, i tillegg til Nore og Uvdal kommune. Nore og Uvdal har

80

LOV 1992-07-17 nr 100; Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
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arbeidsgiveransvaret, og tjenesten er fra 2019 organisert under kommuneområde livsløp og kultur.
Barnevernstjenesten har kontor på Lampeland og Rødberg. Felles barneverntjeneste forutsettes å bidra til
styrket fagmiljø.
I løpet av 2018 var det utskiftinger i ansattgruppen som medførte behov for å bygge kompetanse på nytt,
og det ble gjennomført opplæringstiltak. Det er imidlertid nødvendig med kontinuerlig
kompetanseutvikling, og i økonomiplanen uttrykkes det behov for å igangsette arbeid i god tid for å kunne
møte krav som følger av barnevernsreformen som innføres i 2022. For å kunne tilby flere tiltak stilles det
krav til bredere tverrfaglig samarbeid og økte ressurser.
I tilknytning til kommuneplanens delmål «Systematisk kvalitets- kompetanseheving og bruk av ny teknologi
for å møte fremtidens tjenestebehov» viser økonomiplanen til deltakelse i tjenestestøtteprogrammet for
barnevernet som tiltak. Dette er et samlingsbasert tjenesteutviklingsprogram i regi av Bufdir, som har
bedre og mer enhetlig kvalitet som mål.81
I årsrapport 2019 meldes det om økning i antall saker og kompleksitet i sakene (vold, overgrep). Mye
ressurser har gått med til kjøring, saksbehandling og dokumentasjon, mindre til forebyggende arbeid.
Døgnåpen barnevernvakt med åpen telefon ble innført i juni 2019.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Barnevern»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

12 135

22 170

23 770

22 608

11 086

8 658

8 367

3,2

3,3

5,8

5,2

5,5

4,5

4,6

4,2

3,5

5,3

5,2

6

4,7

4,8

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 022 år

6

6,4

6,9

5,3

5,2

3,8

3,8

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn
med undersøking eller tiltak

71 500

70 106

57 500

68 447

58 591

57 778

55 987

Brutto driftsutgifter per barn som ikkj er
plassert av barnevernet (funksjon 251)

23 720

22 231

34 667

37 455

43 351

49 258

42 162

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert
av barnevernet (funksjon 252)

498 857

781 929

1 008 636

1 130 000

413 454

441 116

439 020

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk
(funksjon 244) (antall)

17,1

16,8

14,4

16,8

18,3

18,5

18,8

72

100

83

74

83

96

89

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per
innbygger 0-22 år
Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år
Prosentdelen barn med undersøking ift.
innbyggere 0-17 år

Undersøkelser med behandlingstid innen
3 måneder (prosent)

Funksjon 244 = Barneverntjeneste | Funksjon 251 = Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | Funksjon 252 =
Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet

81

https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/Kvalitetsutvikling_i_barnevernstjenestene/Tjenestestotteprogramm
et/
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

51

Nore og Uvdal kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

I 2018 var andel barn med barnevernstiltak for innbyggere 0-22 år 6,9%, i 2019 var det gått ned til 5,2%,
men fortsatt er det høyere enn fylket med 3,8% og landet med 3,8%. Undersøkelser eller tiltak per årsverk
ligger med 16,8% lavere enn de vi sammenligner med her, og dette kan tolkes som at bemanningen kan
være noe høyere enn hos andre. 74% av undersøkelsene ble behandlet innen fristen på 3 måneder, og det
er en nedgang fra tidligere år, og Nore og Uvdal ligger med det vesentlig lavere enn fylket, egen gruppe
og landet. Tallet er også vesentlig lavere enn Flesberg og Rollag. Dette er en negativ utvikling.
Driftsutgifter for Nore og Uvdal ligger gjennomgående høyere enn kommunegruppen, fylket og landet.
Note 9 til regnskapet for 2019 viser hvordan utgifter til administrasjon/saksbehandlere fordeles med andel
på 40, 20 og 40% mellom henholdsvis Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, og det innebærer at 2,2 mill. kr
fordeles til Nore og Uvdal. Tiltak betales 100% av den kommunen tiltaket gjelder. Utgifter til tiltak i Nore
og Uvdal i 2019 var på 3,3 mill. kr.
Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er
rangert som den 362. beste kommunen i Norge innenfor sektoren
Barnevern.

Kommunebarometeret
Nore og Uvdal kommunes rangering
innenfor området BARNEVERN

I 2014 gjennomførte Fylkesmannen i Buskerud tilsyn med
Numedal barneverntjenestes arbeid med oppfølging av barn i

2018

2019

2020

32

137

362

fosterhjem. Det ble registrert ett avvik fra lov og forskrift, ved
at det ikke var lagt til rette for at alle fosterhjem fikk riktig antall oppfølgingsbesøk. Tilsynet ble avsluttet
etter at iverksatte tiltak ble vurdert som tilstrekkelige.

82

Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser at dette er et område som vurderes viktig og som kan være
aktuelt å prioritere for forvaltningsrevisjon, og dette er ingen endring sett opp mot 2015.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har et lite og sårbart fagmiljø, og utviklingen går i retning av flere og mer komplekse saker,
noe som innebærer høy risiko. Avveininger i barnevernssaker kan være vanskelige og beslutninger som tas
kan få svært alvorlige konsekvenser for så vel barn og familier, som kommunen.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:

82

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/buskerud/2014/numedal-barneverntjeneste-oppfolging-av-barn-i-fosterhjem-2014/
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Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Høy

Konsekvens

Viktig

Prioritert av

Alvorlig
18,2%

5.1.6. Kultur og idrett
Kommunene skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og
tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet
Kommunene har ansvar for folkebibliotekene

84

og kulturskolene

83

regionalt og lokalt.

85

. Mange kommuner har organisatorisk

tilknytning til ett eller flere lokale museer. Kommunene har ansvar for å forvalte kunst kommunen selv
eier.
Som andre frivillige organisasjoner86 er også idrettslag viktige for demokratiet, og bidrar med store verdier
til samfunnet og er samfunnsbyggende. Gjennom frivillig arbeid ytes det en betydelig innsats som
supplerer og forsterker kommunale tjenester. I «Den norske idrettsmodellen»

87

fremgår det blant annet

at kommunene er den viktigste offentlige bidragsyteren når det gjelder å skape gode rammebetingelser
for lokal idrettsaktivitet. Det fremgår videre at tilrettelegging for idrett ikke er en lovpålagt oppgave for
kommunene, og at tilskuddsnivået i stor grad kan være påvirket av kommuneøkonomien. Kommunen
samarbeider med idretten gjennom et idrettsråd

88

, og formålet er at det skal være en arena for

samarbeid mellom idrettslag, idrettskrets og kommunen.
I enkelte kommuner er det innført en ordning med innsynsrevisjon. Her setter kommunestyret som vilkår
for tilskuddet at revisor har innsynsrett hos tilskuddsmottakeren, for å kontrollere om tilskuddet er
benyttet i tråd med formålet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.

Kommunespesifikk informasjon
Et fokusområde i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 er å skape et raust og inkluderende fellesskap.
Det er formulert delmål som går på å legge til rette for at kultur-, idretts- og fritidstilbud er tilgjengelig

83

LOV 2007-06-29 nr 89; Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)
LOV 1985-12-20 nr 108; Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven)
85 LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), § 13-6.
86 Regjeringen.no – Lokaldemokrativeileder – frivillig sektor og lokaldemokrati: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
87 Meld. St. 26 2011–2012: Den norske idrettsmodellen
88 LOV for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, vedtatt på Idrettstinget 2019, med virkning fra 1. januar 2020.
84
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for alle, og å stimulere til samarbeid mellom frivillige lag og foreninger. Et annet fokusområde er stolthet
av bygdas tradisjoner, kultur, identitet, som også gjennom ulike mål og delmål peker på aktuelle arenaer.
Økonomiplan 2020-2023 viser til ambisjon om et bredt og variert kulturtilbud, men at press på økonomien
har ført til reduksjon av det totale kulturbudsjettet, og at ytterligere reduksjon kan medføre lavere
attraktivitet for tilflytting og turisme.
I kommunedirektørens årsrapport 2019 fremgår det at vedlikeholds- og tiltaksplan for Bygdetunet jevnlig
er tema i nettverksmøter gjennom året, og plan for kulturminnevern rulleres årlig. Årsrapporten viser
videre til at planarbeid for kommunedelplan for kultur vil bli påbegynt i 2020. Planprogram for ny
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og kulturminneplan for Numedal er vedtatt, og at
også disse planene er under utarbeidelse.
Gjeldende kulturminneplan er fra 2011, og kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
gjelder perioden 2009-2021. Planarbeid med kommunedelplan for kultur skal påbegynnes i 2020.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kultur / Barne- og ungdomstiltak»
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16.mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

Netto driftsutgifter til kultursektoren i
prosent av kom. totale netto driftsutgifter

5,2

4,8

5

4,8

4,4

3,8

4,2

Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i
prosent av kom. totale netto driftsutgifter

0,7

0,7

1,2

0,9

1,4

1,2

1,4

Netto driftsutgifter til barn og unge
(f231+f383) i prosent av kommunens totale
netto driftsutgifter (prosent)

1,3

1,2

1,2

1

0,9

0,8

0,8

Netto driftsutgifter til allmenn kultur
(f370+f373+f375+f377+f385+f386)

6 566

6 099

5 891

6 297

179 193

309 100

6 466 130

Netto driftsutgifter til kultursektoren per
innbygger

4 271

4 098

4 543

4 355

3 562

2 277

2 620

Brutto investeringsutgifter til kultursektoren
per innbygger (antall)

148

297

0

326

1 723

798

1 573

Besøk i folkebibliotek per innbygger

2,3

2,1

2,2

2,2

3,7

4

4

Besøk per kinoforestilling (antall)

42,7

36,3

33,3

31,4

22,9

31,4

27,2

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole
(prosent)

21,2

28,8

33,9

39,7

31,4

15,7

18,9

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,8

0,8

2 625

2 325

2 084

2 026

52 869

95 259

1 809 288

Omløpshastighet for bøker
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek

Funksjon 231 = Aktivitetstilbud til barn og unge | Funksjon 370 = Bibliotek | Funksjon 373 = Kino | Funksjon 375 = Muséer |
Funksjon 377 = Kunstformidling | Funksjon 380 = Idrett og tilskudd til andre idrettslag | Funksjon 381 = Kommunale idrettsbygg og
idrettsanlegg | Funksjon 383 = Kulturskole | Funksjon 385 = Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | Funksjon
386 = Kommunale kulturbygg

Utgiftsandel til kultursektoren og til barn og unge er noe redusert, men fortsatt høy i forhold til andre
kommuner. Også netto driftsutgifter per innbygger ligger høyere enn andre. Andel utgifter til idrett ligger
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derimot noe lavere enn de vi sammenligner med. Deltakelsen på kommunens kulturskole er høyere enn
andre. Biblioteket er ganske lite besøkt, men driftsutgiftene her er lave, sett i forhold til andre.
Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er

Kommunebarometeret

rangert som den 139. beste kommunen i Norge innenfor

Nore og Uvdal kommunes rangering

sektoren Kultur. De tre tyngste nøkkeltallene i

innenfor området KULTUR

kultursektoren er nettodriftsutgifter til aktivitetstilbud for

2018

2019

2020

barn og unge, netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg

70

67

139

per innbygger og antall ansatte kulturarbeidere i
kommunen.

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
Politikerne vurderer i spørreundersøkelsen kultursektoren som viktig, men viser lav tilbøyelighet til å
prioritere forvaltningsrevisjon på dette området.
Kommunespesifikk risiko
Planarbeid med kommuneplan kultur påbegynnes 2020, og kommunedelplan for idrett mv er under
utarbeidelse. Kommunen har hatt og har sterkt fokus på kultur og idrett, og har brukt større andel av
budsjettet på sektoren enn de fleste andre kommuner. Press på økonomien kan medføre reduserte midler,
med lavere attraktivitet for innbyggere, tilflyttere og turister som konsekvens.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
9,1 %

5.1.7. Tros- og livssynssamfunn
Den norske kirke ble selvstendig fra staten fra 2017. Kommunene har hatt det økonomiske ansvaret for
kirken siden kommunene ble opprettet i 1837

89

. Dette ansvaret omfatter at kommunen utreder en del

89

KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter: Kirke og kommune – Samarbeid, ansvar og utfordringer i lokalsamfunnet, desember
2016
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utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd. Staten gir tilskudd

90

etter budsjettsøknad fra

Kirkemøtet.
Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk
likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge

91

. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og

kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.
Det er fremmet et forslag til lovvedtak i stortinget til ny lov om tros- og livssynssamfunn 92. Loven tar for
seg vilkår for registrering som tros- eller livssynsamfunn, regler for tilskudd til tros- og livssynssamfunn,
regler om inn- og utmelding av trossamfunn, vigselsrett for tros- og livssynssamfunn m.m.
Rammelovgivning om Den norske kirke inngår som et kapittel i loven. Forslaget foreslår enkelte endringer i
ekteskapsloven

93

og lov om gravplasser, kremasjon og gravferd

om Den norske kirke, lov om trudomssamfunn og ymist anna

95

94

, og den nye loven er tenkt å erstatte lov

og lov om tilskott til livssynssamfunn

96

.

I enkelte kommuner er det innført en ordning med innsynsrevisjon. Her setter kommunestyret som vilkår
for tilskuddet at revisor har innsynsrett hos tilskuddsmottakeren, for å kontrollere om tilskuddet er
benyttet i tråd med formålet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha lav til moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Området er i begrenset grad omtalt spesifikt i kommunens plan- / styringsdokumenter.
Kommuneplanens samfunnsdel fokuserer imidlertid bygdas tradisjoner, kultur og identitet, med delmål om
at innbyggerne skal være stolte av kommunens og Numedals særpreg, og at kulturarven skal danne
grunnlag for økt verdiskapning. Numedal markedsfører seg som Middelalderdalen, og stavkirkene i dalen er
sentrale kulturminner.
Det er 6 kirker i Nore, Uvdal og Tunhovd sokn: Skjønne kirke, Uvdal kirke, Tunhovd kirke, Nore kirke, Nore
stavkirke og Uvdal stavkirke.
Kontor for Nore, Uvdal og Tunhovd menigheter og Nore kirkelige fellesråd er lokalisert på Rødberg.
Kirkelig fellesråd skal blant annet ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, og
ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Kommunen utreder utgifter etter budsjettforslag fra
kirkelig fellesråd.

90
91
92
93
94
95
96

LOV-1996-06-07-31: Lov om Den norske kirke (kirkeloven), § 2 a.
https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-og-livssynssamfunn/id2000112/,
Prop. 130 L (2018 –2019): Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
LOV-1991-07-04-47: Lov om ekteskap [ekteskapsloven]
LOV-1996-06-07-32: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
LOV-1969-06-13-25: Lov om trudomssamfunn og ymist anna
LOV-1981-06-12-64: Lov om tilskott til livssynssamfunn
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Ifølge Kommunefakta97 er 80,4% av kommunens innbyggere medlemmer i Den norske kirke per 2019, og
7,2% er medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kirke»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale
netto driftsutgifter.

2,3

2,3

2

2

1,5

1,1

1,1

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i
prosent av samlede netto driftsutgifter

2,2

2,2

1,9

2

1,4

1

1

79,6

81,3

81,8

80,4

79,4

66,9

68,6

89,5

66,7

66,7

105

60

48,8

50,6

80

80,8

88,5

76,5

73,4

49

54,3

115,4

97,1

100

90

94,5

84,6

85,3

6,5

5,6

6,6

7,2

6,4

14,6

12,6

1 838

1 853

1 739

1 807

1 147

1 415

613

15

25

0

0

2

29

7

Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall
innbyggere
Døpte i prosent av antall fødte
Konfirmerte i prosent av 15-åringer
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor
Dnk i prosent av antall innbyggere
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393
per. innbygger i kroner
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innb.

Funksjon 390 = Den norske kirke | Funksjon 393 = Gravplasser og krematorier

Nore og Uvdal har hittil brukt en litt høyere andel av sitt budsjett til kirken enn sammenlignbare
kommuner. Men så er også en større andel av kommunens innbyggere medlemmer i Den norske kirke enn i
fylket og landet. Andel innbyggere som tilhører andre trossamfunn er økende.
Kommunespesifikk risiko
Nore og Uvdal fokuserer kulturarven i kommuneplanens samfunnsdel, og kommunens kirker utgjør viktige
kulturminner. Kommunens økonomi er under press, og det kan få konsekvenser for utredning av utgifter til
Den norske kirken og andre livssynssamfunn.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra lav til
moderat.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

97

Sannsynlighet

Lav til moderat

Konsekvens

Moderat

https://www.ssb.no/kommunefakta/nore-og-uvdal
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5.2. Helse, omsorg og sosial
Pasient- og brukerombudet skal hjelpe innbyggerne med spørsmål om helsetjenester og gi råd og
veiledning om rettigheter man har som pasient. Pasient- og brukerombudet i Buskerud har i sin årsmelding
for 2019

98

tatt opp en rekke områder de mener de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Buskeruds

kommuner må ta inn i sitt kvalitets- og endringsarbeid.
Dette er:
•

Det er for mange pårørende som opplever at de får en uriktig og uforholdsmessig stor
omsorgsbyrde når et voksent familiemedlem trenger kommunale tjenester.

•

Avlastningstilbudene til pårørende oppleves ikke å gi reell avlastning.

•

Tjenestene som innvilges er ofte standardiserte og lite dekkende for det individuelle behovet for
tilsyn og trygghet.

•

Saksbehandlingen er fortsatt kritikkverdig i mange kommuner.

•

Tjenestene etter utskriving fra sykehus oppleves ikke å være nok eller riktige.

•

Kommunale rehabiliteringstjenester varierer for mye når det gjelder tilgang, ventetid, kapasitet,
tjenestenivå og kompetanse.

•

Beboere på sykehjem trenger mer stabil og kompetent bemanning enn det som tilbys i alle
avdelinger i dag.

•

Boligene som tilbys personer med psykiske helseutfordringer er ikke nok differensierte og tilpasset
den enkeltes behov.

•

Ikke alle barn med nedsatt funksjonsevne får delta på de samme sosiale arenaene som friske barn.

•

I mange boformer for psykisk utviklingshemming, er personalet unge og ufaglærte med
tidsbegrensede arbeidskontrakter.

•

Tilgangen til kommunale tjenester til psykisk syke brukere er ofte mangelfull.

•

I flere kommuner har krav om egenbetaling for tjenesten praktisk bistand vært for høy fordi
beregningsgrunnlaget er feil.

•

Pårørende til beboere på sykehjem får ofte beskjed om å utføre oppgaver de ikke har ansvaret
for.

•

Beboere på sykehjem som får en akutt sykdom eller forverring av eksisterende sykdom, følges ikke
alltid opp med adekvat undersøkelse, pleie og behandling.

•

Det er kommunenes plikt å sørge for at hjemmetjenesten er kvalifisert til å observere og vurdere
om symptomer og tilstander krever legetilsyn.

•

Å sende pasienter med demenssykdom, og kraftig redusert almenntilstand alene i drosje til
legevakt eller akuttmottak, ligger langt utenfor plikten til å gi pasienten omsorgsfull og forsvarlig
hjelp.

•

98

Rettssikkerheten i kommunene er ikke god nok på viktige velferdsområder.

Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud
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5.2.1. Helsetjenester
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helsetjenester

99

.

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk
sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.
Kommunen har plikt til å tilby blant annet helsetjeneste i skolene, helsestasjonstjeneste og svangerskapsog barselomsorgtjenester og hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. Videre skal kommunen tilby
utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning, samt sosial, psykososial og medisinsk
habilitering og rehabilitering. Kommunen har også plikt til å samarbeide med spesialisthelsetjenesten.
Pasient- og brukerombudet i Buskerud har i sin årsmelding for 2019

100

blant annet tatt opp at tjenestene

som innvilges ofte er standardiserte og lite dekkende for det individuelle behovet for tilsyn og trygghet.
Det skrives også at saksbehandlingen fortsatt er kritikkverdig i mange kommuner, flere kommuner har for
høye krav om egenbetaling for tjenesten praktisk bistand fordi beregningsgrunnlaget er feil, samt at
rettssikkerheten i kommunene ikke er god nok på viktige velferdsområder.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Folkehelse er et gjennomgående tema i kommuneplanens samfunnsdel.101 Blant delmålene i planen finner
vi at folkehelse skal legges til grunn for alt kommunalt planarbeid, at det skal arbeides systematisk og
tverrfaglig med forebygging, tidlig innsats, god oppfølging og egenmestring gjennom hele livsløpet, og at
det skal legges til rette for god psykisk helse.
Ifølge økonomiplan for 2020-2023 omfatter kommuneområde helse og omsorg følgende helserelaterte
tjenester:
•

Legetjeneste

•

Fysioterapitjeneste

•

Folkehelsearbeid

•

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

•

Jordmortjenesten

99

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud
101 kommunestyret 16.09.2019, sak 51/19 Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030
100
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•

Habilitering/rehabilitering alle aldersgrupper i befolkningen

Nore og Uvdal har kommunalt legekontor, og legetjenesten har tre kommuneleger som inngår i
fastlegeordningen. Kommunen har felles kommuneoverlege organisert i en interkommunal
samfunnsmedisinsk enhet for Kongsberg, Øvre Eiker, Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal, ut fra mål om
styrket fagmiljø og mer stabil kommuneoverlegetjeneste. Denne enheten, kalt «Samfunnshelse», var
operativ fra 01.01.2020, og skal dekke oppgavene som er lagt til kommuneoverlegen og miljørettet
helsevern.
Det er våren 2020 igangsatt arbeid med utredning av felles organisering av de kommunale helsetjenestene
i Numedalskommunene som vertskommunesamarbeid etter kommunelovens kapittel 20, med unntak av
kommunelege, miljørettet helsevern og legekontor.
I økonomiplanen uttrykkes det ønske om å videreutvikle og tydeliggjøre organiseringen av medisinskfaglige
tjenester, og arbeide med økt samhandling mellom legetjeneste/-vakt og hjemmesykepleie og institusjon.
Det er aktuelt å styrke kompetansen på legekontoret med spesialsykepleiere, for å frigjøre ressurser hos
legene.
Nye krav som følge av ny akuttforskrift fra 01.05.20 vil ha betydning for fremtidig organisering av
legevakten. Dette er ikke avklart, og en arbeidsgruppe er startet opp med sikte på å legge frem
alternative løsninger våren 2020, hvor et alternativ er samarbeid med Kongsberg interkommunale
legevakt.
Kommunen har to kommunalt ansatte fysioterapeuter og frisklivsarbeid er inkludert i stillingene.
Økonomiplan 2020-2023 viser til satsing på kvinnehelse gjennom målrettede tilbud hos kommunejordmor,
og å øke kurstilbudet.
Planlagt dreining av tjenester fra institusjon til hjemmebasert omsorg, med mål om å redusere utgifter til
vikarbruk og overtid, vil medføre økt behov for styrking av hverdagsmestring og rehabilitering samt
styrking av sykepleiefaglig kompetanse. Økonomiplan 2020-2030 viser til satsing på tverrfaglig
hverdagsrehabilitering, frigjøring av midler til ansettelse av ergoterapeut og vernepleier, styrket
aktiviserings- og dagtilbud. Opplæringsplaner for kompetanseheving innen rehabilitering, demensomsorg
og velferdsteknologi er under utarbeidelse.
Statusen som hyttekommune reiser spørsmål om beredskapskrav kan dekkes, også innenfor helsesektoren.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Helse- og omsorgstjenester»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Utgifter kommunale helse- og
omsorgstjenester per innbygger
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innb.
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

45 583

44 005

46 769

48 218

40 597

27 538

27 998

469,6

462,7

492,6

513,9

424,3

292,6

300,1
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Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Legetimer per uke per beboer i sykehjem

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

0,49

0,52

0,38

0,42

0,51

0,71

0,56

0

0

0

0

0,75

0,69

0,69

6,6

7

6,7

5,8

6,8

5

4,8

15,8

16,9

16,3

16

16,9

11

11,2

13,8

14,1

14,3

14,4

11,5

10,3

9,6

31

37,6

40

40,4

63,2

36,3

44,5

84,2

100

105,6

100

68

89

90,2

Andel innbyggere 67-79 år med
dagaktivitetstilbud
Netto driftsutgifter til
kommunehelsetjenesten i prosent av
kommunens samlede netto driftsutgifter
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000
innbyggere
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innb. 0-20 år
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to
uker etter hjemkomst

Gjennomsnitt (2019)

Som de andre kommunene i kommunegruppe 03, det vil si små kommuner med middels bundne kostnader
per innbygger og høye frie disponible inntekter, synes Nore og Uvdal kommune å prioritere helsesektoren
ved å bruke mer per innbygger enn andre kommuner i fylket og landet ellers. Årsverk helse og omsorg
ligger høyere enn sammenlignbare kommuner, både legeårsverk og fysioterapiårsverk ligger høyere, men
det er også vanlig for småkommuner. Alle med nyfødte får hjemmebesøk innen to uker.
Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er
rangert som den 67. beste kommunen i Norge innenfor sektoren
Helse. De tyngste nøkkeltallene er legedekning, dekning av
helsesykepleier, skolehelse, hjemmebesøk, og
vaksinasjonsgrad.

Kommunebarometeret
Nore og Uvdal kommunes rangering
innenfor området HELSE

2018

2019

2020

236

305

67

Det kan synes som at antall helsesykepleiere, andel barn med
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår, antall nyfødte som får hjemmebesøk innen de to første
ukene, samt vaksinasjonsgraden, er forbedret og medfører vesentlig endret rangering.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
Politikere vurderer ifølge spørreundersøkelsen dette området som viktig til veldig viktig. Området blir
imidlertid ikke høyt prioritert i forhold til forvaltningsrevisjon.
Kommunespesifikk risiko
Folkehelse er et gjennomgående tema i kommuneplanens samfunnsdel, og folkehelse skal legges til grunn
for alt kommunalt planarbeid. Budsjettmessig har helsesektoren hatt høy prioritet. Men det er økte
forskriftskrav og press på økonomien, noe som kan medføre avvik og etter hvert reduserte tjenester.
Konsekvenser av eventuelle avvik kan bli alvorlige.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

61

Nore og Uvdal kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Høy

Konsekvens

Viktig til svært viktig

Prioritert av

Alvorlig
9,1 %

5.2.2. Omsorgstjenester
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige omsorgstjenester
102

. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller

psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.
Kommunen skal tilby helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, institusjonsplass og
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. I tillegg har kommunene har ansvar for
krisesentrene

103

.

Det er ikke skarpe skiller mellom helsetjenester og omsorgstjenester, og inndelingen mellom dem i denne
rapporten bygger på en skjønnsmessig vurdering, og behovet for å skape en oversiktlig og leservennlig
struktur.
Pasient- og brukerombudet i Buskerud har i sin årsmelding for 2019

104

blant annet tatt opp at det er for

mange pårørende som opplever at de får en uriktig og uforholdsmessig stor omsorgsbyrde når et voksent
familiemedlem trenger kommunale tjenester og at tjenestene etter utskriving fra sykehus oppleves ikke å
være nok eller riktige. Beboere på sykehjem trenger mer stabil og kompetent bemanning enn det som
tilbys i alle avdelinger i dag, og pårørende til beboere på sykehjem får ofte beskjed om å utføre oppgaver
de ikke har ansvaret for. Beboere på sykehjem som får en akutt sykdom eller forverring av eksisterende
sykdom, følges ikke alltid opp med adekvat undersøkelse, pleie og behandling, og at det er kommunenes
plikt å sørge for at hjemmetjenesten er kvalifisert til å observere og vurdere om symptomer og tilstander
krever legetilsyn.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Et mål i kommuneplanen er et samfunn hvor alle har mulighet til å oppleve mestring og utvikle egne
evner.

102
103
104

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
LOV 2009-06-19 nr 44; Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud
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Ifølge årsrapport 2019 foreligger det en gjeldende overordnet plan/sektorplan PRO 2008-2020, som ikke er
brukt som styringsverktøy. Ny plan ble ikke påbegynt i 2019, men intensjonen er at planarbeidet skal skje
i 2020, og at den skal erstattes med handlingsplaner for en 4-årsperiode.
Ifølge økonomiplan 2020-2023 er strategien for å møte utfordringene og følge opp delmål i
kommuneplanen, en planlagt dreining fra institusjon til hjemmetjeneste. Dette vil kreve styrket satsing på
så vel rehabilitering og hverdagsmestring som sykepleiefaglig kompetanse. Aktuelle tiltak som nevnes er
blant annet: ansettelse av ergoterapeut, styrket dagtilbud, forebyggende hjemmebesøk til eldre,
opplæringsplaner, heltidskultur, utvikling av organisasjonsmodeller som kan sikre mobilitet av
kompetanse, økt samhandling med legetjeneste og evaluering av tildelingskriterier.
Virksomheter/tjenester omfatter institusjon, hjemmetjeneste og fellestjeneste. Bergtun omsorgssenter
har 24 institusjonsplasser. Institusjonen skal dekke langtidsopphold og korttidsopphold, og gi tilbud til
personer med demens, inkludert dagaktivitetstilbud. Kommunen har 8 institusjonsplasser for demente.
Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand/hjemmehjelp/ambulerende
vaktmestertjenester og sentral for trygghetsalarmer, og det er gitt økte budsjettmidler til tjenesten i
2019.
Institusjon og hjemmetjeneste erfarer stort press på korttids- og rehabiliteringsplasser.
Ifølge økonomiplan 2020-2023 skal arbeidet med heltidskultur videreføres. Ny bemanningsplan som
innføres i 2020 forventes å bidra til redusert overtid og vikarbruk, men vil stille store krav til fleksibilitet
hos ansatte. Det satses videre på å utvikle organisasjonsmodeller for større mobilitet av helsefaglig
spisskompetanse mellom institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenester. Det er fokus på å ta i bruk
velferdsteknologi, men det er behov for mer kompetanse. Kompetanseplan er evaluert og drøftet med
tillitsvalgte i 2019, og skal gi føringer for prioriteringer.
På grunnlag av prosess med målrettet ernæringsbehandling, har helse og omsorg implementert tiltak som
forskjøvet middagsmåltid, og det er jevnlig veiing med oppfølgingstiltak for å forebygge underernæring.
Brukermedvirkning er sentralt, og i 2019 ble det gjennomført tilfredshetsundersøkelse for beboere og
pårørende på sykehjemmet. Årsrapport 2019 opplyser om overveiende positive tilbakemeldinger, men at
svarene vil bli bruk til kontinuerlig forbedringsarbeid. Økonomiplanens prioritering av tiltak er videreføring
av samarbeid med rådet for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, og opprettelse av brukerutvalg
innen institusjon og for hjemmeboende i 2020.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Helse- og omsorgstjenester»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Utgifter kommunale helse- og
omsorgstjenester per innbygger
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innb.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

45 583

44 005

46 769

48 218

40 597

27 538

27 998

469,6

462,7

492,6

513,9

424,3

292,6

300,1
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Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i
prosent av kommunens samlede netto
driftsutgifter

35,6

34

35,8

39,3

33,4

32,3

31,3

Andel brukerrettede årsverk i
omsorgstjenesten m/helseutdanning

71,6

70,1

67,9

69,7

76,3

76,5

77,5

Årsverk per bruker av omsorgstjenester

0,52

0,5

0,52

0,53

0,56

0,57

0,58

Andel innbyggere 80 år og over som bruker
hjemmetjenester

41,7

39,5

38,7

39,2

38,2

29,8

30,1

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år

38

38,1

41,3

38,1

40

46,5

47,2

17,8

18,1

20,2

18,2

13,5

9,9

11,3

100

100

100

100

90,2

93,8

89,2

3 722

3 107

3 711

4 011

4 053

4 388

3 802

0

0

0

0

0,9

2,6

9,4

Andel innbyggere 80 år og over som er
beboere på sykehjem
Andel brukertilpassede enerom m/ eget
bad/wc
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon
Andel private institusjonsplasser

Utgiftene til helse- og omsorgstjenester per innbygger ligger svært høyt. Andel innbyggere over 80 år som
får sykehjemsplass er høyere enn i kommunegruppen, i fylket og i landet ellers. Alle rom er
brukertilpassede enerom med eget bad/wc, noe som ikke kan tilbys av noen av de vi sammenligner med.
Nore og Uvdal har mange årsverk innenfor sektoren, men færre ansatte med fagutdanning. Dette kan
antas å gi høy kvalitet på tjenestene, men må også vurderes opp mot hvor omfattende pleiebehov
brukerne har. Med dreining mot flere hjemmeboende kan pleiebehovet og kompetansebehovet etter hvert
forventes å øke.
Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er
rangert som den 139. beste kommunen i Norge innenfor
sektoren Pleie og omsorg.

Kommunebarometeret
Nore og Uvdal kommunes rangering
innenfor området PLEIE OG OMSORG

Det ble gjennomført forvaltningsrevisjon i 2015 med tittelen:

2018

2019

2020

«Arbeidstidsordningen innen pleie- og omsorgstjenesten». Bruk

141

160

139

av vikarer innen pleie- og omsorgstjenester vil være en
konsekvens av mange forhold, blant annet arbeidstidsordninger, bruk av deltidsstillinger, og tilgang på
arbeidskraft.
Det ble ikke vurdert å være mangelfull håndtering av arbeidstidsordning eller bruk av uønsket deltid, og
økonomisk sett kan bruk av vikarer være mindre kostnadskrevende enn faste ansettelser. Det ble likevel
vurdert å være utfordringer for bemanningssituasjonen knyttet til administrasjon av vikarer og turnus,
brudd på arbeidstidsbestemmelser for arbeidsfri og overtid, og brudd på forsvarlighetskravene i
helselovgivningen. Det ble gitt anbefalinger om fast ansettelse med nødvendig kompetanse eller
kompetanseheving, og at retningslinjer for redusert uønsket deltid burde utarbeides for hele kommunen.
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Ny forvaltningsrevisjonsrapport ble avlagt januar 2019: «Medisinering ved sykehjem.» Oppsummert er det
en oppfatning at det ved kommunens sykehjem er etablert rutiner og praksis som ivaretar medisinering av
beboere etter faglige anbefalinger, men at det på noen områder er et forbedringspotensial. Det anbefales
at kommunen fortsetter med fokuset på legemiddelgjennomganger for sykehjemsbeboere, foretar
oppdatering av rutiner hvor det er behov ut fra endringer i organisasjon med mer, og sikrer en bedre
dokumentasjon og rutiner for vurdering av risiko og gjennomføring av internkontroll.
Vi er ikke kjent med at det har vært gjennomført tilsyn innenfor området de siste årene.
I spørreundersøkelse rettet mot politikere vurderes området som viktig. I 2015 ønsket ingen å prioritere
området for forvaltningsrevisjon, i 2019 er det gitt det en prioritet, men lav.

Kommunespesifikk risiko
Kommunen har overordnede mål i samfunnsdelen, men gjeldende sektorplan er ikke brukt som
styringsverktøy, og dette må anses som en risikofaktor. Sektorplanen skal fra 2020 erstattes med 4-årige
handlingsplaner. Utgiftsnivået er høyt, det forventes økt press på økonomi, og økt kompetansebehov.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
9,1 %

5.2.3. Mennesker med nedsatt funksjonsevne
Kommunen har ansvar for konkrete tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

105

, samt å

etablere et råd for målgruppen.
Regjeringen har nylig kommet med en strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse som
gjelder for perioden 2020–2030 106. Her er det blant annet vist til at FN-konvensjonen om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) forplikter norske kommuner til å jobbe helhetlig med
tjenesteutvikling for å sikre grunnleggende rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse.

105

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven),
LOV-2017-06-16-51; Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
Barne- og likestillingsdepartementet, desember 2018 «Et samfunn for alle Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med
funksjonsnedsettelse for perioden 2020–2030»,
106
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Regjeringen ønsker at kommunene skal ha mer kunnskap om konvensjonens innhold og forpliktelser som
ledd i arbeidet med likestilling av personer med funksjonsnedsettelse. FN-konvensjonen om rettighetene
til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal ivaretas i all politikkutforming.
Pasient- og brukerombudet i Buskerud har i sin årsmelding for 2019

107

blant annet tatt opp at ikke alle

barn med nedsatt funksjonsevne får delta på de samme sosiale arenaene som friske barn. Sektoren skole
og oppvekst har ikke alltid ressurser til å sikre disse barna nok trygghet, tilsyn og assistanse på
skolefritidsordningene, og foreldrene må finne egne løsninger.

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy til veldig høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Et fokusområde i kommuneplanens samfunnsdel er å skape et raust og inkluderende fellesskap sammen. Et
delmål er å legge til rette for at den enkelte får mulighet til å mestre eget liv, der de bor, hele livet.
Tiltak/målemetode som beskrives i økonomiplan 2020-2023 er styrking av hverdagsmestring og rehabilitering, og opprettelse av tverrfaglig team, som samarbeider rundt den enkelte bruker som har
behov for målrettet veiledning og oppfølging, med mål at man kan bli boende i egen bolig lengst mulig.
Et annet delmål er å legge til rette for boligbygging tilpasset alle livsfaser. Tiltak her er å utvikle
Skogenberget til et positivt botilbud for innbyggere som har behov for individuell tilpassing.
Det er prosjektert 8 boliger for barn og unge med spesielle behov, med oppstart i 2019. Prosjektleder er
tilsatt, og foreløpig plan for ferdigstillelse er mars 2021.
Kommuneområde helse og omsorg har en virksomhet/tjeneste kalt habilitering/rehabilitering knyttet mot
alle aldersgrupper i befolkningen. Arbeidsområder er habiliteringsarbeidet for familier med barn 0-18 år
og mennesker med psykisk utviklingshemming, bofellesskap/avlastningsboliger for barn og unge voksne,
støttekontakter, avlastning, omsorgsstønad, brukerstyrt personlig assistanse og koordinerende enhet (KE).
Det gis tilbud om hverdagsrehabilitering for hjemmeboende med fokus på økt mestring, «Sterk og stødig»
som ukentlig gruppetreningstilbud for seniorer.
Samarbeidet mellom NUPRO, kommunen og friville planlegges utredet for å få mer fleksible dagtilbud.
Nore og Uvdal har en vedtatt plan for demensomsorg for 2016-2020, og inngikk i februar 2019
samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et demensvennlig samfunn.

107

Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud
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Dette handler om informasjon og opplæring, med mål å skape et samfunn som er bedre tilrettelagt for at
personer med demens som bor hjemme kan være mest mulig selvhjulpne.
En arbeidsgruppe med representanter fra kommunen og rådet for eldre og mennesker med nedsatt
funksjons gis ansvaret for opplæringen.
Vi er ikke kjent med at det har vært gjennomført tilsyn innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser at de vurderer dette som et viktig område, og ønske om
prioritering i forhold til forvaltningsrevisjon er økt noe fra 2015.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har raust og inkluderende felleskap og boligbygging for alle livsfaser som mål. Prosjekt med
boliger for barn og ungdom med spesielle behov er startet opp, og kommunen har andre tiltak for ulike
grupper. Dette er svake grupper hvor avvik kan få svært negative konsekvenser.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy til
veldig høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Høy til veldig høy
Viktig

Konsekvens

Alvorlig

Prioritert av

18,2 %

5.2.4. Psykisk helsearbeid
Kommunen har ansvar for konkrete tjenester til mennesker med psykiske lidelser

108

.

Psykisk helse må også forstås i et folkehelseperspektiv. Mange kommuner rapporterer at psykisk helse er
deres største folkehelseutfordring og at de mangler kunnskap om tiltak, verktøy og metoder som de kan ta
i bruk. Psykisk helse skapes ikke i helsesektoren. Regjeringens folkehelsemelding

109

fra 2019 framholder

at et viktig strategisk mål fremover er derfor å sørge for at de sektorer som har de mest sentrale
virkemidlene for å fremme psykisk helse også har et eierskap til området. Barnehager, skoler,
arbeidsplasser, lokal- og nærmiljø er de viktigste arenaer for å fremme god psykisk helse.

108

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Psykisk helse og livskvalitet – https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/psykisk-helse-oglivskvalitet/id2544452/
109
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Pasient- og brukerombudet i Buskerud har i sin årsmelding for 2019

110

blant annet tatt opp at boligene

som tilbys personer med psykiske helseutfordringer ikke er nok differensierte og tilpasset den enkeltes
behov. Boform, beliggenhet, innhold og beskaffenhet avdekker manglende budsjettmessig prioritering.
Situasjonen for mange blir økt risiko for nye innleggelser i spesialisthelsetjenesten og manglende mulighet
til å kunne fungere i samfunnet med god livskvalitet til tross for stor sykdomsbelastning.
De har også tatt opp at tilgangen til kommunale tjenester til psykisk syke brukere ofte er mangelfull. Det
er vanskelig å få oversikt over kommunale tjenester, de er ikke individuelt tilpasset, og brukerne har ikke
tilgang på kvalifisert helsepersonell på kveld, om natt og i helger. De henvises til å bruke legevakt eller
ordinær hjemmesykepleie som ikke har tilstrekkelig kompetanse eller kjennskap til bruker. Deres tilgang
til helsehjelp i kommunen er derfor dårligere enn for somatiske pasienter.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 fastslår at alle i Nore og Uvdal skal ha like muligheter til å bo,
møtes og delta i samfunnet, og et delmål for å oppå dette er å legge til rette for god psykisk helse.
Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner 2013-2016 ble utarbeidet i samarbeid med de andre
Numedalskommunen i 2012. Arbeid med ny plan ble ikke igangsatt i 2019, Årsmelding 2019 viser til at ny
kommuneoverlege vil involveres i arbeidet som er utsatt til 2020, og at det vil være en del av sektorplan
for helse og omsorg. Det samme gjelder arbeidet med plan for psykisk og sosial omsorg ved kriser.
Rus og psykisk helse er organisert under kommuneområde helse og omsorg. Tjenesten har tilbud om
samtaler med psykiatrisk sykepleier, dagtilbud på ressurssenter på Rødberg, og interkommunal
kommunepsykologstilling i Numedal som er øremerket barn og ungdom.
Kommunen har også støttekontaktordning som tilbyr sosialt samvær og ledsagelse til fritidsaktiviteter.
Målgrupper er eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske og sosiale problemer.
Ett tiltak ifølge økonomiplan 2020-2023, er å tilby kurs i mestring av depresjon og belastning gjennom
psykisk helse.
Nore og Uvdal kommune deltar i program for folkehelsearbeid 2017-2027 med formål livsmestring, trivsel
og god helse for barn og unge i Numedal sammen med Rollag og Flesberg. Kompetanseheving på
kunnskapsbaserte tiltak er sentralt i programmet. Ungdataundersøkelsen 2017 viste at en mindre gruppe

110

Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud
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ungdommer opplever psykiske helseplager, og kommunen har en større andel barn i alderen 0-17 år i
lavinntektsfamilier.111
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Psykisk helse og rus»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

3,9

4

1,3

8,6

6,5

3,1

4,6

12,7

10,6

5,7

8,5

Andel nyinnflyttede med psykiske probl.

:

8

9

10

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere
med psykiske lidelser

:

4

11

7

:
:

:
..

..
..

..
..

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10
000 innbyggere (helse- og omsorg)
Årsverk av personer med videreutdanning i
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere
(helse og sosial)

Andel med psykiske lidelser på venteliste
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske
lidelser på venteliste
(tall i kursiv er hentet fra foreløoig kommunebarometer 2019)

KOSTRA-rapporteringen er ufullstendig, men Nore og Uvdal kommune har ifølge tall for 2019 oppnådd
bedre dekning av psykiatriske sykepleiere og personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid enn egen
kommunegruppe, fylket og landet
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene
I spørreundersøkelse rettet mot politikere vurderer de området som viktig. I 2015 ønsket 27,3% å
prioritere forvaltningsrevisjon på området, og i 2019 er andelen på 45,5%.
Kommunespesifikk risiko
Ny samfunnsdel i kommuneplanen har fokus på tilrettelegging for god psykisk helse, og det er etablert
tiltak for ulike grupper. Det må imidlertid anses som en risiko at alle fagplaner på området er utdaterte.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

111

Sannsynlighet
Viktighet

Høy
Viktig

Konsekvens

Alvorlig

Prioritert av

45,5 %

Kommunestyret 10.02.2020 sak 7/20 Program for folkehelsearbeid- livsmestring, trivsel og god helse for barn og unge i Numedal

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

69

Nore og Uvdal kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

5.2.5. Rusomsorg
Den kommunale helse- og omsorgstjenesten

112

har ansvar for oppfølging av personer som er i risiko for å

få, eller som har, et rusmiddelproblem, og kan kontaktes for råd og veiledning. Dette gjelder både
pårørende og den som har problemer.
Kommunen har ansvar for mange tjenester til mennesker med rusmiddelproblemer; råd og veiledning,
behandlings- og rehabiliteringstjenester, praktisk bistand og opplæring, plass i institusjon, helsetjenester i
hjemmet, økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak, tilbud om midlertidig bolig og bistand til å skaffe
113

bolig for vanskelig stilte på boligmarkedet

.

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til tverrfaglig spesialisert
rusbehandling i spesialisthelsetjenesten

114

.

Pasient- og brukerombudet i Buskerud har i sin årsmelding for 2019

115

blant annet tatt opp en bekymring

for varsel om stans i kjøp av private omsorgsplasser til rusavhengige, og anmodet om en avklaring av
fastlegers plikter ved pålagt rusmiddeltesting. De peker også på at det er en forskjellsbehandling av LARpasienter avhengig av hvor de er bosatt. I de store kommunene er det etablert ordninger som gir dem
enkel og kostnadsfri adgang til rusmiddeltesting, mens det for pasienter som bor på mindre steder må
gjennomføres hos sin lokale fastlege og betales ordinær egenandel. Dette er urimelig når det er satt et
vilkår om testing for å få tilgang til denne helsehjelpen.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 er ikke rullert.
Rus og psykisk helse er organisert under kommuneområde helse og omsorg. Rus- og rusforebyggende
arbeid omfatter lavterskeltilbud til brukere med dobbeltdiagnoser (rus/psykiatri) og langtidsbrukere av
økonomisk sosialhjelp, i tillegg til forebyggende tiltak.
I 2019 ble det søkt om øremerkede midler til prosjekt boveiledning unge rusavhengige. Fra 2020 legges
midlene inn i rammetilskuddet til kommunen.

112
113
114
115

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
Helsenorge – https://helsenorge.no/helsehjelp/rustiltak
Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud
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Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Psykisk helse og rus»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

2016

2017

2018

Gjennomsnitt (2019)
2019

EKG 03

Buskerud

Alle

Brutto driftsutgifter til tilbud til personer
med rusproblemer pr. innb. 18-66 år

0

408,8

591,5

856,6

Netto driftsutgifter til tilbud til personer med
rusproblemer pr. innb. 18-66 år

0

335,4

522,9

717,7

Andel netto driftsutgifter til tilbud til
personer med rusproblemer

0

8,7

13,3

16,8

Årsverk av personer med videreutdanning i
rusarbeid per 10 000 innb. (helse og sosial)

0

3,8

2,3

3,1

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere

:

5

8

7

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere
med psykiske lidelser

:

4

11

7

Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste

:

:

:

..

Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske
lidelser på venteliste

:

..

..

..

Antall vedtak om kjøp av tiltak til
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor kom.
per 10 000 innbyggere 18-66 år

0

1,7

4,9

1,5

Antall vedtak om kjøp av tiltak til
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor kom.
per 10 000 innbyggere

0

1

3,1

1

Antall vedtak om midlertidige tiltak til
rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere
18-66 år

0

8,9

1,8

2,5

Antall vedtak om midlertidige tiltak til
rusmiddelmisbrukere per 10 000 innb.

Det er ikke innrapportert KOSTRA-tall som kan danne grunnlag for sammenligninger med andre.
Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2013: «Rusomsorg/psykiatri i Nore og Uvdal kommune». Det ble reist
spørsmål ved om kommunen dokumenterer at brukere med behov for sammensatte tjenester innen
rusomsorg/psykiatri tilbys individuell plan, om den individuelle planen utarbeides i henhold til lovverket,
og om det dokumenteres at det er innført rutiner for å følge opp/evaluere målsettinger for bruker i
samsvar med den individuelle planen. Videre ble det undersøkt hvilke rutiner kommunen har for å fange
opp brukere innen rusomsorg/psykiatri, og om dette er rutiner som sørger for at færrest mulig faller
utenfor.
Det ble da vurdert at det var en fare for at brukere eller potensielle brukere innen området ikke fikk det
tjenestetilbudet de hadde krav på, eller at dette ikke ble godt nok koordinert ut fra en individuell plan.
Det ble gitt anbefalinger om helhetlige rutiner for å fange opp, tilby brukere individuell plan og evaluere
planene, samt rutiner for internkontroll og kvalitetssikring av området for å sikre at lovverket følges og
egne rutiner etterleves
Vi er ikke kjent med at det vært gjennomført tilsyn innenfor området de siste årene.
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I spørreundersøkelse rettet mot politikere vurdere de dette som moderat til viktig og som for 2015, er
dette et område som det er aktuelt å prioritere for forvaltningsrevisjon.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har ikke oppdaterte planer for området, og mangelfull rapportering, slik at det er vanskelig å
si noe om utviklingen over tid. Tidligere forvaltningsrevisjon har avdekket svakheter.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Høy
Moderat til viktig

Konsekvens

Alvorlig

Prioritert av

36,4 %

5.2.6. Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp reguleres i hovedsak av lov om sosiale tjenester i NAV 116, forvaltningsloven117 og
Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35, Sosialtjenesteloven 118. Økonomisk sosialhjelp er
organisert gjennom den kommunale tjenesten i NAV 119.
Målet er å bidra til å gjøre søkerne selvhjulpne, samt å forebygge utenforskap, økonomisk og sosialt. Dette
gjøres gjennom opplysning, råd, veiledning og oppfølging, å yte sosial stønad som for eksempel
livsopphold, boutgifter (husleie, strøm, etablering mm.), barnehage, SFO/AKS, lege- og tannlegeutgifter,
aktiviteter mm., samt økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. NAV har også ansvar for bolig gjennom
bostøtte, midlertidig og varig botilbud og utleie av kommunal bolig, samt KVP – kvalifikasjonsprogrammet.
Mottakerne kan ha flere og sammensatte behov, de kan være kort- eller langvarige, og de kan utredes for
overgang til statlige ytelser. Området kan bli påvirket av koronaepidemien.

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.

116
117
118
119

LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
LOV 1967-02-10, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl)
Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35 – Hovednr. 35 - Sosialtjenesteloven.
https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester
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Kommunespesifikk informasjon
Kommuneplanens samfunnsdel har et raust og inkluderende fellesskap og gode oppvekst- og levekår som
fokusområder.
Etter hva vi kan se er området i liten grad omtalt spesifikt i kommunens plan- og styringsdokumenter, det
er derfor vanskelig å vurdere her i hvilken grad kommunen følger opp planlegging, gjennomføring,
evaluering og korrigering av de kommunale aktivitetene på en slik måte at kravene i sosialtjenesteloven
blir overholdt.
NAV Numedal dekker statlige og kommunale tjenester for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Rollag
kommune er verts- og arbeidsgiverkommune for § 28 b-samarbeidet, og publikumsmottak er i Rollag
kommunehus.
Ifølge regjeringens produksjonsindeks for 2018, brukte Nore og Uvdal 25,4% mindre til sosialtjenester enn
landsgjennomsnittet.
Ifølge årsregnskap 2019 note nr. 9 Interkommunalt samarbeid, dekker Nore og Uvdal 40% av nettoutgiftene
på 2,4 mill. kr til kommunal del av administrasjon/saksbehandlere, det vil si ca. 1 mill. kr. Dette
innebærer en økning på ca. 20% fra 0,8 mill. kr i 2018.Utgifter for tiltak var på 1,4 mill. kr for Nore og
Uvdal, det er en liten økning fra 1,3 mill. kr i 2018. Til sammenligning var utgiftene for tiltak på 1,3 mill.
kr for Rollag. og 2,3 mill. kr for Flesberg i 2019.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Sosialtjeneste»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

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

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

53

57

33

38

3 164

7 279

135 680

11

11

4

7

588

1 186

24 621

27

17

12

10

945

2 944

54 637

:

4

6

5

455

835

14 759

30

7

8

5

1 167

2 807

56 619

5

:

..

:

476

500

9 824

26

40

21

17

1 805

3 478

69 385

Antall sosialhjelpsmottakere i 2019 er økt fra 2018, og ligger lavere enn Flesberg, men høyere enn Rollag.
Antall unge sosialhjelpsmottakere har gått opp, mens antall mottakere med hjelp over 6 måneder er
redusert, noe som regnes som bra.
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Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er

Kommunebarometeret

rangert som den 366 beste kommunen i Norge innenfor

Nore og Uvdal kommunes rangering

sektoren Sosialtjeneste. Sektorens tyngste nøkkeltall er

innenfor området SOSIALTJENESTE

gjennomsnittlig stønadslengde for unge mottakere. Dette

2018

2019

2020

187

123

366

nøkkeltallet utgjør 15 prosent av sektoren. Stønadslengde
for eldre mottakere, andel som er på stønad i over seks
måneder og ti måneder, andelen som har sosialhjelp som

hovedinntekt, andelen mottakere av kvalifiseringsstønad og årsverk til økonomisk rådgivning har alle en
vekt på 10 prosent av sektoren.
Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte tilsyn ved NAV Numedal høsten 2018. Det ble undersøkt om
økonomisk stønad i en nødsituasjon var tilgjengelig, og at tildeling ble utført i samsvar med lovkrav. Ved
tilsynet ble det avdekket lovbrudd. Det ble ikke sikret at søknader ble avgjort etter konkret og individuell
vurdering, og det var ikke iverksatt tiltak for å kontrollere og sikre at nivået på stønaden er forsvarlig over
tid. Frist for utarbeiding av plan for retting av lovbruddet ble satt til 20.01.19, og tiltak som ble satt i verk
ble vurdert som tilstrekkelige.120
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser at de mener området er viktig, og andel som vil prioritere
forvaltningsrevisjon har økt fra 9,1% i 2015 til 27,3% i 2019.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har ikke spesifikk planlegging eller rapportering for området. Det ble avdekket lovbrudd ved
NAV-tilsyn i 2018, som ble fulgt opp. Konsekvenser av avvik kan gi store konsekvenser for sårbare brukere.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:

Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Høy
Viktig

Konsekvens

Alvorlig

Prioritert av

27,3 %

120

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/buskerud/2018/numedal-kommune-nav-oekonomisk-stoenad-i-en-nodssituasjon2018/
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5.2.7. Boligsosiale tjenester
Kommunens ansvar innenfor boligsosiale tjenester reguleres i hovedsak av helse- og omsorgstjenesteloven
121

, sosialtjenesteloven

122

, plan- og bygningsloven

123

og folkehelseloven

124

.

Ansvar og oppgaver i det boligsosiale arbeidet er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Staten
skal sikre gode rammebetingelser. Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige samarbeidspartnere, og
brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal involveres.
Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunene skal blant
annet medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet,
som boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av
alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. NAV-kontoret er forpliktet til å finne midlertidig botilbud
til de som ikke klarer det selv.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.

Kommunespesifikk informasjon
Det er et overordnet mål at i Nore og Uvdal skal alle ha like muligheter til å bo, møtes og delta i
samfunnet. Delmål for å oppnå dette er blant annet systematisk tverrfaglig arbeid med forebygging, tidlig
innsats, god oppfølging og egenmestring gjennom hele livsløpet, og at kommunen skal legge til rette for
boligbygging tilpasset alle livsfaser.
Ved Bergtun omsorgssenter er det 16 omsorgsboliger, 4 i Norefjord, 4 i Uvdal, og kommunen har 5
omsorgsboliger på Hellemo. Sistnevnte ble ifølge årsrapporten avviklet i 2019.
Det er prosjektert 8 boliger for barn og unge med spesielle behov, med oppstart i 2019, med foreløpig
plan for ferdigstillelse i mars 2021.
I 2017 vedtok kommunestyret å endre tildelingskriteriene for leie av kommunal bolig, slik at det
fortrinnsvis kun er lovpålagte grupper, det vil si vanskeligstilte på boligmarkedet, som kan tildeles bolig.
På kommunens nettside står det imidlertid fortsatt at utleieboligene er forbeholdt nytilsatte.
Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Husbankens
veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering er gjort gjeldende for Nore og Uvdal
kommune i 2019, og erstatter felles lokale retningslinjer for Numedal fra 2007 som fokuserte på unge og

121
122
123
124

LOV
LOV
LOV
LOV

2011-06-24
2009-12-18
2008-06-27
2011-06-24

nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – pbl)
nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
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nyetablerte. Forskriftsendringer i 2014 har medført at ordningen skal spisses mot vanskeligstilte med
langvarige problemer med å finansiere bolig. Bostøtte er en annen statlig støtteordning, som forvaltes av
NAV. Alle aktiviteter knyttet til Husbanken er nå lagt inn under NAV Numedal, med myndighet lagt til
rådmannen i Rollag på vegne av Numedalskommunen.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Sosialtjeneste»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

5

:

..

:

476

500

9 824

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Bolig»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

108

102

97

84

3 497

5 661

108 931

Kommunalt disponerte boliger per 1000
innbyggere

43

41

40

34

33

20

20

Andel kommunale boliger som er
tilgjengelige for rullestolbrukere

31

35

35

42

55

55

49

477

124

466

765

1 101

1 907

1 437

40 453

28 111

28 012

32 425

10 748

7 627

10 382

30

33

18

25

17

30

31

Husstander i midlertidige botilbud i mindre
enn 3 måneder

0

0

0

0

17

196

3656

Antall boliger godkjent av kommunen for
finansiering med startlån, per 1000 innb.

:

:

:

:

2,6

1,6

1,3

Totalt antall kommunalt disponerte boliger

Brutto investeringsutgifter til boligformål per
innbygger i kroner
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig
Andel nye søkere som har fått avslag på
kommunal bolig

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra
Husbanken per 1000 innbyggere

Antall kommunalt eide boliger er gått ned i perioden, både totalt og sett i forhold til antall innbyggere.
Antall boliger per innbyggere ligger likevel fortsatt høyere enn de vi sammenligner med. Men hele 25% av
søkere i 2019 har fått avslag på søknad, og det kan si noe om større behov. På landsbasis ble 79,2% av
søknadene om kommunal bolig innfridd i 2019.
Antall tilkjent bostøtte er betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner. Det er vanskelig å si noe om
årsak til dette, men det kan være grunnlag for å undersøke om det er tilstrekkelig informasjon rundt
tilbudet.
Ingen husstander har fått midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder, noe som kan tolkes positivt i
forhold til nasjonale mål om at midlertidige botilbud bare unntaksvis skal benyttes av barnefamilier og
unge, skjønt uten å kjenne til behovet er det vanskelig å si noe sikkert om dette.
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Spørreundersøkelse rettet mot politikere tyder på at de vurderer området moderat til viktig. Ingen ønsket
å prioritere det for forvaltningsrevisjon, men 27,3% vurderer at det kan være aktuelt i 2019.

Kommunespesifikk risiko
Kommunen har overordnet fokus på at alle skal ha like muligheter for å bo, men innsatsen for å hjelpe
vanskeligstilte kan synes lite helhetlig. Dårlige boforhold kan få store konsekvenser for enkeltmennesker
og familier.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Høy
Moderat til viktig

Konsekvens

Alvorlig

Prioritert av

27,3 %

5.2.8. Flyktninger
Kommunene har ansvar for at flyktninger og innvandrere får det tilbudet de har krav på etter
introduksjonsloven
Kommunene skal

125

126

.

veilede flyktninger og innvandrere på introduksjonslovens område. Kommunene skal

tilby opplæring i norsk- og samfunnskunnskap til de som har rett til det/ plikt til det. Kommunene skal
tilby introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting i kommunen, eller etter at personen selv
har bedt om det. Det er kommunens ansvar at de som har rett til introduksjonsprogram får dette
tilbudet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Kommuneplanens samfunnsdel har et raust og inkluderende fellesskap som fokusområde. Plan for
flyktningarbeidet i Nore og Uvdal kommune 2014-2018 skulle ifølge planstrategien behandles i 2018, men
planlegges nå rullert våren 2020. Overordnede mål vedtatt i 2014 var:

125
126

LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)
IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/kommunens-plikter
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•

Flyktningarbeidet i Nore og Uvdal har som mål å motta og bosette det antall flyktninger som
kommunestyret til enhver tid har vedtatt.

•

Arbeidet er organisert slik at flyktningene opplever å bli godt mottatt, og integrert og inkludert i
lokalsamfunnet.

•

Flyktningene skal få den nødvendige hjelp og støtte, slik at de innen en rimelig tid blir
selvstendige og selvhjulpne innbyggere i kommunen.

Det er utfordringer knyttet til oppfølging, økt ressursbehov, og tilgjengelighet av boliger. Men Nore og
Uvdal mener å ha oppnådd gode resultater med flyktningarbeidet, og blir derfor tildelt flyktninger også i
2020, til tross for at kommunen er for liten i henhold til nye krav som stilles av Kunnskapsdepartementet.
Nore og Uvdal kommune har i perioden 2014-2019 bosatt 65 flyktninger. For 2020 åpner kommunen for å
ta imot inntil 12 flyktninger, fortrinnsvis store familier. Da bolig og oppfølgingsapparat er på plass, kan
det likevel være aktuelt å ta imot inntil 6 mindreårige.
Flyktningetjenesten ble i 2019 underlagt kulturtjenesten, for å legge til rette for bedre samarbeid mellom
tjenestene om integrering. Det er etablert et samarbeidsforum FLYSAM for å lette integreringstiltak.
Flyktningetjenesten i Nore og Uvdal har én ansatt, men det har hittil ikke vært et politisk ønske å slå seg
sammen med Rollag og Flesberg som har en felles flyktningetjeneste under NAV Numedal. I denne
sammenheng har behovet for lokale tilpasninger og lokalkunnskap blitt vektlagt fremfor forankring i et
større fagmiljø og sårbarhet ved sykdom.
Kommunene får flere ulike tilskudd for å dekke utgifter ved bosetting og integrering. De fleste utbetales
per person, men er ikke øremerket. Jo raskere flyktningen blir selvhjulpne, jo mer går rett til kommunen.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) utbetalte 14,4 mill. kr i 2019 i ulike tilskudd til dekning av
utgifter ved bosetting av flyktninger.
Kommunen fikk ingen nye ungdommer inn i bolig for enslige mindreårige, og tilskuddene går nå mye ned.
Endring av driften med sikte på avvikling 31.12.20 er igangsatt. Lite ledige hybler/leiligheter i området
skaper behov for tettere samarbeid med boligteamet i kommunen.
IMDIs statistikk for integreringen i Nore og Uvdal viser at innvandrere utgjorde 9,3% av befolkningen. per
2019. Det var sysselsetting på 77% i befolkningen unntatt innvandrere per 2018, og 62,5% for innvandrere
til kommunen. Sysselsettingen for innvandrere var på 50% ved botid 0-4 år, og økt til 73,5% etter 10 års
botid. 1% av befolkningen unntatt innvandrere mottar sosialhjelp, 5,4% av innvandrere gjorde det. 7,3% av
befolkningen i Nore og Uvdal unntatt innvandrere, er i husholdninger med vedvarende lavinntekt,
vesentlig høyere andel for innvandrere med 35,5 % i 2018.

127

127

https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K0633
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Spørreundersøkelse rettet mot politikere tyder på at de vurderer området moderat til viktig, andel som
vurderer at det kan være aktuelt å prioritere området for forvaltningsrevisjon er økt fra 9,1% i 2015 til
18,2% i 2019

Kommunespesifikk risiko
Kommunen har raust og inkluderende fellesskap som fokus, men ikke oppdatert planer for
flyktingearbeidet. Mottak og rask integrering gir tilførsel av økonomiske midler, men er også utfordrende
og ressurskrevende for ulike sektorer innen kommune.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy

Konsekvens

Moderat til viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
18.3 %

5.3. Tekniske tjenester
5.3.1. Byggesak
Byggesaksområdet reguleres i hovedsak av plan og bygningsloven128, med tilhørende forskrifter og
veiledere. Kommunene utøver myndighetsutøvelse gjennom å fatte vedtak innenfor blant annet deling og
oppmåling, byggesøknader, utslippssøknader og reguleringsplaner.
Behandling av byggesaker
selvkostprinsippet

129

, oppmåling og matrikkelføring

130

og utslippstillatelser er omfattet av

131

, ved at gebyret ikke kan være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har

med slike saker.

128
129
130
131

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Plan og bygningsloven, § 33-1. Gebyr
LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)
Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, FOR-2019-12-11 nr 1731: Forskrift om
beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)
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Byggesaksbehandling og reguleringsarbeid er viktige områder for utviklingen av en kommune. En
utfordring er å ha god kontinuitet og kompetanse. Svakheter i saksbehandling og veiledning kan medføre
at tiltak som ikke skulle vært godkjent blir godkjent, eller omvendt. Mange saker har de siste årene vist
svakheter i kommunal byggesaksbehandling og regulering.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.

Kommunespesifikk informasjon
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 har som overordnet mål at Nore og Uvdal skal være en attraktiv
kommune å bo og arbeide i, og formulerer en rekke delmål for å oppnå det.
Virksomhet plan, byggesak og oppmåling inngår i kommuneområde Næring, miljø og kommunalteknikk og
har ansvar for reguleringsplaner og dispensasjoner, byggesøknader, fradelinger og oppmålingsforretninger.
Virksomheten etablerte i 2019 strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
Årsrapporten for 2019 rapporterer om tilfredsstillende resultater vedrørende mottakskontroll,
overholdelse av frister for oppmåling, byggesaker og plansaker, samt antall gjennomførte tilsyn, og
ulovlighetsoppfølging. Andel klager som er omgjort og overholdelse av frister for oppmåling, oppgis å
avvike i forhold til vedtatte mål. Sistnevnte på grunn av overgang til nytt saksbehandlingssystem.
Økonomiplan 2020-2023 tar opp utfordringer med å holde krav til saksbehandlingstid knyttet til stor
saksmengde. Tiltak som nevnes er utarbeidelse av maler for planarbeid og plandokumenter.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Plan, byggesak og miljø»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

3

18

13

4

60

100

1 405

..

..

25

..

16

25

27

165

192

176

143

2 792

4 791

73 776

109

122

30

29

803

1 350

31 061

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 3 ukers frist (dager)

10

8

10

10

17

16

18

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 12 ukers frist (dager)

16

10

15

..

25

30

33

Andel av innvilgete byggesøkn. som skjer
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan

12

14

18

18

20

16

17

Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt
søknadsplikt

..

..

0

2

28

69

1 624

Søknader om nye bygninger i strandsonen
som ble innvilget

2

..

..

..

148

..

876

100

100

100

100

98

100

96

Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)
Andel av reguleringsplanene som ble møtt
med innsigelser (prosent)
Byggesøknader i alt behandlet (antall)
Behandlede byggesøkn. med 3 ukers frist
(antall)

Andel av søknader om nye bygninger i LNF/LNFR-områder som ble innvilget
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Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Andel av søknader om tiltak i freda eller
verneverdige områder / bygninger som ble
innvilget
Selvkostgrad i byggesaker
Netto endring i antall boliger

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

..

50

..

50

43

50

46

..

..

100

..

68

92

578

-6

..

..

..

..

..

..

Det er uheldig at rapporteringen til KOSTRA ikke er fullstendig. Saksbehandlingstid for byggesaker med 12
ukers frist fremkommer ikke, og selvkostgrad i byggesaker er heller ikke oppgitt. Antall behandlede
byggesøknader i alt og behandlede byggesaker med 3 ukers frist, er begge gått ned i forhold til foregående
år. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker med 3-ukers frist ligger på 10 dager, det er på nivå med
foregående år og vesentlig lavere enn de vi sammenligner med.
Byggesaksgebyr enebolig på kr 15 000 og gebyr for opprettelse grunneiendom på kr 19 000, ligger begge
høyere enn egen KOSTRA-gruppe, men lavere enn fylket, og omtrent på nivå med landet.
Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er

Kommunebarometeret

rangert som den 124. beste kommunen i Norge innenfor
sektoren Saksbehandling.

Nore og Uvdal kommunes rangering
innenfor området SAKSBEHANDLING

I budsjettvedtak for 2020 i kommunestyret 16.12.2019 er det

2018

2019

2020

vedtatt selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann,

104

159

124

avløp, renovasjon, feiing, slambehandling, byggesak og
oppmåling. Selvkostgrad for byggesaker og oppmåling er på 100% ifølge note nr. 17 til regnskapet for 2019.
Forvaltningsrevisjon med formål å vurdere om kommunen har tilfredsstillende rutiner og praksis for tilsyn
og ulovlighetsoppfølging på byggesaksområdet, ble utført i 2019. Vurderingene resulterte i anbefalinger
om preventive tiltak som å innføre flere metoder for avdekking av ulovligheter og å legge ut planer og
informasjon om tilsyn. Andre anbefalinger var rettet mot prosessrutiner og bruk av maler.
Fylkesmannen i Oslo og Viken planla ifølge tilsynskalender 2020 matrikkellovtilsyn ved Statens kartverk
10.-11. mars. Tilsynet er utsatt.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser at de vurderer dette som et viktig område. Andel som
vurdere det aktuelt å prioritere forvaltningsrevisjon er uendret fra 2015.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har som mål å være en attraktiv kommune å bo og arbeide i. Strategi for tilsyn og
ulovlighetsoppfølging er utarbeidet, og det skal utarbeides maler for planer og plandokumenter.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy.
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy

Konsekvens

Viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
9,1 %

5.3.2. Vann og avløp
Vannforsyning reguleres av flere lover som blant annet matloven
folkehelseloven

134

forurensningsloven

og drikkevannsforskriften
136

132

, helseberedskapsloven

133

,

135

. Avløpshåndtering reguleres i hovedsak av

med tilhørende forskrift.

Kommunen har en tilsynsfunksjon mot private avløpsanlegg og det er krav til større vannanlegg. Det er
krav om farekartlegging, farehåndtering og om internkontroll for alle vannverkseiere

137

. Det er krav om

internkontroll også på avløpsområdet, og kommunen skal blant annet ha en samlet oversikt over overløp
138

.

Vannforsyning og avløpshåndtering er omfattet av selvkostprinsippet

139

, gjennom det lovmessige kravet

om at brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid
ikke pålagt full kostnadsdekning. Tømming fra slamavskillere er også underlagt selvkostprinsippet, men
her er kravet at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling.
De fleste kommuner har et eller flere store vannverk med tilhørende vann og avløpsnett. Dette gjør at
infisering av vann eller store lekkasjer kan ramme hele eller deler av kundene til vann og avløpsnettet.
Kommuner har ofte god kompetanse på driften av vann og avløpsnettet. Men ofte er utfordringen med
gammelt distribusjonsnett og ikke alltid oppdatert teknologi for rensing.
Klimatilpasning, med økt og mer intens nedbør, medfører også økte utfordringer for sektoren.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.

132
133
134
135
136
137
138
139

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
LOV 2000-06-23 nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)
LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
LOV 1981-03-13 nr 6 – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
FOR 2004-06-01 nr 931 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Drikkevannsforskriften (2016) §§ 6 og 7
Forurensningsforskriften (2004) kapittel 13 og 14
Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, Selvkostforskriften (2019)
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Kommunespesifikk informasjon
Et mål i kommuneplanens samfunnsdel er å ivareta forpliktelser knyttet til miljø, klima og artsmangfold i
tråd med FNs bærekraftmål, med delmål trykk vannforsyning og avløp uten negative miljøkonsekvenser.
Vann og avløp er organisert i team sammen med renovasjon i virksomhet eiendom, som ligger under
Næring, miljø og kommunalteknikk. Teamets arbeidsoppgaver omfatter drift og vedlikehold.
Driftskostnader vann var høyere enn budsjett ifølge årsmelding 2019, det er vanskelig å si om det skyldes
ineffektiv drift, eller høyere forekomst av uforutsette hendelser.
Leveranse vann og avløp er viktig infrastrukturtjenester hvor det er viktig å avdekke eventuell kritiske
avvik før de får alvorlige konsekvenser for kommunen og samfunnet. Hovedplanene skal belyse langsiktige
problemstillinger for vannforsyning, avløpshåndtering og vannkvalitet i vassdragene. Det har hittil ikke
foreligget helhetlig vannplan, og tidligere planer for avløp har ikke vært tilgjengelig.140
Hovedplaner for vann og avløp har vært under arbeid ved hjelp av eksterne konsulenter i 2019, og er
ferdigstilt i 2020 og vedtatt av formannskapet etter delegasjon fra kommunestyret. Dette er et overordnet
styringsdokument for 2020-2029. Det er utarbeidet prioritert tiltaksplan med estimerte kostnader, og
prioritering vil skje gjennom bevilgninger i fremtidige investeringsprosjekt.

141

Nore og Uvdal kommune er stor målt i utstrekning, noe som påvirker vannforsyningen som er spredt. Om
lag halvparten av kommunens innbyggere er tilknyttet 9 kommunale vannverk, som ikke er koblet
sammen, de resterende har egne brønner. En stor del av hyttebebyggelsen er tilknyttet de kommunale
vannverkene. Dårlig kartverk gjør det vanskelig å ha oversikt over vannforsyningssystemet, lekkasjeandel
og vanskeliggjør systematisk vedlikeholdsarbeid. Mål for vannforsyningen er nok vann, trygt vann og sikker
vannforsyning.
Kommunen har flere tettsteder og hyttegrender, er delt inn i 8 rensedistrikt med tilhørende renseanlegg,
og rundt 50% av all bebyggelse er tilknyttet disse. Det er et mål å skaffe oversikt over spredte avløp og
tilknytte flere til det kommunale nettet. De fleste renseanleggene har utfordringer med å møte krav gitt i
utslippstillatelsen, så det er et mål å oppnå disse. Ledningsnettet består av hovedledninger med ulike
dimensjoner, og målinger tyder på mye innlekk, som det er et mål å redusere.
Ingen av renseanleggene i Nore og Uvdal kommune har slambehandling. I dag har kommunen to
slamlaguneanlegg, ett på Grønneflåta og ett på Tunhovd. Kommunen mangler slambehandling for ca.
2.500 m3 /år. Grunnet store geografiske avstander er det et mål å sikre lokal behandling av slam.

140
141

https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-350234
Kommunestyret 23.03.2020, sak 14/20, formannskapet 30.03.20, sak 19/20 Hovedplan vann og avløp
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Basert på delmål i kommuneplanen om styrket interkommunalt samarbeid for å opprettholde gode
tjenester, vil det gjøres vurdering av interkommunalt samarbeid for kompostering/stabilisering av slam i
Numedal eller Kongsbergregionen.
I økonomiplanen for 2020-2023 er det lagt inn investeringsplaner på over 21 mill. kr i fireårsperioden.
Dette er et selvkostområde, og investeringene blir følgelig finansiert av innbyggerne gjennom gebyrer.
Kommuneområde Næring, miljø og kommunalteknikk har ansvar for gjennomføring av de fleste av
kommunens investeringsprosjekter.

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kommunal vannforsyning»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

100

100

100

100

99

95

91

4 748

4 510

5 197

5 197

3 722

3 876

3 735

0

0

0

0

..

0,75

0,66

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet
kommunalt vannverk med tilfredsstillende
prøveresultater

100

100

80,1

100

..

99,7

99

Andel av total kommunal vannleveranse til
lekkasje

19,5

23,3

23,3

22,7

..

35,4

30,6

Selvkostgrad
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1)
Andel fornyet kommunalt ledningsnett,
gjennomsnitt for siste tre år

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kommunalt avløp»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Selvkostgrad
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1)
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett,
gjennomsnitt for siste tre år
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der
rensekrav er oppfylt

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

100

100

100

98

98

99

98

5 128

4 359

4 359

4 527

3 908

4 615

4 139

0

..

..

..

..

0,53

0,68

9,9

30,4

15,6

..

..

..

..

Innrapporteringen til KOSTRA er ikke fullstendig, det vanskeliggjør sammenligning med tidligere år og med
andre regioner. Nore og Uvdal kommune har gjennomgående tilfredsstillende vannkvalitet for innbyggerne
som er tilknyttet kommunale vannverk. Selv om lekkasje ligger lavere enn mange andre, er det fortsatt en
stor del av vannet som bare forsvinner. Det er ikke gjort fornying av ledningsnettet de siste årene.
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Gebyrnivå vann ligger høyt i sammenligningen, mens gebyr avløp ligger noe nærmere fylket og landet,
men er noe høyere enn kommunegruppen. Investeringsplanene kan få konsekvenser for gebyrnivået.
Høyere gebyrnivå må avveies mot risiko for kritiske hendelser som forurenset drikkevann, rørbrudd og
lekkasjer som følge av mye gammelt nett.
Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er

Kommunebarometeret

rangert som den 220. beste kommunen i Norge innenfor
sektoren Vann, avløp og renovasjon.

Nore og Uvdal kommunes rangering
innenfor området

Selvkost danner øvre grense for gebyrberegningen for vann og

VANN, AVLØP OG RENOVASJON

avløp, og i kommunestyrets budsjettvedtak for 2020, vedtas

2018

2019

2020

det selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp,

202

380

220

renovasjon, feiing, slambehandling, byggesak og oppmåling.
Det er ikke formulert eksplisitt, men det oppfattes å være 100 % dekning.
Kommunen kjøper selvkostberegninger og rådgivning fra EnviDan som benytter verktøyet Momentum
selvkost kommune, som benyttes av en rekke kommuner. Selskapet oppfattes å ha utviklet god
kompetanse på gjeldende lover og regelverk, noe som taler for bra kvalitet på selvkostberegningene.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
I spørreundersøkelsen rettet mot politikere oppgraderte de området fra moderat i 2015 til viktig i 2019.
Men i motsetning til 2015, vil ikke politikerne prioritere forvaltningsrevisjon.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har ikke hatt helhetlige hovedplaner for vann og avløp, men har i 2020 vedtatt overordnede
hovedplaner. Gebyrnivået er relativt høyt, og det planlegges større investeringer. Ukjent alder på
ledningsnett vann og høy alder på ledningsnett avløp kan innebære risiko for kritiske hendelser og økte
driftsutgifter.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
00,0 %
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5.3.3. Renovasjon
Renovasjon reguleres i hovedsak av forurensningsloven

142

med tilhørende forskrift. Viktige tiltak for å

hindre forsøpling, helse- eller luktproblemer eller andre forurensningsulemper som følge av avfall, er å ha
etablert gode systemer for innsamling av avfall og en god oppfølging av forsøplingssaker. Kommunen skal
blant annet sørge for at det er etablert et system for innsamling av husholdningsavfall og at det gis
nødvendig informasjon om avfallshåndtering til husstander og bedrifter. I tillegg til den lovpålagte
renovasjonsordningen, er det mange kommuner eller kommunale selskaper som driver næringsrettet
renovasjonsvirksomhet. Henting av næringsavfall som er konkurranseutsatt og skattepliktig, skal skilles
regnskapsmessig fra lovpålagt avfallshåndtering.
Renovasjon er omfattet av selvkostprinsippet

143

, gjennom lovmessige krav om at selvkost skal danne

grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Kommunene er pålagt å ha full kostnadsdekning på dette
området.
De fleste kommuner har innført kildesortering og gjenbruk av avfall og søppel. Men omfanget av dette
varier noe mellom renovasjonsselskap/kommuner. Varierende kontroll av kildesortering og
gjenbruksordninger vil kunne føre til at ressurser ikke utnyttes godt nok. Videre kan avstand og pris på
levering være medvirkende til å påvirke grad av levering/resirkulering av avfall og søppel fra virksomheter
og privatpersoner. Det er en utstrakt forekomst av private avfallsplasser og brenning av avfall og søppel,
særlig gjelder dette for landlige områder. Det er risiko for at renovasjonsordninger ikke fungere optimalt
og bidrar til god bærekraft.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha lav til moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Renovasjon inngår i et team sammen med vann og avløp i virksomhet Eiendom, organisert under
kommuneområdet Næring, miljø og kommunalteknikk. Virksomheten ivaretar drift og vedlikehold.
Økonomiplan 2020-2023 omtaler renovasjon og valg av løsninger for hytterenovasjon som et viktig
utviklingsområde innen virksomheten. Formannskapet og kommunestyret behandlet sak om fremtidig
renovasjonsløsning for fritidsboliger i mars 2020. Saken ble utsatt for utredning av alternativ.
I 2015 ble ny kommunal forskrift for renovasjon vedtatt, og etter anbud ble ny renovasjonskontrakt for
perioden 2016-2021 inngått. Nore og Uvdal kommune har avtale med privat renovatør om innsamling av
husholdningsavfall fra boliger og hytter, den omfatter ikke innsamling, transport eller behandling av
næringsavfall.

142
143

LOV 1981-03-13 nr 6 – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
FOR 2004-06-01 nr 931 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, Selvkostforskriften (2019)
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Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Husholdningsavfall»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1)
Andel levert til materialgjenvinning inkl.
biologisk behandling
Selvkostgrad
Husholdningsavfall per innb. (fylke og land)

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

2 184

1 856

1 861

1 861

2 759

2 561

2 855

25,6

37,3

38,6

37,4

..

..

..

100

97

100

99

0

0

0

..

..

0

0

..

..

..

Årsgebyret for renovasjon ligger betydelig lavere enn egen kommunegruppe, fylket og landet. På den
annen side melder årsrapporten for 2019 at driftsutgiftene til innsamling av avfall og drift av avfallsanlegg
har blitt høyere enn forutsatt i budsjettet, noe som kan få konsekvenser for gebyrnivået videre, ettersom
det er pålagt med 100% dekning av selvkost for dette området.
Hvor mye søppel som produseres er et viktig ressursspørsmål. Andel levert til gjenvinning har ligget på
omtrent samme nivå de siste tre årene, med 37,4% i 2019. I og for seg ikke dårlig, men mange kommuner
ligger høyere, så det kan være potensiale for økning.
Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er
rangert som den 220. beste kommunen i Norge innenfor
sektoren Vann, avløp og renovasjon.

Kommunebarometeret
Nore og Uvdal kommunes rangering
innenfor området
VANN, AVLØP OG RENOVASJON

I budsjettvedtak 2020 i kommunestyret 16.12.2019 er det

2018

2019

2020

202

380

220

vedtatt selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann,
avløp, renovasjon, feiing, slambehandling, byggesak og oppmåling.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser en økt vektlegging fra moderat i 2015 opp mot viktig i
2019. Politikerne gir ikke høy prioriterering med hensyn til forvaltningsrevisjon.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen angir renovasjon, herunder renovasjon for hytteområder som et utviklingsområde. Gebyrnivået
er forholdsvis lavt.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra lav til
moderat.
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

5.3.4.

Sannsynlighet
Viktighet

Lav til moderat
Moderat til viktig

Konsekvens

Moderat

Prioritert av

9,1 %

Brann- og redningstjenester

Brann og redningstjenester reguleres i hovedsak av brann- og eksplosjonsvernloven

144

.

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker
med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser, og kommunen
har en sentral rolle i dette arbeidet. Dette er blant annet regulert i forskrift om kommunal
beredskapsplikt

145

. Kommunens samfunns- og arealplanlegging er også sentralt i arbeidet med brannvern.

Kommunen plikter å sørge for etablering og drift av et brannvesen. Brannvesenets oppgaver er å sørge for
beredskap ved brann og å drive forebyggende arbeid.
Det forebyggende arbeidet innebærer blant annet kartlegging av brannobjekt og utsatte grupper, samt
tilsyn og feiing av fyringsanlegg i bygninger. Fra og med 01.01.2016 er fritidsboliger omfattet av
kommunens plikt til å drive tilsyn og feiing av fyringsanlegg.
Feiertjenesten er omfattet av selvkostprinsippet

146

, gjennom det lovmessige kravet om at brukerne av

tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full
kostnadsdekning.
Responstid, tilstrekkelig utstyr, kompetanse og bemanning er sentralt for sikkerhet og redning i
kommunen. Mange kommuner samarbeider om brann og redning. På grunn av statlig pålagte endringer i
politiet er det stadig oftere brann og redningstjenesten som kommer først til ulykkessteder. Dette kan
føre til et større og annerledes behov for kompetanse.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.

144

LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven)
145 FOR-2011-08-22-894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt
146 Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, Selvkostforskriften (2019)
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Kommunespesifikk informasjon
Kommuneplanens mål om beredskap tilpasset kommunes behov og forventede endringer i klima og miljø,
har som delmål å ha tjenester og systemer som understøtter innbyggernes og besøkendes muligheter til å
ta vare på egen helse og materielle verdier.
Virksomhet brann og feiing er organisert under Næring, miljø og kommunalteknikk. Virksomheten har
ansvar for beredskap knyttet til brann med døgnkontinuerlig brannvakt, og utrykning, ikke bare
brannrelaterte, men også knyttet til ambulanseoppdrag.
Videre har den ansvar for forebyggende arbeid, som tilsyn med og feiing av alle piper i kommunen, tilsyn
av særskilte brannobjekter, oppfølging av særskilt risikoutsatte grupper, og informasjon og opplæring.
Det gir store utfordringer for beredskapen at Nore og Uvdal er en arealmessig stor kommune med store
hytteområder langt fra brannstasjonen på Rødberg. Dårlig brannvann i mange hyttefelt gir ytterligere
utfordringer. I tråd med kommuneplanens mål om å mestre eget liv der de bor hele livet, omfatter
økonomiplanen kartlegging av brannsikkerhet og gjennomføring av tiltak for å bedre brannsikkerheten for
utsatte grupper.
Årsrapporten viser at man i 2019 ikke nådde målet for feiing og tilsyn i fritidsboliger, men at kartlegging
og tilsyn vedrørende utsatte grupper, samt forebyggende brannvern rettet mot skole, barnehage og
sykehjem ble gjennomført i henhold til plan. Planlagte tilsyn ble gjennomført i mindre grad enn planlagt.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Brann og ulykkesvern»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

1 782

1 923

2 447

2 452

1 813

1 202

1 203

1 436

1 480

1 609

1 546

1 459

925

969

346

443

838

906

354

277

233

1 372

1 506

1 520

1 337

1 364

893

879

-1

85

-4

-121

32

60

67

1 373

1 421

1 525

1 458

1 332

833

812

1,9

2,32

2,37

2,53

..

0,5

0,71

Årsverk til forebygging, funksjon 338,
per 1000 innbyggere

0,95

1,36

1,39

1,39

..

0,19

0,24

Årsverk til beredskap, funksjon 339,
per 1000 innbyggere

0,95

0,96

0,98

1,14

..

0,31

0,47

6

5

3

4

99

170

2 967

Brutto driftsutgifter til funksjon (konsern):
•

338 og 339 pr. innbygger (1000 kr)

•

339 pr. innbygger (1000 kr)

•

338 per innbygger (1000 kr)

Netto driftsutgifter til funksjon (konsern):
•

338 og 339 pr. innbygger (kr)

•

338 pr. innbygger (kr)

•

339 pr. innbygger (kr)

Årsverk i brann- og ulykkesvern
per 1000 innbyggere

Antall bygningsbranner
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Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

37

24

23

30

403

455

8 183

Funksjon 338 = Forebygging av branner og andre ulykker | Funksjon 339 = Beredskap mot branner og andre ulykker

Samlede brutto driftsutgifter funksjon 338 forebyggende og 339 beredskap, ligger bare litt over
sammenlignbare kommuner, men vesentlig over fylket og landet. Også samlede netto driftsinntekter ligger
litt høyere enn sammenlignbare kommuner, men langt over fylket og landet. Utgiftene til beredskap er
klart høyest, og det kan skyldes de spesielle utfordringene som disse kommunene har, og som det er
nødvendig at de prioriterer.
I budsjettvedtak 2020 i kommunestyret 16.12.2019 ble det vedtatt selvkost for gebyrbelagte tjenester
innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing, slambehandling, byggesak og oppmåling.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser at dette området tillegges høy til svært høy viktighet. Det
er ikke et område som er aktuelt for politikerne å prioritere for forvaltningsrevisjon.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har fokus på området gjennom planverk og budsjetter, men stort areal og spredt bebyggelse
vil innebære iboende risiko.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig til svært viktig

Konsekvens

Alvorlig

Prioritert av

00,0 %
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5.3.5.

Vei, park og idrettsanlegg

Kommunale veier reguleres av veglova 147, og formålet er å sikre at planlegging, bygging, vedlikehold og
drift av offentlige og private veier sikrer en trygg og god trafikkavvikling som trafikantene og samfunnet er
tjent med, og som tar hensyn til naboer, et godt miljø og andre samfunnsinteresser.
Parker og grøntområder reguleres gjennom plan og bygningsloven

148

, og ved behandling av

reguleringsplaner skal kommunen ta hensyn til arealformål til grøntstruktur som naturområder, turdrag,
friområder og parker.
I «Den norske idrettsmodellen»

149

fremgår det at:

Statlige tilskudd til idrettsformål utgjør et viktig bidrag til utviklingen av idrett og fysisk
aktivitet i Norge. Det er likevel slik at det er kommunene som er den viktigste offentlige
bidragsyteren når det gjelder å skape gode rammebetingelser for lokal idrettsaktivitet. Dette
gjelder både i forhold til bygging og drift av idrettsanlegg og i forhold til drifts- og
aktivitetstilskudd til lokale idrettslag. Tilrettelegging for idrett er ikke en lovpålagt oppgave for
kommunene. Tilskudd til idrettsformål vil derfor i stor grad være påvirket av
kommuneøkonomien. Tall fra SSB viser likevel en klar økning i kommunenes utgifter til idrett de
siste årene.
Kommunen samarbeider med idretten gjennom et idrettsråd. Idrettsråd er et organ bestemt ut fra Norges
idrettsforbunds lovnorm

150

, og formålet er at det skal være en arena for samarbeid mellom idrettslag,

idrettskrets og kommunen.
Standard og vedlikehold av veier er viktig for å forhindre ulykker. Ut fra et folkehelse- og
trivselsperspektiv er det viktig med idrettsanlegg og parker.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.

Kommunespesifikk informasjon
Et mål i kommuneplanens samfunnsdel at Nore og Uvdal skal være en attraktiv kommune å bo og arbeide
i. Relevante delmål her er å sikre trygge ferdselsårer for myke trafikanter til skoler, barnehager,
fritidsarenaer og kollektivpunkter, forebyggende trafikksikkerhetsarbeid rettet mot ungdom, og å legge til
rette for lek, rekreasjon og fysisk aktivitet i nærmiljøet.

147
148
149
150

LOV 1963-06-21 nr 23: Lov om vegar (veglova)
LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), § 12-5.Arealformål i reguleringsplan
Meld. St. 26 2011–2012: Den norske idrettsmodellen
LOV for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, vedtatt på Idrettstinget 2019, med virkning fra 1. januar 2020.
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Virksomhet eiendom som er organisert under kommuneområde Næring, miljø og kommunalteknikk ivaretar
drift og vedlikehold av kommunale veier, bruer, belysning og uteområder. Det leies inn utstyr for å gjøre
en større del av vedlikehold av vei med egne ansatte. I årsrapporten for 2019 meldes det om at 2 av 3
planlagte vedlikeholdstiltak er gjennomført i 2019.
Det ble investert 5 mill. kr i kommunale veier i 2019, og ifølge økonomiplanen vil det også de neste årene
være et stort behov for vedlikehold av kommunens bruer og veier. I investeringsbudsjettet er det planlagt
investert 18 mill. kr i veger og 7,3 mill. kr perioden 2020-2023. Tidligere års erfaringer kan tilsi en viss
risiko for at investeringsplanene kan være noe for ambisiøse til å la seg gjennomføre innenfor opprinnelig
tidsramme, og behovet for økonomisk omstilling kan også får konsekvenser for framdriften.
Prioritert handlingsprogram for anlegg og området for idrett og friluftsliv, utgjør en del av
kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2009- 2021, vedtatt i kommunestyret 2009.
Handlingsprogrammet rulleres årlig, blant annet for at kommunen skal være kvalifisert til å søke om
spillemidler. Idrettsrådet gir innspill til prioritering av anlegg, som skal være i tråd med mål og strategi
for anleggsutviklingen i kommunen.

151

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Samferdsel»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

Andel km tilrettelagt for syklende som
kommunen har ansvaret for av alle
kommunale veier

8,5

8,5

8,5

8,5

5,5

24,2

14,6

Andel kommunale veier og gater med
belysning av alle kom. veier og gater

18,3

18,3

18,3

18,3

40,8

67,4

61,5

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier
og gater av totale netto. driftsutgifter til
kommunale veier og gater

55,1

50,9

53,1

56,7

32,2

15

28,5

Andel kommunale veier og gater uten fast
dekke av alle kommunale veier og gater

50,7

50,7

50,7

50,7

38,3

19,3

27,2

2 662

2 763

3 452

3 891

3 122

1 888

1 809

27 462

23 308

20 231

19 615

15 306

22 202

21 770

1 060

2 952

1 956

3 079

2 023

1 544

1 505

6

6

6

6

125

436

5 798

Netto driftsutgifter til kommunale veier og
gater per innbygger

2 457

2 530

3 185

3 594

2 197

1 096

1 116

Netto driftsutgifter til kommunale veier og
gater per km

87 549

88 451

109 817

123 451

103 051

173 575

150 816

Brutto driftsutgifter til samferdsel per innb.
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs
kom. veier og gater per kilometer belyst vei
Brutto investeringsutgifter til kommunale
veier og gater per innbygger
Antall km tilrettelagt for syklende som er et
kommunalt ansvar

151

Kommunestyret 25.11 2019 sak 79/2019 Prioritert handlingsprogram for anlegg 2020-2023 (Anleggsplan) prioritert liste over anlegg og
områder for idrett og fysisk aktivitet
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Høyere utgifter per innbygger enn sammenligningsgrunnlaget. Utgifter per km har økt, men er likevel ikke
lavere enn landsgjennomsnittet. Utgiftsnivået må ses i sammenheng med kommunens areal.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser at området vurderes å ha moderat viktighetsgrad. I forhold
til 2015 er viljen til å prioritere forvaltningsrevisjon på området økt noe.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har fokus på området i kommuneplanen, andre relevante planer, og rapportering i årsrapport,
samt ambisiøse investeringsplaner. Økonomisk omstilling synes derfor å utgjøre den største risikofaktoren.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet

Moderat

Konsekvens

Viktighet

Moderat

Prioritert av

Moderat
18,2 %

5.3.6. Landbruk
Hovedoppgavene til kommunenes «Landbrukskontor» knytter seg til tilskudds- og lovforvaltning. Områdene
reguleres av blant annet jordlova152, konsesjonsloven153, skogbrukslova154, lov om motorferdsel i utmark155,
viltloven156, naturmangfoldloven157, plan- og bygningsloven158 og friluftsloven159. I tillegg kommer en rekke
forskrifter og rundskriv.
Kommunene har oppgaver knyttet til saksforberedelse og kontroll av ulike tilskuddsordninger i landbruket.
Videre har kommunene både myndighet og tilsynsoppgaver etter konsesjonsloven i forbindelse med
eierskifte, og etter jordloven i forbindelse med nydyrking, deling eller omdisponering av
jordbrukseiendom, og i forbindelse med driveplikt. Kommunen har også ansvar for å kontrollere at
skogbruksloven følges, og kan fastsette meldeplikt for planer om hogst og tiltak knyttet til foryngelse og
stell av skog.

152
153
154
155
156
157
158
159

LOV
LOV
LOV
LOV
LOV
LOV
LOV
LOV

1995-05-12
2003-11-28
2005-05-27
1977-06-10
1981-05-29
2009-06-19
2008-06-27
1957-06-28

nr 23: Lov om jord (jordlova)
nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
nr 31: Lov om skogbruk (skogbrukslova)
nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
nr 38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
nr 16: Lov om friluftslivet (friluftsloven)
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Saksbehandling og forvaltning av landbruk og vilt er viktig sett opp mot bærekraft, rekreasjon,
næringsutvikling og ressursutnyttelse i lokalsamfunnet. Men det er et område med begrenset lokal
myndighet. Området er styrt av både statlig lovverk og tilskuddsrammer og til dels internasjonale avtaler
om å ivareta sjeldne arter, samt å hindre spredning av uønskede arter.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.

Kommunespesifikk informasjon
Kommuneplanens fokusområde «Sammen skape et bærekraftig næringsliv og positiv regional utvikling»,
har som et delmål å øke verdiskapningen i primærnæringene og styrke eksisterende bedrifter. Et aktuelt
tiltak som nevnes i økonomiplan 2020-2023, er å utarbeide strategiplan for jord og skogbruk med delmål å
ta vare på beiteområder for å opprettholde kulturlandskap og fremme videre utvikling av landbruket.
Prosjekter «Framtidsretta Landbruk» avsluttes 01.12.2020.
Samfunnsdelen har videre Nore og Uvdal som nasjonalparkkommune som et gjennomgående tema, og
målet i økonomiplanen er å gjennomføre prosjektet «Mennesket og reinen», og videreutvikle kommunen
som nasjonalparkkommune i samarbeid med Nore og Uvdal næringsselskap.
Virksomhet næring under kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk, har ansvar for
landbruksforvaltning med jord-, skog- og viltforvaltning, samt veterinærer. Virksomheten har også ansvar
for utmarkstjenester, som å ivareta ulike sekretariatsoppgaver, som for sti- og løypenemnda,
motorferdselsutvalget, villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, villreinnemnda for område 2,
Hardangervidda villreinutvalg og Buskerud tilsynsutvalg.
Nore og Uvdal er medlem av utmarkkommunenes sammenslutning (USS). USS bistår i spørsmål om bruk og
vern av utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, forvaltningsplaner, rovvilt-problematikk og
motorferdsel i utmark.
Omstillingsprosjektet som startet i 2016 tok opp en bekymringsfull reduksjon i antall ansatte innenfor
jord- og skogbruk, en arealmessig stor kommune, hvor primærnæringene er viktige for å opprettholde
befolkningsgrunnlaget. Ifølge kommunefakta160 arbeidet 87 av kommunens innbyggere med jordbruk, skog
og fiske i 2019.

160

https://www.ssb.no/kommunefakta/nore-og-uvdal
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Et annet overordnet mål i kommuneplanen er å bevare og utvikle kompetansemiljøer, herunder å styrke
eksisterende kompetansemiljøer innenfor landbruk og utmark, samt å styrke interkommunalt samarbeid
for å opprettholde gode tjenester.
I 2019 ble det inngått avtale med Rollag og Flesberg kommune om samarbeid om saksbehandling av
jordbrukssaker. Samarbeidet er utvidet i 2020 med opprettelse av interkommunalt samarbeid landbruk
etter kommuneloven § 20-2, jfr. 21-1, med Nore og Uvdal som vertskommune.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Landbruk»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

1,4

1,4

1,6

1,5

0,4

0,2

0,2

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning
korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr)

3 834

4 157

5 046

4 416

57 822

47 983

830 758

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning
og landbruksbasert næringsutvikling per
landbrukseiendom (1000 kr)

6,7

7,2

8,9

7,7

..

..

..

574

574

570

571

..

..

..

129

122

121

118

..

..

..

17 484

18 565

19 080

19 178

..

..

..

366 069

366 069

365 042

364 932

..

..

..

Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre
formål enn landbruk (dekar)

6,9

36,5

8,9

26,5

1 044,7

240

9 170,8

Omdisponering av dyrka jord til andre formål
enn landbruk (dekar)

3,9

2

0

0

943,2

56,9

4 599,1

3

34,5

8,9

26,5

101,5

183,1

4 571,7

46

9

0

103

2 380

591

27 493

24

26

13

24

629

377

7 954

Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning
og landbruksbasert næringsutvikling i prosent
av totale netto driftsutgifter

Landbrukseiendommer
Jordbruksbedrifter
Jordbruksareal i drift (dekar)
Produktivt skogareal (dekar)

Omdisponering av dyrkbar jord til andre
formål enn landbruk (dekar)
Godkjent nydyrka areal (dekar)
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov

Nore og Uvdal bruker betydelig mer på landbruk enn for eksempel Flesberg og Rollag, men så har
kommunen også betydelig flere jordbruksbedrifter og større jordbruksareal. Prioriteringen av midler til
sektoren må veies opp mot behovet for å opprettholde primærnæringer og befolkningsgrunnlag.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser at dette vurderes om et viktig område, men det gis ikke
høy prioritet i forhold til forvaltningsrevisjon, en nokså uendret oppfatning fra 2015 til 2019.
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Kommunespesifikk risiko
Kommunen har store jordbruks- og utmarksarealer. Primærnæringer og rollen som nasjonalparkkommune
er behandlet i kommuneplanens samfunnsdel, det samarbeides med andre kommuner i Numedal, og
sektoren er prioritert budsjettmessig. Presset på kommuneøkonomien kan medføre risiko for at det ikke er
mulig å prioritere den like høyt videre.
Dette gjør at vi vurderer risikoen på området noe høyere enn det som er generelt for kommuner.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Sannsynlighet
Viktighet

Høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
9,1 %
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6. Risikovurdering – Organisasjonsperspektivet
Organisasjonsperspektivet tar for seg hvordan kommunen er organisert og hvilken styring og organisering
den har for å nå de oppsatte mål for tjenesteproduksjonen, samt hvordan saksbehandling og interne
tjenester blir ivaretatt. Organisasjonsperspektivet retter fokuset mot om tjenesteproduksjonen, og
støttefunksjoner til disse, er effektiv og i tråd med lover og regler.

6.1. Organisering
Kommuneloven gir klare føringer for hvordan en kommune skal organiseres. Den mest utbredte
styreformen er formannskapsmodellen, men det er også åpnet for at man kan benytte parlamentarisk
styreform

161

. Kommunens øverste folkevalgte organ er kommunestyret

162

som ledes av ordfører

163

. Under

kommunestyret skal det opprettes et formannskap og flere utvalg og/eller råd.
Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne

164

, og skal velge et

165

. Kontrollutvalget er direkte underlagt og

rapporterer til kommunestyret.
Kommunestyret skal ansette en kommunaldirektør, som skal være leder for kommunens administrasjon

166

.

Ut over dette legger kommuneloven ikke føringer for hvordan kommunen skal organiseres administrativt.
Valg av administrativ organisasjonsmodell kan ha betydning for vurdering av risiko. Hvor mange nivåer
man velger vil ha betydning for nærhet til eventuelle situasjoner, samt hvor mange enheter eller personer
en leder skal følge opp. Organisatoriske endringer og utskifting av nøkkelpersonell kan også ha betydning
for risiko.
De folkevalgte har overordnet beslutningsansvar, men kommunestyret kan overføre myndighet til andre
folkevalgte organer, ordfører eller kommunedirektøren. Kommunestyret fastsetter selv reglement for
hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres innen 31. desember året etter at
kommunestyret ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering
og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt .167 Overføring av myndighet har betydning
for å sikre kompetente avgjørelser truffet av rett myndighet og rask og effektiv saksbehandling.

161
162
163
164
165
166
167

Kommuneloven (2018) Kapittel 10. Parlamentarisk styreform
Kommuneloven (2018) Kapittel 5. Kommunal organisering. Folkevalgte organer.
Kommuneloven (2018) Kapittel 6. Ordfører
Kommuneloven (2018) § 22-1. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
Kommuneloven (2018) § 23-1. Kontrollutvalget
Kommuneloven (2018) kapittel 13, Administrasjonen
Kommuneloven (2018) § 5-14 Reglement for delegering og innstilling
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Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Vi viser også til den generelle beskrivelsen av kommunens organisering under kapittel 3.2.
Kommuner er komplekse organisasjoner med politisk ledelse og stor bredde i tjenesteytingen, fra
samfunnsutvikling til velferdsytelser. Dette innebærer økte utfordringer og økt risiko for en liten
kommune som har samme oppgaver og møter samme lovkrav som store. Kommuneplanens samfunnsdel for
2010-2021 hadde kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter som eget
satsingsområde.168 I årsrapport 2019 og økonomiplan 2020-2023, pekes det igjen på at en effektiv
kommuneorganisasjon forutsetter kontinuerlig evne til omstilling og tilpasning til nye brukerkrav og ny
teknologi.
En effektiv kommuneorganisasjon krever klare regler for hvem som bestemmer hva.
Delegasjonsreglement, som også omfatter økonomireglement og attestasjons- og anvisningsreglement, ble
sist vedtatt av kommunestyret i 2015, og må følgelig behandles av kommunestyret innen 31.12.2020
igjen.169 Det kan være ressurskrevende å holde et slikt reglement oppdatert i forhold endringer i egen
organisasjon og endringer i lovverk. Ny kommunelov som trer i kraft i 2020, kan medføre ytterligere
utfordringer i så måte. Det er anskaffet et elektronisk verktøy fra Kommuneforlaget, KF
Delegeringsreglement, hvor leverandøren ivaretar oppdatering av sentrale lover og forskrifter. Nore og
Uvdal er i ferd med å legge inn egen kommune, lover er gjennomgått, og regler for budsjett- og
personalansvar og saksbehandling kommer.
En sluttrapport fra omstillingsprosjekt 2016/2017, la til grunn at kommunen hadde en utydelig
lederstruktur på mellomledernivå, med ulike lederbetegnelser, ulikt ansvar for fag, personell og økonomi,
samt varierende kontrollspenn med tanke på antall ansatte. Organisatoriske endringer er siden
gjennomført. Kommuneområdene helse og omsorg er nå samlet under en felles ledelse. Det er innført ny
ledermodell basert på tre ledernivåer - kommunalsjefer, virksomhetsledere og teamleder. Ordning med
teamleder kom på plass i 2018. Barnevernsfunksjonen er i 2019 overført til kommuneområde oppvekst og
kultur. Arbeid med lederavtaler og halvårlig formell lederdialog planlegges sluttført i 2020.
Et obligatorisk lederutviklingsprogram for alle ledere ble gjennomført i 2018/2019. Opplæring i daglige
lederutfordringer innenfor budsjett/økonomi, arbeidsmiljø og HMS gjennomføres jevnlig. Men det har
vært stor utskifting av nøkkelpersonell i kommuneadministrasjonen de senere år. Kommunalsjef for skole,
barnehage og kultur ble tilsatt i juni 2018, og det søkes nå etter dennes etterfølger. Kommunalsjef for
helse og omsorg hadde ledet det samlede området i om lag tre år, da ny leder ble tilsatt desember 2019.
Regnskapssjefen sluttet høsten 2019. Det søkes nå etter ny økonomisjef. Det synes følgelig å være behov
for videre fokus på lederutvikling.

168
169

Kommunestyret 01.11.2010, sak nr. 81/10 Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2021
Kommunestyret 22.06.2015 sak 34/15 Revisjon av delegasjonsreglement for Nore og Uvdal kommune
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Spørreundersøkelse rettet mot politikere indikerer at dette ikke er et område politikerne vil prioritere, et
resultat som er uendret fra 2015.
Kommunespesifikk risiko
Kommunens styringsdokumenter har fokus på effektiv organisasjon gjennom tilpasning og omstilling.
Kommunen er i ferd med å oppdatere sitt delegasjonsreglement ved hjelp av elektronisk verktøy som også
forventes å bidra til forenklet oppdatering fremover. Omstillingsprosjekt 2016 har ført til omorganisering
og lederutvikling. Dette er faktorer som bidrar til redusert risiko. På den annen side er det stor utskifting i
nøkkelstillinger, noe som i en liten organisasjon kan gi økt sårbarhet.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
00,0 %

6.2. Økonomisk situasjon
Kommuneloven omfatter regler for langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning, for å trygge det
finansielle grunnlaget for velferdstjenestene, og tilliten til at ressursene forvaltes på beste måte.
Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.
Mange elementer kan påvirke en kommunes økonomiske situasjon. Kommunene får en stor andel av sine
inntekter gjennom overføringer fra staten, som rammetilskudd (innbyggertilskudd og regionalpolitiske
tilskudd), Øremerkede tilskudd, skatteinntekter og egenbetalinger.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

99

Nore og Uvdal kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

Inntektsnivået til kommunene avhenger av flere variable, og demografi vil ofte ha en betydning. Er det en
tilflyttings- eller fraflyttingskommune? Hvilket utdanningsnivå innbyggerne i en kommune har vil ofte
påvirke skatteinntektene til
kommunen. Enkelte kommuner
har også vesentlige inntekter fra
sine naturressurser, som for
eksempel kraft.
Kostnadssiden er ofte bundet
opp til investeringskostnader,
driftskostnader på bygg og
lønnskostnader. Dette er ofte
ikke kostnader som kan endres
drastisk over kort tid.
Hvis økonomiplan eller budsjett

Figur 1 - Illustrasjon fra Kommunal og moderniseringsdepartementet

vedtas med merforbruk, eller
regnskapsmessig merforbruk ikke inndekkes innen fristen, innebærer det økonomisk ubalanse, og det
medfører innmelding i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). 170
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.

Kommunespesifikk informasjon
Vi viser også til den generelle beskrivelsen av kommunens økonomi under kapittel 3.3.
Økonomiplan 2020-2023 viser økonomisk utvikling i planperioden ved hjelp av ulike finansielle nøkkeltall,
men i budsjettsammenheng det er hittil ikke benyttet finansielle måltall for den økonomiske utviklingen.
Dette vil bli et krav ifølge ny kommunelov, og administrasjonen arbeider med å ha dem klare til budsjett
2021.

171

Nore og Uvdal kommune er en av landets største kraftkommuner. Kommunen hadde frem til 2014 vekst i
kraftinntektene, og var blant landets rikeste målt i inntekt per innbygger. I 2019 var 22% av brutto
driftsinntekter kraftrelaterte. Disse inntektene har bidratt til finansieringen av kommunale tjenester, og
muliggjort et høyere kostnadsnivå. Regjeringens produksjonsindeks viser at Nore og Uvdals samlede
tjenestetilbud per 2018 lå nesten 20 %-poeng høyere enn landsgjennomsnittet, se kapitel 3.3.

170
171
172

172

Kommuneloven (2018) kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse
Kommuneloven (2028) § 14-2
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/produksjonsindeks2/id2507960/
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Fra 2015 er inntektssituasjonen endret, det har vært svikt i kraftinntektene, og rammene har vært
påvirket av statlige føringer. Økende avvik mellom inntekter og utgifter bidro til at kommunen i 2016
igangsatte en prosess for omstilling og utvikling for å tilpasse driften til inntektene og opprettholde
budsjettbalansen.
Siden 2016 er det blitt færre innbyggere, reduserte inntekter i form av skatt og rammetilskudd, og høyere
andel av bundne utgifter. Økonomiplanen for 2020-2023 viser til at kommunen har utfordringer med å
oppnå balanse mellom utgifter og inntekter, og budsjettet for 2020 er balansert ved bruk av fond. Som
følge av vanskeligere økonomisk situasjon vedtok kommunestyret ved budsjettbehandlingen et nytt
prosjekt for økonomisk balanse 2020-2023. Målet er å synliggjøre forslag til tiltak for å redusere
kostnadene for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter som gir en bærekraftig kommuneøkonomi
over tid. Kommunedirektøren tar opp at det kan bli aktuelt å utrede nedleggelse av skoler, felles
ungdomsskole med nabokommunen og å kutte i antall sykehjemsplasser. Planlagte investeringer blir også
gjennomgått i 2020 med sikte på å revurdere investeringsnivået. Økonomiske utfordringer ikke vil bli
mindre som følge av koronapandemien.
Årsregnskapet for 2019 ble avlagt med mindreforbruk på 2,2 mill. kr. Kommuneområdene viste totalt
merforbruk på 4,3 mill. kr, som ble oppveid av økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd) med 4,3 mill.
kr. Også konsesjonskraft og finans viste positive budsjettavvik. Driftsregnskapet er avsluttet med bruk av
disposisjonsfond på 8,5 mill. kr i samsvar med budsjett. Avsetning til driftsfond er redusert fra 11,3 mill.
kr i opprinnelig budsjett 2019 til 1,2 mill. kr i regulert budsjett.
Kommunen har ikke vært registrert i ROBEK.173
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Regnskap»:
Nore og Uvdal kommune

Publiserte tall per 16. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

Netto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter

5,1

4,6

-0,7

0,2

-0,5

1

1,9

Årets mindre-/merforbruk i driftsregnskapet i
prosent av brutto driftsinntekter

3,1

3,2

0,3

0,6

0,8

1

1,2

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av
brutto driftsinntekter

22,5

29,2

29,3

29

20

14,7

17

Netto renteeksponering i prosent av brutto
driftsinntekter

-4,2

-6,4

-9

-1,9

49,8

40,1

43,1

48

52,7

54,6

61

105,3

111,6

106,2

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i
prosent av brutto driftsinntekter
Frie inntekter per innbygger

65 911

68 876

71 328

73 348

69 096

56 419

58 484

Fri egenkapital drift i prosent av brutto
driftsinntekter

11,2

12,8

9,9

7,2

10,7

11,8

11,5

Brutto investeringsutgifter i prosent av
brutto driftsinntekter

10

5

5,8

10,8

14,5

16,9

16,6

173

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra
Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Godkjenningsordningen
er begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse.
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Nore og Uvdal kommune

Publiserte tall per 16. mars 2020

Egenfinansiering av investeringene i prosent
av totale brutto investeringer

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

26,6

49,3

97,6

25,9

35,2

39

40,9

Sentrale måltall for den økonomiske utviklingen er andel netto driftsresultat, lånegjeld og
disposisjonsfond.
Netto driftsresultat kan brukes til investeringer eller avsettes til senere bruk, og andelen bør ligge på
1,75% over tid for å sikre en økonomisk buffer. Frie inntekter har økt i perioden, og ligger godt over
kommunegruppen, fylket og landet. Likevel ser vi en vesentlig reduksjon i andel netto driftsresultat i fireårsperioden, noe som har sammenheng høyt utgiftsnivå og redusert handlingsrom.
Gjeldsbelastningen har økt i perioden, selv om langsiktig gjeld fortsatt ligger betydelig lavere enn øvrige
vi sammenligner med. I kommuneregnskapet finansieres renter og avdrag på lån av driftsinntektene. Økt
lånefinansiering av investeringene fremover, vil derfor bidra til økt belastning på driftsbudsjettene, selv
om Nore Uvdal er mindre sårbare enn de fleste kommuner.
Andel fri egenkapital er også redusert i perioden, og ligger nå lavere enn de vi sammenligner med, og
signaliserer redusert økonomisk handlefrihet.
Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er rangert
som den 118. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Økonomi.
Innenfor Kostnadsnivå er kommunen rangert som den 403. beste
kommunen i Norge.
«Misforholdet» mellom rangeringen for økonomi og kostnadsnivå
illustrerer situasjonen med at inntektsnivået er høyt, men at

Kommunebarometeret
Nore og Uvdal kommunes rangering
innenfor området ØKONOMI

2018

2019

2020

64

127

118

… innenfor området KOSTNADSNIVÅ

kostnadsnivået har fått utvikle seg til et høyere nivå enn hos de

2018

2019

2020

fleste andre kommuner.

374

366

403

Spørreundersøkelsen rettet mot politikere indikerer at dette
oppfattes som et viktig område, men at det ikke prioriteres høyt å foreta forvaltningsrevisjon. Resultater
fra 2019 er ikke vesentlig endret fra 2015.

Kommunespesifikk risiko
Nore og Uvdal har et bedre utgangspunkt enn mange andre kommuner som følge av kraftinntekter. Det har
imidlertid vært en utvikling med reduserte inntekter og økte utgifter, og følgelig økte utfordringer med å
sikre budsjettmessig balanse og økonomisk handleevne fremover. Omstillingsprosjekter i 2016 og
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2019/2020 bidrar til redusert risiko for at de økonomiske utfordringene ikke følges opp, men det vil likevel
være en risiko knyttet til at det vil bli vanskelig å gjennomføre nødvendige kutt i tjenester eller redusere
kvalitet på tjenester.
Dette gjør at vi vurderer risikoen på området høyere enn det som er generelt for kommuner.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Alvorlig
9,1 %

6.3. Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging
Kommuneloven omfatter regler for langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning, for å trygge det
finansielle grunnlaget for velferdstjenestene, og tilliten til at ressursene forvaltes på beste måte.
Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.
Kommunestyret skal selv vedta

174

økonomiplan, årsbudsjett, konsolidert årsregnskap, årsberetning,

finansielle måltall, økonomireglement og finansreglement. Dette gjelder blant annet for kommunen,
kommunale foretak, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap.
Økonomiplanen skal ta utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, og kan utgjøre handlingsdelen til
samfunnsdelen. Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse og være realistiske, og årsbudsjettet
er bindende. Budsjettoppfølgingen har derfor en sentral rolle i styringen av kommunen.
Kommunedirektøren har plikt til å rapportere om budsjettavvik, og foreslå budsjettendringer. I
årsberetningen skal det redegjøres for vesentlige budsjettavvik, inkludert avvik fra premissene for bruk av
bevilgningene, og eventuelt merforbruk skal dekkes inn året etter at det oppsto. 175
Dersom økonomiplan eller budsjett fremlegges med merforbruk, eller regnskapsmessig merforbruk ikke
inndekkes innen fristen, innebærer det økonomisk ubalanse, og det medfører innmelding i registeret om
betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).176
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.

174
175
176

FOR 2019-06-27 nr 714: Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
Kommuneloven (2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner 22. juni 2018 nr, 83, kapittel 14. Økonomiforvaltningen
Kommuneloven (2018) kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse
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Kommunespesifikk informasjon
Nore og Uvdal kommune praktiserer mål- og resultatstyring i kombinasjon med rammestyring på netto
driftsrammer for det enkelte kommuneområde. Kommunen har utarbeidet et årshjul med systematisering
av obligatoriske styringsaktiviteter innenfor en tidshorisont på ett år. I kategorien plan og økonomi inngår
4-årig økonomiplan med handlingsprogram/handlingsdel, årsbudsjett, tertialrapportering, årsregnskap og
årsberetning/årsmelding.
Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for handlingsdelen, og kommunestyret vedtar hvert år
handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett. Ny mal for handlingsplan utviklet i 2017 tar sikte på å
forsterke det strategiske fokuset ved tettere kobling mot vedtatte og nye planer. Økonomiplanen for
2020-2023 med årsbudsjett ble satt opp i balanse og vedtatt av kommunestyret 16.12.2019 i sak 91/2019.
Det ble presentert per kommuneområde, og hvert område ble knyttet opp til fokusområde/overordnet mål
og delmål i samfunnsdelen, og tiltak/målemetode for å nå disse ble lagt frem. Vår vurdering er at det kan
virke som det gjenstår en del før operasjonalisering er tilstrekkelig utviklet til enkelt å kunne fungere som
grunnlag for resultatmåling. Det er viktig at mål og delmål konkretiseres for at status på måloppnåelse
skal kunne evalueres.
Årsbudsjettet utgjør første året i økonomiplanperioden. Det rapporteres på økonomi til rådmannen ved
utgangen av hver måned. Til kommunestyret rapporteres det på økonomi samt mål og resultater per 1.
tertial og 2. tertial. Tertialrapporter for 2019 ble behandlet av kommunestyret 17.06.19 sak 33/2019, og
28.10.19 sak 72/2019. I tillegg til at rapporten i en enkel utforming ligger som vedlegg til saken, blir nå
rapporter også lagt fram i webformat gjennom budsjett- og rapporteringsverktøyet Framsikt. Rapportering
for 3. tertial per 31. desember inngår i årsrapporteringen, og årsregnskap og årsrapport avlegges og vedtas
av kommunestyret. Årsrapportering 2019 er gjennomført i samsvar med lovens frister.
I årsrapporten for 2019 er det en egen del hvor kommuneplan og prioriterte mål for perioden kobles opp
mot tiltak som er gjennomført i løpet av året.
Spørreundersøkelsen indikerer at politikere vurderer dette som et viktig område, som det er økt interesse
for å prioritere for forvaltningsrevisjon per 2019, sett opp mot 2015.

Kommunespesifikk risiko
Kommunen har et plan- og styringssystem som har som målsetning å koble planer og resultat, og
budsjetter og rapporteringer framlegges gjennomgående i samsvar med kommunelovens frister. Dette
bidrar til redusert risiko, men utfordringene i kommuneøkonomien trekker i motsatt retning.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy.
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy

Konsekvens

Viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
27,3 %

6.4. Økonomisk internkontroll
Det kan skilles mellom spesifikk internkontroll på tjenesteområder, og mer generell for gjennomgående
støttefunksjoner. Økonomisk internkontroll er en sentral del av virksomhetens internkontroll, og knytter
seg til regnskapet, og transaksjoner som ender i regnskapet.

177

Den skal bidra til at kommunen når sine

økonomiske mål, og forhindre misligheter. Sentrale rutiner innenfor økonomisk internkontroll vil ofte
være ensartede for hele eller store deler av kommunen. Budsjettoppfølgingen tjener som sentral rutine
for å redusere risikoen for at kommunen ikke oppnår økonomiske mål, og aktuelle kontrolltiltak for å
redusere risikoen for misligheter kan være arbeidsdeling, avstemminger og lederoppfølging.
Det er et grunnleggende krav til økonomiforvaltningen at kommuner skal forvalte finansielle midler og
gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko 178, og økonomisk internkontroll vil også
omfatte finansforvaltningen.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
En klar rolle- og ansvarsfordeling er viktig for å oppnå en effektiv kommune, og for å forebygge uetisk
atferd eller korrupsjon. Ansvarsfordelingen i Nore og Uvdal defineres gjennom delegasjonsreglementet
som sist ble vedtatt i k-sak 34/2015, og forventes oppdatert innen 31. desember året etter at
kommunestyret ble konstituert.
Del 5 i delegasjonsreglement som fortsatt var gjeldende per mai 2020, omfatter økonomireglement og
delegering av budsjettmyndighet. Første del behandler planer og rapporter som utarbeides som grunnlag
for den økonomiske styringen; handlingsprogram, økonomiplan, årsbudsjett, økonomistyring, årsregnskap
og årsmelding, tertialrapporter, og månedlige rapporter. Andre del viser hva kommunestyret vedtar selv,
som driftsbudsjettets nettorammer og endringer i fordelingen av disse, og hvilke fullmakter som kan gis til
formannskap, som fullmakt til å treffe vedtak i kommunestyrets sted i hastesaker av økonomisk art. Samt
hvilke fullmakter som gis rådmannen, som fordeling av nettorammer på tjenester, ansvar, art, og endring
av rammene i tråd med årlig lønnsoppgjør og innenfor fastsatt ramme for formålet.

177
178

http://www2.nkrf.no/kommunerevisoren_1_2015/cms/218/180/hent_artikkel/305
Kommuneloven (2018) §§14-1 og 14-13.
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Det understrekes at fullmaktene som gis i dette reglementet ikke kan brukes til å endre budsjettet i strid
med prinsipielle prioriteringer eller sentrale forutsetninger som kommunestyret har lagt til grunn for
budsjettvedtaket. Videre gis det her også retningslinjer for å sikre at alle budsjettendringer skal bli
registrert i kommunens økonomisystem.
Avslutningsvis behandles attestasjons- og anvisningsreglement. Dette er helt sentrale økonomiske
internkontrolltiltak som er gjennomgående for alle funksjoner i kommuneorganisasjonen, og for at de skal
fungere som forutsatt, er det viktig at alle i organisasjonen er bevisste på hva de innebærer. Vi tar med
følgende utdrag fra reglementet her:
«Attestasjon innebærer å påse at varen er mottatt, arbeid utført eller annet som viser at det faktiske grunnlaget for
kravet og dets størrelse er tilstede. Den som attesterer en regning skal påse at det er beregnet rimelig pris og i
samsvar med eventuelle inngåtte avtaler.»
«Anvisningsmyndighet er myndighet til å godkjenne utbetaling av penger til dekning av utgifter kommunen pådrar
seg i henhold til vedtatt budsjett. Før utbetaling skjer må det være gitt anvisningsordre til økonomiavdelingen for
hvert beløp som skal utbetales. Faste lønninger kan utbetales etter ”stående anvisninger”, dvs. anvisninger som
gjelder til annen ordre gis.»
«Underordnede kan ikke anvise overordnedes regninger.»
«De som har anvisningsmyndighet kan ikke anvise egne regninger, eller til nære familiemedlemmer.»
“Rådmannen har anvisningsmyndighet for hele drifts- og investeringsbudsjettet. Rådmannen kan delegere
anvisningsmyndighet for driftsbudsjettet til fagsjefer. Delegert anvisningsmyndighet kan videre delegeres til
medarbeidere innen fagavdelingen i tråd med ansvarsinndelingen innen fagavdelingen. Det skal være klart hvem som
kan opptre som stedfortreder med rett til å anvise ved ferie og fravær.”

Økonomisystemet som benyttes av kommunen gir mulighet for å begrense tilgangen basert på delegerte
fullmakter. Organisatoriske endringer skjer kontinuerlig, og det er viktig at de medfører løpende
oppdateringer i systemet, noe som kan være en utfordring, og følgelig en risikofaktor.
Når det gjelder banktransaksjoner, så er det etablerte rutiner for godkjenning, og jevnlige
bankavstemminger. Det brukes e-handel, og det er gjennomført fakturamatching. Alle internkontrollrutiner er lagt inn i kvalitetsstyringssystemet Compilo.
Misligheter rapporteres jevnlig i de fleste kommuner, og de fleste oppdages av kommunen selv. Det kan
eksempelvis være tyveri og salg av kommunens eiendeler, misbruk av handlekort, tyveri fra beboere på
sykehjem, eller tyveri av medikamenter. Det er viktig å ha klare retningslinjer for hvordan misligheter
håndteres, og hvilke konsekvenser de får. På forespørsel henviser ledelsen til at det er utviklet
varslingsrutiner som også inneholder rutiner for mislighetssaker. Vår vurdering er at varslingsrutinen ikke
fullt ut dekker behovet for særskilt rutine for håndtering av misligheter.
Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger, det kan også være raskere saksbehandling,
urettmessige jobbtilbud eller kommunale tillatelser og kontrakter på bakgrunn av vennskap eller
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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familiebånd. Som en liten kommune, vil Nore og Uvdal være spesielt utsatt, og det gjør det særlig viktig å
være oppmerksomme på tette koblinger, håndheving av anbudsregler, offentlighetslov, ved
rekrutteringsprosesser og revisjon. Det må snakkes om habilitet og åpenhet, ikke bare i de politiske
prosessene, men kanskje særlig i den forutgående saksbehandlingen. Det er positivt at det nå er økt
oppmerksomhet rundt nylig vedtatt etisk reglement, men vi vurderer det som uhensiktsmessig at det ikke
ligger åpent tilgjengelig på kommunens nettside.
Det har ikke det vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser at dette vurderes som et viktig område, men som det ikke
er aktuelt å prioritere for forvaltningsrevisjon, en liten endring fra 2015.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har etablert rutiner og reglementer for å redusere risiko for at økonomiske og finansielle mål
ikke oppnås, og for å redusere risiko for misligheter. Det er også vedtatt nytt etisk reglement. En rekke
risikoreduserende tiltak er med andre ord etablert. Som liten kommune med tette bånd, kan det likevel
gjenstå en viss iboende risiko.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Høy

Konsekvens

Viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
00,0 %

6.5. Kommunens eiendeler
Det er viktig for en kommune å ha oversikt over sine eiendeler og ha systemer for hvordan man følger opp
inn- og utgang av disse verdiene. Manglende kontrolltiltak kan medføre svinn, økonomisk tap og svak
ressursbruk ved å foreta unødvendige kjøp. Kommunens avskrivbare anleggsmidler skal registreres i
balansen.
Kommunen skal ha utarbeidet et finansreglement

179

, og dette skal blant annet si noe om formålet med

forvaltningen, risiko, likviditet, tidshorisontavkastningsmål og hvordan avvik skal håndteres.
Finansreglementet skal kvalitetssikres av en uavhengig instans med tilstrekkelig kompetanse før det
vedtas av kommunestyret. Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Forvaltningen
skal rapporteres til kommunestyret, og må tilfredsstille kravene i forskriften.

179

FOR 2019-11-18 nr 1520: Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, Kapittel 2. Finans- og
gjeldsforvaltning.
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Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Totalt hadde Nore og Uvdal kommune eiendeler for 1 043 mill. kr i 2019, som var ca. 55,6 mill. høyere enn
for 2018. Kommunen hadde 62,8 mill. kr i fondsmidler ved utgangen av 2019, som er en nedgang på 5,7
mill. kr fra 2018. Av fondsmidlene var 22,2 mill. kr til kommunestyrets disposisjon. Ubrukte lånemidler var
på ca. 61,5 mill. kr i 2019, og 47,3 mill. kr i 2018.
I forbindelse med regnskapsrevisjon av kommunen kartlegges risiko for underslag av eiendeler på en rekke
kjente risikoområder. Nore og Uvdal kommune opplyser at de har avviklet det meste av kontantkasser,
kommunen fører ikke pasientregnskap eller tar ansvar for frivillig forvaltning av pasientmidler, et eget
kunstutvalg ivaretar oppfølging av kunst i kommunen, og det er etablert nye regler som tilsier at hjemlån
av utstyr ikke lenger tillates.
Det ble i 2019 gjennomført forvaltningsrevisjon som også berører medisinhåndtering, og det er etablert
nye rutiner vedrørende tilgangskontroll medisinrom.
Når det gjelder finansielle eiendeler, så utarbeidet kommunen et eget reglement for finansforvaltningen
som ble vedtatt av kommunestyret 13.12.2010, sak 93/10. Reglementet omfatter plassering av
kommunens midler og håndtering av gjeldsporteføljen. Tertialrapportene omfatter en kort rapportering
vedrørende finansforvaltningen, og det utarbeides særskilt årsrapport som behandles av kommunestyret.
Det virker å ha vært lite politisk fokus på finansreglementet. Det har ikke vært åpent tilgjengelig på
kommunens nettside, og det har ikke vært oppe til gjennomgang i kommunestyret hver
kommunestyreperiode etter at det ble vedtatt. Administrasjonen har som mål å ha klart utkast til revidert
reglement før 1. juli.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
I spørreundersøkelse rettet mot politikere vurderes området moderat til viktig. Det er en viss interesse for
å prioritere forvaltningsrevisjon, noe som er en økning fra 2015.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har gjort risikovurderinger knyttet til flere kategorier eiendeler, men ingen helhetlig analyse
av risiko og vesentlighet på området. Finansreglement er vedtatt, men har ikke vært gjennomgått siden
2010.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre risikovurdering fra moderat til
høy.
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy

Konsekvens

Moderat til viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
18,2 %

6.6. Offentlige anskaffelser
Anskaffelser i offentlig sektor reguleres av lov om offentlig anskaffelser

180

med tilhørende forskrifter.

Norge har gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte
fremgangsmåter ved anskaffelser over visse verdier (terskelverdier). Loven, med tilhørende forskrifter,
gjelder også ved anskaffelser som er under terskelverdien. Alle statlige, kommunale og fylkeskommunale
myndigheter og offentligrettslige organer er omfattet av regelverket, og det gjelder alle anskaffelser av
varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter.
En oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører, hindre konkurranse eller dele opp anskaffelser for å
omgå bestemmelsene. Den skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse,
likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.
Loven stiller også krav til at offentlige oppdragsgivere tar hensyn til miljømessige konsekvenser,
klimavennlige løsninger, livssykluskostnader, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, grunnleggende
menneskerettigheter, antall ledd i leverandørkjeden og universell utforming.
Formålet med loven og tilhørende forskrifter er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, samt
bidra til økt tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte gjennom at det offentlige
opptrer med integritet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Vi finner ikke at kommunens system for anskaffelser er omtalt i kommunens plan- / styringsdokumenter,
men vi er kjent med at Nore og Uvdal har samarbeidet med Kongsbergregionen om offentlige anskaffelser,
og deltatt i BTV-innkjøpssamarbeidet.

180

LOV 2016-06-17 nr. 73: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), med tilhørende forskrifter.
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I forbindelse med regionreformen gikk Telemark og Vestfold ut av samarbeidet i 2018, en rekke
rammeavtaler går ut i 2019/2020, og det er uavklart hvordan innkjøpssamarbeidet i Viken blir.
Anskaffelser er et av områdene med særlig risiko for uetisk atferd og korrupsjon. Gjennom sitt nylig
vedtatte etiske reglement, har Nore og Uvdal fokus på dette, og det tas her opp at
innkjøpsordninger/rammeavtale ikke skal benyttes til privat innkjøp av kommunens ansatte, at ansatte
ikke skal ikke levere varer og tjenester til kommunen. Videre skal ikke folkevalgte og ansatte motta
personlige fordeler som gaver, provisjoner, tjenester eller ytelser i forbindelse med anskaffelser og
kontraktsinngåelser.
Det ble sist gjennomført forvaltningsrevisjon på området offentlige anskaffelser i 2012. Det ble da
avdekket svakheter rundt prosedyrekrav og dokumentasjon, og det ble anbefalt å styrke
innkjøpskompetansen. I 2017 ble imidlertid regelverket for offentlige anskaffelser betydelig endret, med
formål å gjøre det enklere.
I kapittel 1.3.1 omtales forenklet etterlevelseskontroll. Fra 2020 skal revisor foreta en forenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor skal foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering
som skal legges frem for kontrollutvalget, og en skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen skal
rapporteres innen 30. juni.
For alle våre eierkommuner er offentlige anskaffelser valgt som området for etterlevelseskontrollen. Som
følge av koronapandemien er det fra myndighetenes hold imidlertid bestemt utsettelse av rapportering til
september 2020. Resultatet av vår forenklede etterlevelsesrevisjon kan påvirke aktualiteten for området
med tanke på forvaltningsrevisjon.
I spørreundersøkelse rettet mot politikere vurderes området som viktig, men ikke som et område som
politikerne vil prioritere for forvaltningsrevisjon, en uendret vurdering sett opp mot 2015.

Kommunespesifikk risiko
Kommunens innkjøpssamarbeider er i endring, og kan gi økt risiko for ugunstigere avtaler, og svekket
kompetanse som kan medføre brudd på regelverket. Fokus på etiske dilemmaer rundt anskaffelser, antas
å bidra til redusert risiko for uetisk atferd på området.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy.
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
00,0 %

6.7. Offentlig støtte
Formålet med reglene om offentlig støtte

181

er å sikre at markedsaktørene stilles overfor forutsigbare og

like konkurranse- og rammevilkår i hele EØS-området. Et felles regelverk om offentlig støtte for hele EØSområdet skal bidra til å styrke samhandelen og de økonomiske forbindelsene mellom medlemslandene,
med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler, samt bidra til å unngå et subsidiekappløp
mellom EØS-statene.
Støttereglene skal hindre at nasjonale eller lokale myndigheter tilgodeser enkelte foretak eller næringer
fremfor andre, på en måte som påvirker samhandelen negativt. Dette innebærer at støttegiver er
forpliktet til å gi støtten i samsvar med en av bestemmelsene som følger av EØS-avtalen. Men dersom en
virksomhet har mottatt støtte som viser seg å være ulovlig, må virksomheten betale tilbake støtten.
Konsekvensene for støttemottager kan derfor bli store av ulovlig tildelt støtte.
Det er 6 vilkår som alle må være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte:
1. Mottaker av støtte er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet (foretaksvilkåret).
2. Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form, tildeling av offentlige midler etter en
offentlig beslutning.
3. Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottakeren, som for eksempel et tilskudd, lån eller
garanti på gunstige betingelser, kjøp til underpris osv.
4. Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer eller tjenester i forhold til
andre (selektivitetsvilkåret).
5. Støtten kan virke konkurransevridende, i realiteten eller truer med å vri konkurranse.
6. Støtten kan (være egnet til å) påvirke samhandelen mellom EØS-landene.

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.

181

LOV 1992-11-27 nr 117: Lov om offentlig støtte
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Kommunespesifikk informasjon
Som en av landets største kraftkommuner, mottok Nore og Uvdal kommune konsesjonsavgifter på 12,8
mill. kr i 2019. Årlige konsesjonsavgifter fra vannkraftverkene avsettes til kraftfond som fortrinnsvis skal
benyttes til næringsformål, kalt næringsfondet.
Næringsfondet er klassifisert som et bundet driftsfond, og bruken av næringsfondet er regulert i
vedtektene for fondet, jf. k-sak 28/99 og retningslinjer vedtatt i k-sak 31/18. Disse bygger på
Standardvedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond), rundskriv H 17/98 og H 1/11 utgitt av Det
kongelige kommunal og regionaldepartement. Formannskapet er fondsstyre, sak 27/99.
Kraftfondet kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlige lån, og/eller avsettes til garantifond.
Avkastningen kan benyttes til tilskudd og betingede lån. Hjemfallsfondet til lån, tilskudd eller garantifond.
Det kan ikke gis støtte til investeringer i ikke-varige driftsmidler, sanering av gjeld eller løpende drift i
private bedrifter. Retningslinjene for lønnstilskudd til bedrifter som ansetter ungdom ble behandlet i
kommunestyret 13. april 2015 sak 11/15.
Midlene kan også benyttes til investeringer i kommunale fellestiltak, men ikke til løpende drift av
kommunen med unntak av lønn tiltakskonsulent/næringssjef samt avdrag på lån. Reviderte retningslinjer
for bruk av næringsfondet i Nore og Uvdal ble vedtatt av kommunestyret 23.04.18, sak 31/18.
Alle næringer stilles likt, men kompetanserettede tiltak og tiltak som bidrar til økt sysselsetting for
kvinner og ungdom i kommunen gis prioritet. For øvrig skal prioriteringer følge vedtatt kommuneplan og
næringsplan/handlingsplan.
Kommunens retningslinjer sier: «Støtten må være i samsvar med EØS avtalens regelverk for offentlig
støtte, Lov om offentlig støtte LOV-1992-11-27-117 og Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for
offentlig støtte FOR-2008-11-14-1213. Samlet offentlig støtte må ikke overstige 200 000 euro i løpet av tre
år jf EØS-avtalens regler for offentlig støtte. Prosjekter i kommunal regi, som nærings-, tiltaks- og
infrastrukturprosjekter omfattes ikke av reglene for offentlig støtte, jf. 1. ledd.»
Ifølge retningslinjene skal det legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år,
som en del av kommunens årsrapport. Gjenpart av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og
fylkeskommunen. I kommunedirektørens årsrapport for 2019 finner vi ingen helhetlig rapportering, men
det opplyses under status næringsutvikling, at det er et mål å opprettholde lærlingeplasser i kommunen,
og at ramme på 1,4 mill. kr er oppbrukt og dekker 9 lærlinger.
Vi savner en samlet og helhetlig oversikt, men ut fra regnskapet var bruk av næringsfond i 2019 på 11,3
mill. kr, saldo næringsfond var på 2,2 mill. kr, hvorav 0.9 mill. kr til disposisjon ifølge note til regnskapet.
Saldo utlån til næringsformål var på 17,7 mill. kr, og utlån til infrastruktur på 9 mill. kr.
Kommunalt landbruksfond ble opprettet i 1962 i forbindelse med reguleringen av Uvdalsvassdraget.
Avkastning kan benyttes til tilskudd, lån eller felles tiltak for å fremme jordbruket i kommunen.
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I forbindelse med pågående pandemi, har kommunen vurdert å bruke av næringsfondet for å avhjelpe
situasjonen for næringsdrivende.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene
Kommunespesifikk risiko
Kommunen mottar betydelige årlige konsesjonskraftavgifter som benyttes til næringsformål og
investeringer i kommunale fellestiltak. Årlig rapportering om fondets virksomhet har potensiale for
forbedring.
Dette gjør at vi vurderer risikoen på området noe høyere enn det som er generelt for kommuner.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Høy

Konsekvens

Moderat

6.8. Internkontroll og kvalitetssikring
Internkontroll er et vidt begrep og kan omfatte prosesser for å gi rimelig sikkerhet for målrettet og
effektiv drift, pålitelig rapportering, og overholdelse av lover og regler.

182

Kommunene har tradisjonelt

hatt mange ulike kontrolltiltak, men de har gjerne vært fragmenterte og lite systematiserte. Dette har
medført risiko for at avvik ikke har blitt avdekket og fulgt opp, og vi har sett uønskede hendelser i
kommunesektoren, som kan knyttes opp til svikt i internkontrollen.
Den nye kommuneloven stiller krav til at kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses
virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Kommunedirektøren skal som ansvarlig for
internkontrollen utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering, ha
nødvendige rutiner og prosedyrer, avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik, dokumentere
internkontrollen og ved behov evaluere og forbedre prosedyrer og tiltak for internkontroll.
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret minst én gang i året.

183

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.

182
183

https://dfo.no/fagomrader/risikostyring/veiledere-til-risikostyring
Kommuneloven (2018) Kapittel 25. Internkontroll
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Kommunespesifikk informasjon
Kommunedirektørens årsrapport omfatter generell orientering om kommunedirektørens ansvar for
internkontrollen i henhold til kommuneloven, og kvalitetsstyringssystemet Compilo. Rapporten er lite
utfyllende med hensyn til informasjon om hvordan kommunen arbeider med internkontrollen.
I samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen, har Nore og Uvdal kommune innført kvalitetssystemet
Compilo. Systemet er sektorovergripende, og standard for alle kommuneområdene fra 2015. Kommunen
har hittil tatt i bruk moduler for rutinedokumentasjon, avvikshåndtering og årshjul, og har begynt å se på
GDPR. Det er foreløpig ingen planer om å ta i bruk moduler for risiko- og sårbarhetsanalyse eller modul for
oppfølging av politiske vedtak. Det jobbes kontinuerlig for å finne de beste løsningene for at det skal bli
så enkelt som mulig, slik at de ansatte skal finne systemet interessant og nyttig.
Økonomisk internkontroll er en viktig del av internkontrollen, se kapittel 6.4., hvor det fremgår at en
rekke internkontrolltiltak er implementert. Risikobildet vil variere over tid, og kommunen bør derfor
jevnlig kartlegge hvilke prosesser som er mest risikoutsatt, og innrette sin internkontroll ut fra dette. Det
er etter hva vi er kjent med ikke utarbeidet en risiko- og vesentlighetsanalyse med tanke på avvik eller
misligheter, og som nevnt er ikke modul for risiko- og sårbarhetsanalyse i Compilo tatt i bruk.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
Det foreligger forslag om å oppheve eller endre regler om internkontroll i en rekke sektorlover, slik at
krav om internkontroll med kommuneplikter reguleres helhetlig og samlet i ny kommunelov. Når denne
gjennomgangen er fullført, vil det bli behov for omfattende gjennomgang av kommunenes internkontroll.
I spørreundersøkelse rettet mot politikere vurderes området som viktig, men er ikke et område politikerne
vil prioritere forvaltningsrevisjon for, en vurdering som er uendret fra 2015.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har tatt i bruk digitalt kvalitetsstyringssystem, men har ingen risiko- og vesentlighetsanalyse
på området. Nye internkontrollregler som følge av ny kommunelov og endringer i særlover, vil etter hvert
stille krav til omfattende gjennomgang av kommunens internkontroll, og aktualisere behov for
risikokartlegging.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:
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Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig

Konsekvens

Alvorlig

Prioritert av

0,00 %
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6.9. Personvern
Personvern er et veldig tidsaktuelt tema på bakgrunn av det fokus som har vært på området i forbindelse
med den nye personvernforordningen184 som ble vedtatt i EU 27. april 2016, og senere ble tatt inn som
norsk lov gjennom den nye personopplysningsloven 185 som fikk anvendelse fra 25. august 2018.
Regelverket gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger, og ved ikkeautomatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register. Dette innebærer
at det ofte vil omhandle elektronisk behandling (IKT) av personopplysninger, men at det også i gitte
tilfeller vil omfatte manuell behandling (papir). Det «nye» regelverket presiserer flere viktige prinsipper
som åpenhet, samtykke, begrunnelse og begrensning av bruk, lagring, retting, overføring, samt mulighet
til å protestere mot bruk. Regelverket gir også adgang til å ilegge betydelig høyere gebyr ved overtredelse
av reglene enn tidligere. Datatilsynet er både tilsyn

186

og ombud. Tilsynsfunksjonen går ut på å

kontrollere om virksomheter etterlever personvernreglene.
Det er viktig at kommunen har oversikt over systemer som behandler personopplysninger og
informasjonsutvekslingen (integrasjon) mellom systemene. Det er også viktig å vite hvilke typer
personopplysninger som behandles, hvilke opplysninger som (skal) oppbevares og hvor lenge de (skal)
oppbevares. Et viktig moment i dette blir om kommunen har gjennomført en vurdering av
personvernkonsekvenser.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Nore og Uvdal kommune støtter seg på kompetanse og kapasitet innenfor Kongsbergregionsamarbeidet i
forbindelse med innføring av nytt regelverk for personvern.
Et krav i den nye lovgivningen er at alle offentlige virksomheter skal ha eget personvernombud.
Deltakerne i samarbeidet har valgt å opprette et felles regionalt personvernombud som skal kontrollere, gi
råd og informere om hvordan kommunen kan ivareta personverninteressene til innbyggere på en forsvarlig
måte, samt være kontaktpunkt med Datatilsynet. Nore og Uvdal har en personvernansvarlig som ivaretar
kontakten med ombudet.
Nore og Uvdal kommune har utarbeidet protokoll over hvilken behandling av personopplysninger som skjer
i egen virksomhet. Protokollen inneholder en kartlegging og vurdering av 137 ulike datasystemer. Den er
kvalitetssikret av personvernombudet i Kongsbergregionen, og er under utvikling/forbedring i tråd med
dette. Protokollen er ment å være et «levende» dokument.

184

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av
personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning)
185 LOV 2018-06-15 nr 38, Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
186 https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/
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Det er utarbeidet en felles overordnet personvernerklæring. Nore og Uvdal kommune vektlegger å
informere befolkningen om hvordan kommunen samler inn og behandler personopplysninger, samt hvordan
personvernet ivaretas. Informasjon om personvernerklæring er lagt ut på kommunens nettside.187 Ansatte
er informert om Nore og Uvdal kommune sin behandling av ansattes personopplysninger gjennom
informasjon til ansatte som ble sendt ut i desember 2019.
Personvern er også et tema i ny etisk plattform vedtatt av kommunestyret 25.03.2019, sak 17/19. Den
etiske plattformen skal bidra til at personopplysninger skal sikres på en slik måte at enkeltpersoner ikke
blir skadelidende. Fortrolige opplysninger som kommunens folkevalgte og arbeidstakere mottar i
forbindelse med sitt arbeid i kommunen, skal respekteres og aldri meddeles andre som ikke har krav på
opplysninger i henhold til lover og regler. Sikkerhetsbrudd i offentlig forvaltning skjer jevnlig. I Nore og
Uvdal ble et brudd på personvernlovgivningen på grunn av menneskelig feil kjent i media i mai 2020, og
synliggjorde viktigheten av bevissthet rundt vernet av slike opplysninger.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene
Kommunespesifikk risiko
Samarbeidet i Kongsbergregionen omfatter felles personvernombud og kvalitetssikring av egen protokoll
over behandling av personopplysninger. Nytt etisk reglement understreker holdninger til taushetsbelagte
opplysninger. Økt digitalisering i kommunen innebærer økt risiko for avvik, og sikkerhetsbrudd kan få
store konsekvenser.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

6.10. Personalforvaltning (Arbeidsgiverpolitikk / ledelse / kompetanse)
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret, og kan vedta arbeidsgiverstrategier og
reglementer. Det kan være en utfordring for kommuner å rekruttere og beholde personale med ønsket
kompetanse, og arbeidsgiverstrategien kan være et verktøy for å bli en attraktiv arbeidsgiver og redusere
risikoen på området.

187

https://www.nore-og-uvdal.kommune.no/om_kommunen/personvernerklaring
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I ny kommunelov er kommunedirektøren gitt ansvar for å utøve det løpende arbeidsgiveransvaret, og har
med det det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon,
avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt i lov. 188
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.

Kommunespesifikk informasjon
De folkevalgte har den viktige øverste arbeidsgiverrollen, og med det ansvar for utforming av
arbeidsgiverpolitikken. I kommuneplanens samfunnsdel er det blant annet vedtatt følgende delmål for
arbeidsgiverrollen: «Nore og Uvdal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tar samfunnsansvar
og evner å beholde og tiltrekke ny arbeidskraft», og «kommunen skal ha et politisk og administrativt
lederskap som bygger på kommunens verdier – raushet, åpenhet og respekt.»
I 2017 ble det utarbeidet er arbeidsgiverplattform som skal synliggjøre at lederskap, medarbeiderskap,
kompetanse og innovasjon skal være satsingsområder. Ifølge årsrapporten for 2019 er plattformen med
sine verdier og holdninger godt kjent i organisasjonen. Det er utarbeidet strategisk kompetanseplan og
plan for utvikling av heltidskultur, og tilsettingsreglementet er revidert.
Kommunen hadde per 2019 279 årsverk, og 356 ansatte. Nærværsprosenten er noe økt de siste årene, og
er gått opp fra 92,67% for 2016 til 94,59% for 2019.
Lederavtaler planlegges implementert første halvår 2020. Kommunestyret har inngått lederavtale med
kommunedirektøren i 2020, og avtalen bygger på samme mal som i løpet av året vil bli tatt i bruk for alle
lederne.
I forbindelse med prosjekt for økonomisk balanse 2020-2023, kan det bli aktuelt med nedbemanning. Det
kan løses på ulike møter, ved naturlig avgang, eller oppsigelser. Hvis oppsigelser må tas i bruk, vil det
stille nye krav til administrasjonen for å håndter utvelgelseskriterier, rettigheter og regelverk.
Som nevnt under punkt 5.2.2 ovenfor ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2015, med tema:
«Arbeidstidsordningen innen pleie- og omsorgstjenesten». Blant annet ble det tatt opp om kommunen
håndterer å redusere bruk av uønsket deltid. Det ble da gitt anbefaling om at retningslinjer for redusert
uønsket deltid bør utarbeides for hele kommunen.
Det har ikke vært gjennomført tilsyn innenfor området de siste årene.
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Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser at de vurderer dette som et viktig område, men at det i
mindre grad enn i 2015 er aktuelt å prioritere for forvaltningsrevisjon.
Kommunespesifikk risiko
Arbeidsgiverplattform er vedtatt, arbeidsgiverrollen er tatt opp i ny kommuneplans samfunnsdel,
kompetanseplan og plan for heltidskultur finnes og lederavtaler er i ferd med å bli tatt i bruk. Dette er
tiltak som reduserer risiko. Men pågående innsparingstiltak kan komme til å medføre oppsigelser, noe som
kan komme til å øke risikoen for avvik på området.
Analysen har i ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
9,1 %

6.11. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på
alle plan i virksomheten, i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
Arbeidsmiljøloven konkretiserer krav til systematisk HMS-arbeid, noe som omfatter å fastsette mål, ha
oversikt over fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet, kartlegge og vurdere risikoforhold, iverksette
tiltak for at arbeidsmiljøet skal være i samsvar med lovkrav, forebygge og følge opp sykefravær, med
mer.189 HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig, og oppdateres.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
I økonomiplanen fremgår det at kommunens virksomhet skal drives i samsvar med lover som regulerer
forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Høyt sykefravær har konsekvenser for kommunen, kollegaer og brukere. Kommunens mål for 2019 var å nå
nasjonal målsetting på 5,6% sykefravær, og det er et mål å holde sykefraværet på et stabilt lavt nivå.

189

Arbeidsmiljøloven (2005). Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
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Kommunedirektørens årsrapport har egen rapportering per kommuneområde om utvikling av totalt
sykefravær, kortids- og langtidssykefravær.
Dersom det blir aktuelt med oppsigelser som ledd i innsparingstiltak, kan dette slå ut på
sykefraværsstatistikken.
Tall fra Nore og Uvdal kommune viser følgende sykefravær:
Tertialvis 2019
2016

2017

2018

2019

1. tertial

2. tertial

3 tertial

Hele kommunen

6,95

7,12

6,02

5,09

5,63

5,41

5,09

Sentraladministrasjonen

3,02

5,24

9,69

2,87

2,44

2,90

2.87

Helse og omsorg

4,65

7,92

5,32

4,60

4,14

4,39

4,60

Oppvekst og kultur

6,97

7,95

6,92

5,84

8,57

6,90

5,84

6,04

3,77

4,63

5,50

5,58

5,56

5,50

Kvinner
Menn

Næring, miljø og
kommunalteknikk

Kommunen ligger under nasjonale måltall for totalt sykefravær. Tabellen over viser en positiv utvikling på
alle kommuneområder. Oppvekst og kultur viser til systematisk oppfølging av sykefraværet og for helse og
omsorg nevner kommunedirektøren satsing på utvikling av lederkompetanse i forbindelse med reduksjon i
sykefravær i 2019.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene, men
kontrollutvalget i Nore og Uvdal vedtok i møte 09.12.2020 sak 40/19 at VKR skal gjennomføre et
forvaltningsprosjekt innen området vold, trusler og trakassering mot ansatte.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser at man i økende grad vurderer dette området som viktig,
men som i 2015, ble det ikke prioritert for forvaltningsrevisjon i 2019.

Kommunespesifikk risiko
Kommunen har fokus på drift i samsvar med lover og regler for HMS. Det er fastlagt mål for sykefravær,
utviklingen er positiv og sykefraværet for 2019 er under nasjonale måltall. Eventuelle oppsigelser kan gi
risiko for at den positive utviklingen kan snu.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat.
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
00,0 %

6.12. Etikk og varsling
Offentlig sektor har en spesiell rolle som forvalter av myndighet og fellesskapets ressurser. Det stilles krav
til at kommunal virksomhet skal kjennetegnes av tillit og bygges på høy etisk standard

190

.

Kommunen skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet, samt egen årsberetning
for hvert kommunale foretak, som skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å
sikre en høy etisk standard.191 Etisk arbeid i kommunen handler om bygging av tillit og er grunnleggende i
forvaltningen av fellesskapets verdier. Tillit øker kommunens handlingsrom, både som tjenestetilbyder,
myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Tillit gir grunnlag for medarbeiderfellesskap,
samarbeid innad i kommuneorganisasjonen og for et nødvendig samspill mellom kommune, næringsliv,
frivillighet og innbyggerne.
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte er viktige virkemidler for å redusere risikoen for uetisk
atferd og korrupsjon. Retningslinjene må jevnlig oppdateres, være forståelige, relevante og etterlevbare,
og skal gi klare anvisninger for hvilken atferd som forventes i ulike situasjoner. Etiske retningslinjer bør
vedtas av kommunestyret, og offentliggjøres. Systemer for opplæring, dilemmatrening og etisk refleksjon
bør være på plass for å sikre at retningslinjene oppleves meningsfylte og blir kjente i organisasjonen.
Generelt er anskaffelser, plan- og byggesaker og eierstyring av kommunale selskaper områder med særlig
risiko for uetisk atferd og korrupsjon. Det kan oppstå etiske utfordringer og kritikkverdige forhold knyttet
til yrkesetikk og mellommenneskelige relasjoner, både for tjenesteyting og arbeidsmiljø. Risikobildet vil
variere mellom kommuner, og over tid innenfor en kommune. Kommunen bør derfor jevnlig kartlegge
hvilke prosesser som er mest risikoutsatt, og innrette sin internkontroll ut fra dette. 192
Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold

193

. Dette er definert som

forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer.
Loven regulerer også fremgangsmåte og arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling. Loven gir vern mot

190

Kommuneloven (2018) § 1 Lovens formål
Kommuneloven (2018) § 14-7. Årsberetning
192 https://www.ks.no/contentassets/b76d70c4682a4a86afed2ef5f28f3e0e/rad-for-etikkarbeid-i-kommuner.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/gode-rad-etikkarbeid/
193 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), Kapittel 2 A. Varsling
191
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gjengjeldelse av varsling gjennom forbud mot gjengjeldelse samt oppreisning og erstatning ved brudd på
forbudet.
Kommunen har plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling som skal være skriftlige. Kommunen har
plikt til å oppmuntre sine medarbeidere til å varsle om kritikkverdige forhold og tilrettelegge for varsling.
For å bidra til dette er det viktig at verdien av varsling anerkjennes i kommunen og at kommunen arbeider
for å fremme et godt ytringsklima 194.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.

Kommunespesifikk informasjon
Etiske retningslinjer fra 2006 var utdaterte, og ble revidert i 2019.195 Endelig vedtatt etisk reglement
vedtatt i 2019 ligger ikke åpent ute på nett, men er tilgjengelig i kvalitetssystemet Compilo. Per mai lå
retningslinjene fra 2009 fortsatt ute som del av reglement for folkevalgte på kommunens nettsider, med
fare for at disse kan fremstå som fortsatt gjeldende.
Etiske retningslinjer for Nore og Uvdal kommune skal være en plattform av overordnet karakter, og
inneholder ikke detaljerte regler. Plattformen er ment å gi generell veiledning til hjelp i etiske
dilemmaer, som igjen krever refleksjon hos den ansatte/folkevalgte. Plattformen gjelder for alle ansatte
og folkevalgte i kommunen, og for alle som opptrer på vegne av kommunen.
Sentrale verdier er åpenhet, redelighet, og lojalitet. Blant prinsipper som tas opp er habilitet og
rolleklarhet, opplysninger om bierverv, mobbing og diskriminering, forretningsskikk for bekjempelse og
forebygging av korrupsjon, og gaver.
Nore og Uvdal er en liten kommune hvor nærstående parter nesten ikke er til å unngå. Det er små forhold
og tette relasjoner, og slektskapsforhold blant og mellom ansatte og folkevalgte. Av den grunn er
bevissthet rundt habilitet og åpenhet om bierverv særlig viktig. Det forventes at alle som påtar seg
styreverv for kommunale selskaper skal registrere seg i styrevervregisteret til kommunenes
sentralforbund, med opplysninger om verv og alle økonomiske interesser som kan få betydning for
habilitet.
Kommunestyret som arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for etisk plattform og at denne blir fulgt
opp. Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for oppfølging. For å innarbeide etisk plattform med dens
verdier og holdninger blant ansatte og folkevalgte, er det utarbeidet en egen tiltaksplan for perioden
2019-2021. Tiltaksplanen omfatter etablering av faste arenaer og rammer for etikk for kommunestyret,
ulike ledernivå, det enkelte kommuneområde, og de enkelte arbeidsplasser, og implementering over tid.

194
195

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/ytringsfrihet-og-varsling-i-kommunesektoren/
Kommunestyret Nore og Uvdal 25.03.2019 sak 17/19 Etisk plattform for folkevalgte og ansatte Nore og Uvdal kommune
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Det var også intensjonen å utarbeide etikkplakat som sammenfatter de viktigste reglene i etisk plattform,
men det er ikke gjennomført per mai 2020.
I tillegg til etisk plattform har en rekke profesjoner yrkesetiske retningslinjer. Disse beskriver
profesjonsutøvelsens verdier.
Kommunale foretak og virksomheter som er organisert som egne juridiske personer, slik som for eksempel
aksjeselskap og særlovselskap, er ikke omfattet av retningslinjene og må selv vurdere behovet for å
innføre egne etiske retningslinjer.
Nore og Uvdal har siden 2017 hatt regler for varsling av kritikkverdige forhold. For å gi varsler bedre vern
mot gjengjeldelse behandlet arbeidsmiljøutvalget i januar 2020 oppdaterte rutiner for varsling i
kommunen som skal gjelde fra og med 1. januar 2020. Kommunens ansatte og politikere har rett og plikt
til å varsle om forhold hun eller han blir kjent med som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene
tap eller skade. Det skal oppleves at det er trygt å si ifra om bekymringer og kritikkverdige forhold.
Negative sanksjoner overfor den som varsler er uakseptabelt og i strid med arbeidsmiljøloven.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
I spørreundersøkelse rettet mot politikere fremkommer dette som et område med moderat til høy
viktighet, men hvor det ikke er aktuelt å prioritere forvaltningsrevisjon høyt.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har vedtatt etisk reglement for ansatte og folkevalgte og tiltaksplan for implementering i
organisasjonen, men retningslinjene ligger ikke åpent tilgjengelig på nett. I en liten kommune vil iboende
risiko likevel være høy. Varslingsrutiner er oppdatert etter lovendring.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
9,1 %
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6.13. Eiendomsforvaltning
Plan og bygningsloven

196

og forskrift

197

om tekniske krav til byggverk inneholder krav og bestemmelser til

kommunale eiendommer. Dette gjelder bl.a. bestemmelser vedr. naturpåkjenninger, uteareal og ytre
miljø, krav til byggverk, sikkerhet ved brann, planløsning og bygningsdeler, krav til universell utforming,
miljø og helse, energi, installasjoner og anlegg.
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, forvaltning, drift og
vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes økonomi.
God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi ansatte og tjenestemottakere gode og effektive
bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulig bygningsmessige rammer for
tjenestene som leveres. Kommunen har rollen både som eier, forvalter og bruker av eiendom. Disse
rollene er ulike og kan til tider ha motstridende interesser. Ansvaret for de ulike rollene bør derfor
organiseres på en tydelig og hensiktsmessig måte.
Videre bør det foreligge overordnede politisk forankrede mål for bolig- og eiendomsforvaltningen, et
rasjonelt system for planlegging og styring, og rapportering som bidrar til god kommunikasjon mellom
bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som kan tjene som beslutningsgrunnlag. Førende
anbefalinger for god eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt over teknisk,
forskriftsmessig og funksjonell tilstand i kommunale bygg og boliger.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Nore og Uvdal kommune fikk utarbeidet tilstandsrapport for kommunale bygninger i 2018. Det fremkom da
at eiendomsmassen var preget av manglende planmessig vedlikehold gjennom flere år, noe som fører til
økte kostnader til vedlikehold og dårligere bygg for brukerne. Det ble da utarbeidet en tiltaksoversikt som
viste et samlet vedlikeholdsetterslep på 38 mill. kr. I 2019 vedtok kommunestyret en vedlikeholdsplan for
2019-2023, som vektlegger langsiktig og forutsigbar forvaltning av kommunens eiendommer.198
Virksomhet eiendom under kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk skal ivareta forvaltning,
drift og vedlikehold av all kommunal eiendom, samt utleie av festetomter, boliger, leiligheter,
næringsbygg og næringsarealer.
Drift og vedlikehold av all kommunal eiendom (formålsbygg, boliger, utleieenheter, næringsbygg og
uteområder) ivaretas av eget team for drift og vedlikehold. Renhold av alle kommunale formålsbygg

196

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – pbl)
FOR 2017-06-19 nr 840: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
198 Kommunestyret 27.05.2019, sak 27/19 Vedlikeholdsplan for kommunale bygninger
197
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bortsett fra Bergtun omsorgssenter ivaretas av team for renhold. Begge disse teamene er organisert under
virksomhet eiendom, kommuneområde Næring, miljø og kommunalteknikk.
Årsrapporten opplyser at omorganisering av vaktmester- og håndtverkertjenesten ble igangsatt i 2019, og
det ble utarbeidet renholdsplaner for alle kommunale bygg. Det er gjennomført en gjennomgang og
omfordeling av utgifter for en rekke kommunale bygg høsten 2019. Mål for vedlikehold var satt til
utbedring av 40TG3 feil på formålsbygg, oppnådd resultat var 30.
Økonomiplanen har som mål å redusere vedlikeholdsetterslepet i tråd med vedlikeholdsplanen som ble
vedtatt i 2019. Det ble lagt inn 7 mill. kr til skifting av tak på kommunale bygg i investeringsbudsjettet for
2020. Tidligere års erfaring har vist at det har vært vanskelig å realisere investeringer i samsvar med
opprinnelig plan. Den pressede økonomiske situasjonen kan komme til å medføre revidering av
investeringsbudsjettet for 2020.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Eiendomsforvaltning»:
Nore og Uvdal

Publiserte tall per 16. mars 2020

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i
prosent av samlede driftsutgifter
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom
per innbygger
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter
Utgifter til driftsaktiviteter per kv.meter
Herav utgifter til renhold
Herav energikostnader per kvadratmeter

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 03

Buskerud

Alle

9,3

9,9

10,4

11,7

10,6

8,6

9

4

586

558

914

369

295

313

8,34

8,75

10,62

10,75

7,22

4,97

4,78

128

121

92

86

109

97

112

550

514

480

563

710

581

613

164

175

164

167

199

189

170

110

108

69

64

168

112

132

Andel av driftsutgifter til eiendomsforvaltning har økt i hele perioden, og ligger nå høyere enn de vi
sammenligner med. Også målt per innbygger er utgiftene på området 2019 betydelig høyere. Areal per
innbygger er imidlertid høyt, så vedlikehold per kvadratmeter ligger likevel ikke så høyt.
Driftsutgifter, renhold og energi ligger lavere enn sammenligningsgrunnlaget.
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller tilsyn innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelsen indikerer at politikere vurderer områdets viktighet moderat til høyt, og i forhold til
2015, er det vesentlig høyere interessen for å prioritere forvaltningsrevisjon.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har kommet i gang med mer planmessig og helhetlig oppfølging av eiendomsmassen ved å
vedta særskilt vedlikeholdsplan med tilhørende tiltaksplan, noe som vurderes å redusere risikoen på
området. Kommuneøkonomien kan imidlertid utgjøre en risiko for at planen ikke kan følges som forutsatt.
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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Dette gjør at vi vurderer risikoen på området høyere enn det som er generelt for kommuner.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy

Konsekvens

Moderat til viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
27,3 %

6.14. Arkiv og saksbehandling
Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. Kommunelovens regler om
møteoffentlighet og offentlighetsloven skal legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og
gjennomsiktig. På den måten styrkes informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse,
rettssikkerheten for den enkelte og allmenhetens kontroll
Kommuner og offentlige organ har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både i et kortsiktig og et
langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig betydning for åpenhet, demokratisk
aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En velfungerende postjournal og arkivordning er
grunnleggende forutsetninger for å ivareta dette.
Alle kommuner skal utarbeide en arkivplan som skal innrettes slik at den kan brukes som et redskap i
organets internkontroll med arkivarbeidet.
En undersøkelse gjennomført av arkivverket i 2019, viser at mange kommuner ikke foretar overføringer av
arkivverdig materiale fra sine elektroniske systemer til langtidslagring, og at mange kommuner opplever
at det er knapphet på ressurser for å følge de lovkrav som gjelder.

199

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.

Kommunespesifikk informasjon
Kommuneplanens samfunnsdel har som et overordnet mål at kommunen skal være en attraktiv kommune å
bo og arbeide i, med delmål om å legge til rette for et levende og aktivt lokaldemokrati med vekt på
dialog og medvirkning fra innbyggere, næringsliv og andre.

199

https://kommunal-rapport.no/administrasjon/2019/09/mener-mange-arkiv-er-i-en-svaert-sarbar-situasjon
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Nore og Uvdal har organisert arkiv med overordnet ansvar for dokumentasjon og
dokumentasjonsforvaltning som sentral stabs-støttefunksjon. Det er utviklet ny felles sak-arkivløsning i
Kongsbergregionen. I Nore og Uvdal er Elements Sak-arkiv som nytt fullelektronisk saksbehandlingssystem
tatt i bruk i 2019. Felles arkivsamarbeid i Kongsbergregionen er ikke vedtatt gjennomført, ifølge
årsrapport 2019.
Kommunebarometeret viser at Nore og Uvdal kommune er
rangert som den 124. beste kommunen i Norge innenfor
sektoren Saksbehandling.

Kommunebarometeret
Nore og Uvdal kommunes rangering
innenfor området SAKSBEHANDLING

Forvaltningsrevisjon ble fullført i august 2016: «Arkivordningen

2018

2019

2020

– Arkivering, journalføring og saksbehandling». Gjennomgangen

54

159

124

av arkivordningen og enkeltsaker påviste mangler og svakheter,
men også positive funn, som saker med god saksbehandling og dokumentasjon, dokumenter som oppfyller
registreringskrav, og at saker som krever det dokumenteres besvart.
Men kommunen hadde ikke oppdatert arkivplan, (arbeidet var påbegynt), manglende oversikt over fysiske
arkiver, ikke helhetlige rutiner for systematisk tilsyn/internkontroll som tilfredsstiller lovkrav, og
saksdokumenter som ikke var journalført.
I saksbehandlingen ble det funnet feil ved vurdering/lovgrunnlag for å unnta dokumenter fra innsyn,
manglende midlertidige svar, elektronisk dokumentasjon som ikke var registrert, forsinket avslutning av
saker i sak-/arkivsystem og rydding/kvalitetssikring av saksmappe.
Anbefalinger ble gitt om fullføring av arkivplan, styrket internkontroll, trygging av arkiver, bedret
arkivorganisering, og kompetansetiltak på området offentlig innsyn.
Arbeidet med ny arkivplan som var påbegynt i 2016 ble utsatt på grunn av tekniske problemer knyttet til
nytt sak-/arkivsystem. Når nå alle syv kommuner i Kongsbergregionen er i drift med nytt elektronisk
arkivsystem, er arbeidet med arkivplan gjenopptatt, men ennå ikke fullført. Det benyttes et webbasert
verktøy, arkivplan.no.
Arkivverket skal gjennom tilsyn sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i offentlig
sektor, og har planlagt 55 tilsyn i 2020. Nore og Uvdal er ikke blant de utvalgte kommunene, og det har
heller ikke vært gjennomført tilsyn her de siste årene. 200
Pressens offentlighetsutvalg har gransket åpenheten i norske kommuner, gjennom hjemmesidesjekk,
spørsmål til kommunen og innsynskrav. Åpenhetsindeksen 2018 viste at Nore og Uvdal kommune ble
rangert som nummer 350, med 8,5 poeng av 30,5 mulige Landsgjennomsnittet var på 13 poeng.

200

https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/tilsyn
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I forbindelse med gjennomføringen av denne risiko-og vesentlighetsanalysen, har VKR erfart at søkbarhet
og tilgjengelighet av informasjon på nettsidene har stort forbedringspotensial. Kommunedirektøren
bekrefter at søkemulighetene på kommunens nettsider er svært dårlige i dagens system, men opplyser at
kommunen er i ferd med å skifte plattform for nettsiden.
Spørreundersøkelse rettet mot politikere viser at området vurderes som viktig, men at prioritering i
forhold til forvaltningsrevisjon er redusert i forhold til 2015. Det kan synes rimelig ut fra at det ble
gjennomfør et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området i 2016.
Kommunespesifikk risiko
Kommunen har manglet arkivplan lenge, men er i ferd med å få på plass en løsning og det er et
risikoreduserende tiltak. Men mangler ved arkivordning kan ha svært negative konsekvenser for
samfunnet, og kan i verste fall innebære risiko for at enkeltpersoner mister rettigheter. Svakheter ved
kommunens nettsider er en risikofaktor i forhold til åpenhet.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat til
høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Alvorlig
9,1 %

6.15. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og digitalisering
Det er sterke nasjonale politiske ambisjoner om utvikling av digital forvaltning, med formål å oppnå
forenkling og effektivisering, bedre tjenester til innbyggerne, fremme innovasjon og verdiskaping i
næringslivet, samt utvikle et bærekraftig og inkluderende velferdssamfunn. 201
Økt digitalisering representerer muligheter for besparelser og bedre tjenester, men kompleksiteten i
offentlig sektor kan være en utfordring. Mange kommuner mangler helhetlige planer eller egen IKT/digitaliseringsstrategi, og mange kommuner benytter digitale tjenester i langt større omfang enn de
tilbyr digitale tjenester. Svak digital kompetanse hos så vel innbyggere som ansatte er en utfordring. 202

201
202

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitalisering-i-kommunal-sektor/id2623342/
https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/digitalisering-i-kommunene
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Det er etablert tilskuddsordning og netthåndbok som hjelp for kommuner, for å øke den digitale
deltakelsen i befolkningen gjennom opplæringstiltak og veiledning.

203

Digitaliseringen innebærer økt risiko knyttet til informasjonssikkerhet. For å unngå så vel tap av verdier
som tap av tillit, er det nødvendig for kommunen å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til
informasjon, at den ikke blir endret utilsiktet, og at den er tilgjengelige for brukerne ved behov.
Nytt regelverk som trådte i kraft i 2018, representerer risiko for at kommunen ikke fanger opp og ivaretar
kravene i personopplysningsloven. Kommunens internkontroll må sikre og dokumentere at
personopplysninger blir behandlet i samsvar med det nye regelverket. I vår region har mange kommuner
inngått samarbeider om felles IKT-løsninger, og da må også databehandleravtalene sikre rett behandling
av personopplysninger.204
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
I kommuneplanens samfunnsdel er et delmål systematisk kvalitets-, kompetanseheving og bruk av ny
teknologi for å møte fremtidens tjenestebehov. Som tiltak/målemetode for dette delmålet, er det satt
opp at arbeidet med tilrettelegging for digitale tjenester videreføres i tråd med digital strategi og årlige
tiltaksplaner for Kongsbergregionen. Nore og Uvdal kommune har ikke egen IKT-/digitaliseringsstrategi,
men digitalisering og innovasjon er et eget tema i økonomiplanen.
Kommunene i Kongsbergregionen har samarbeidet om digitalisering og IKT i flere år. I løpet av disse årene
har man etablert en IKT-infrastruktur som er viktig for å kunne realisere digitale tjenester og løsninger. I
2015 etablerte kommunene Kongsbergregionen IKT Drift (K-IKT), med ansvar for å drifte kommunenes
samlede IKT-infrastruktur.
Revidert strategi for Kongsbergregionen for 2019-2030 er et mer overordnet dokument, og ble vedtatt av
kommunestyret i Nore og Uvdal høsten 2019. Den nye strategien har en todeling, med temaene
samfunnsutvikling og tjenesteutvikling. Digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog
med innbyggere, næringsliv og andre offentlige instanser. Som en oppfølging av strategien har
Kongsbergregionen vedtatt tiltaksplan for digitalisering 2020-2023.
Fra 01.01.2020 ble Nore og Uvdal en del av Viken fylkeskommune, og kommunenummeret ble endret til
3052. For å sikre at samtlige digitale systemer fungerte forsvarlig ved innføring av nytt kommunenummer,
ble det høsten 2019 gjennomført en omfattende gjennomgang av nærmere 150 digitale systemer. Arbeidet

203

https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/tilskudd-til-utvikling-av-kommunale-veiledningstilbud-innen-digital-kompetanse-digihjelpen-2019/id2673504/
204 Personopplysningsloven (2018), Forskrift om behandling av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 876
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ble gjennomført som et prosjektarbeid i kommunen, og i samhandling med øvrige kommuner i
Kongsbergregionen, og samtlige leverandører av systemene.
I forbindelse med ny personvernlovgivning gjeldende fra 2018 utarbeidet Nore og Uvdal kommune
protokoll over behandling av personopplysninger i egen virksomhet. Protokollen inneholder kartlegging og
vurdering av 137 ulike datasystemer. Deler av protokollen skal lastes inn i «DigiOrden», en digital løsning
som er utviklet av kommunene i Kongsbergregionen i samarbeid med kommunene i Telemark. Løsningen
skal bidra til at kommunene får bedre oversikt over hvilke digitale løsninger som benyttes i egen
kommune.
Det er flere eksempler på økt digitaliseringen senere år. Kommunen anskaffet høsten 2019 ny
læringsplattform for skolene, Eable leverer læringsplattformen Zokrates. Helsenett, en sikker digital
arena for aktører i helsesektoren, er på plass for de tjenestene som skal ha det. IK Bygg er i drift på
enkelte områder, som avviksmeldinger og arbeidsordre. Elements sak-/arkiv er implementert.
Området vurderes som viktigere i spørreundersøkelse rettet mot politikere i 2019, enn i 2015. Dette er
likevel ikke et område som er prioritert for forvaltningsrevisjon, verken i 2015 eller i 2019.
Kommunespesifikk risiko
Nore og Uvdal samarbeider med andre kommuner i Kongsbergregionen om felles driftsselskap for iktinfrastruktur. Kommunen har ikke egne planer for området, men har vedtatt Kongsbergregionens felles
overordnede digitale strategi med tiltaksplan for digitalisering. Nore og Uvdal har vært med på å utvikle
DigiOrden, som skal gi bedre oversikt over nærmere 150 digitale løsninger i egen kommune, og bidra til å
redusere risiko.
Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:
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Høy
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7. Oppsummert risikovurdering
Risikovurderingene av områdene som er beskrevet i rapporten fremkommer samlet i tabellen nedenfor

205

.

Denne tar for seg sannsynlighet og konsekvens for de enkelte områder og/eller tjenester, og indirekte vil
vesentlighet være et sentralt element i vurderingen av konsekvenser.
Samfunnsperspektivet

205

Sannsynlighet

Konsekvens

S1

Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen

2,63

2,40

S2

Bærekraftig utvikling

2,85

2,50

S3

Miljø og klima (energi)

2,25

2,15

S4

Beredskapsplaner og ROS-analyser

2,50

2,50

Brukerperspektivet

2,28

2,40

B1.1

Barnehage

2,33

2,50

B1.2

Grunnskole

2,00

2,00

B1.3

Skolefritidsordning (SFO)

1,50

1,60

B1.4

Voksenopplæring

2,70

2,60

B1.5

Barnevern

2,00

2,30

B1.6

Kultur og idrett

1,60

1,85

B1.7

Tros- og livssynssamfunn

2,55

2,45

B2.1

Helsetjenester

2,60

2,50

B2.2

Omsorgstjenester

2,75

2,50

B2.3

Nedsatt funksjonsevne

2,65

2,40

B2.4

Psykisk helsearbeid

2,60

2,40

B2.5

Rusomsorg

2,35

2,50

B2.6

Økonomisk sosialhjelp

2,40

2,40

B2.7

Boligsosiale tjenester

2,20

2,20

B2.8

Flyktninger

2,35

2,15

B3.1

Byggesak

2,15

2,20

B3.2

Vann og avløp

1,65

1,90

B3.3

Renovasjon

2,35

2,70

B3.4

Brann- og redningstjenester

1,90

1,90

B3.5

Vei, park og idrettsanlegg

2,15

2,00

B3.6

Landbruk

2,00

2,15

Organisasjonsperspektivet

2,50

2,40

O1

Organisering

2,13

2,30

O2

Økonomisk situasjon

2,50

2,35

O3

Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging

2,28

2,35

O4

Økonomisk internkontroll

2,28

2,00

O5

Kommunens eiendeler

2,45

1,95

O6

Offentlige anskaffelser

2,38

2,35

O7

Offentlig støtte

2,50

2,60

O8

Internkontroll og kvalitetssikring

1,90

2,05

O9

Personvern

1,80

2,10

O10

Personalforvaltning

2,40

2,20

O11

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

2,20

1,90

O12

Etikk og varsling

2,13

2,55

O13

Eiendomsforvaltning

2,45

2,30

O14

Arkiv og saksbehandling

2,63

2,40

O15

IKT og digitalisering

2,85

2,50

For detaljert vurdering av sannsynlighet og konsekvens – se vedlegg 1
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Nedenfor vises risikovurderingene i et diagram.

Vi presiserer at tabellen og diagrammet ikke må leses slik at dette er en vurdering og rangering av
vesentlighet. Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering

206

anbefaler å ikke måle vesentlighet og rangere

områder basert på dette. I vår analyse rangerer vi ikke områder etter vesentlighet. I risikovurderingen
legger vi vekt på hvilke konsekvenser en hendelse (svakhet eller mangel) vil kunne få, og i denne vil
elementer av vesentlighetsbegrepet inngå.

206

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4
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8. Spørreundersøkelse rettet mot politikere
Sommeren 2019 gjennomførte Buskerud Kommunerevisjon IKS en spørreundersøkelse rettet mot politikere
i kontrollutvalg og kommunestyrer i sine eierkommuner for å få en tilbakemelding på;
•

Hvor viktig de anser de ulike områdene. (Skala / 1 = ikke så viktig – 5 = veldig viktig)

•

Hvilke områder de vil prioritere for forvaltningsrevisjon. (Mulig å velge inntil 5 områder)
o

•

Årsaker til at de prioriterte disse områdene.

Kontrollutvalgsmedlemmenes kommentarer til overordnet analyse for perioden 2015 – 2019.

I tabellen som følger presenteres en oversikt over resultatene for hvor viktig de anså områdene og hvilke
områder de prioriterte. De andre spørsmålene hvor det var mulig å gi kommentarer, vil bli omtalt under
de forskjellige områdene i rapporten der dette er naturlig.
Følgende eierkommuner i Buskerud Kommunerevisjon IKS ved undersøkelsestidspunktet var med i
undersøkelsen; kommunene Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og
Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker.
Gjennomsnitt for kommunen, samt et gjennomsnitt av alle respondenter for de nevnte kommuner, er
presentert i tabellen som følger.
Område / tjeneste

Hvor viktig oppleves områdene?
Nore og Uvdal

Hvilke områder vil du prioritere
for forvaltningsrevisjon?

Alle

Nore og Uvdal

Alle

Samfunnsperspektivet

2015

2019

Endr

2015

2019

Endr

2015

2019

Endr

2015

2019

Endr

S1

Kommunen som aktør i
samfunnsutviklingen

4,1

3,9

-0,2

S2

Bærekraftig utvikling

4,1

3,8

-0,3

9,1%

18,2%

9,1 %

2,6 %

4,4 %

1,9 %

S3

Miljø og klima (energi)

3,9

3,6

-0,3

3,9

3,6

-0,3

9,1%

0,0%

-9,1 %

C5,6 %

7,6 %

2,0 %

S4

Beredskapsplaner og
ROS-analyser

3,5

4,0

0,5

3,9

3,7

-0,2

0,0%

0,0%

0,0 %

4,6 %

4,4 %

-0,2 %

Nytt område – ikke med i undersøkelsen rettet mot politikerne.

Brukerperspektivet
Oppvekst og kultur
B1.1

Barnehage

4,5

4,5

0,1

4,5

4,2

-0,3

9,1%

18,2%

9,1 %

21,5 %

16,5 %

-5,1 %

B1.2

Grunnskole

4,8

4,7

-0,1

4,8

4,5

-0,3

72,7%

36,4%

-36,4 %

42,1 %

46,8 %

4,8 %

B1.3

Skolefritidsordning (SFO)

3,5

3,6

0,1

3,8

3,5

-0,3

9,1%

9,1%

0,0 %

5,6 %

5,7 %

0,1 %

B1.4

Voksenopplæring

3,2

3,0

-0,2

3,5

3,1

-0,4

0,0%

0,0%

0,0 %

1,5 %

3,2 %

1,6 %

B1.5

Barnevern

4,2

4,2

0,0

4,5

4,2

-0,3

18,2%

18,2%

0,0 %

47,7 %

31,0 %

-16,7 %

B1.6

Kultur og idrett

3,8

4,0

0,2

3,9

3,6

-0,4

0,0%

9,1%

9,1 %

5,6 %

7,6 %

2,0 %

B1.7

Tros- og livssynssamfunn
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Område / tjeneste

Hvor viktig oppleves områdene?
Nore og Uvdal

Samfunnsperspektivet

Hvilke områder vil du prioritere
for forvaltningsrevisjon?

Alle

Nore og Uvdal

Alle

201
5

201
9

Endr

201
5

201
9

Endr

2015

2019

Endr

2015

2019

Endr

9,1%

9,1 %

16,9%

15,2%

-1,7 %
2,0 %

Helse, omsorg og sosial
B2.1

Helsetjenester

4,6

4,6

0,0

4,6

4,3

-0,2

0,0%

B2.2

Omsorgstjenester

4,6

4,4

-0,3

4,6

4,3

-0,3

0,0%

9,1%

9,1 %

8,7%

10,8%

B2.3

Nedsatt funksjonsevne

4,3

4,1

-0,2

4,3

4,0

-0,3

9,1%

18,2%

9,1 %

9,7%

11,4%

1,6 %

B2.4

Psykisk helsearbeid

4,1

4,1

0,0

4,4

4,0

-0,4

27,3%

45,5%

18,2 %

28,7%

22,8%

-5,9 %

B2.5

Rusomsorg

4,0

3,6

-0,4

4,1

3,8

-0,3

36,4%

36,4%

0,0 %

44,6%

34,8%

-9,8 %

B2.6

Økonomisk sosialhjelp

3,6

3,9

0,3

3,8

3,7

-0,1

9,1%

27,3%

18,2 %

18,5%

21,5%

3,1 %

B2.7

Boligsosiale tjenester

3,5

3,7

0,2

3,8

3,6

-0,2

0,0%

27,3%

27,3 %

6,7%

10,8%

4,1 %

B2.8

Flyktninger

3,4

3,6

0,3

3,6

3,4

-0,2

9,1%

18,2%

9,1 %

13,3%

10,1%

-3,2 %

Tekniske tjenester
B3.1

Byggesak

3,5

4,2

0,6

3,9

3,9

0,0

9,1%

9,1%

0,0 %

17,9%

24,1%

6,1 %

B3.2

Vann og avløp

3,2

4,1

0,9

3,8

3,8

0,0

9,1%

0,0%

-9,1 %

4,6%

8,9%

4,2 %

B3.3

Renovasjon

3,3

3,9

0,6

3,7

3,7

0,0

9,1%

9,1%

0,0 %

1,5%

1,9%

0,4 %

B3.4

Brann- og redningstjenester

3,8

4,7

0,9

4,1

4,1

0,0

0,0%

0,0%

0,0 %

3,6%

4,4%

0,8 %

B3.5

Vei, park og idrettsanlegg

3,5

3,3

-0,2

3,7

3,4

-0,3

9,1%

18,2%

9,1 %

3,1%

3,8%

0,7 %

B3.6

Landbruk

3,9

4,0

0,1

3,4

3,3

-0,2

9,1%

9,1%

0,0 %

1,5%

1,9%

0,4 %

Organisering

3,6

3,8

0,2

3,8

3,7

-0,2

18,2%

18,2%

0,0 %

6,2%

7,0%

0,8 %

Økonomisk situasjon

4,2

4,0

-0,2

4,5

4,2

-0,3

0,0%

9,1%

9,1 %

27,7%

14,6%

-13,1
%

Budsjetteringsprosess og
budsjettoppfølging

4,2

4,2

0,0

4,5

4,2

-0,3

9,1%

27,3%

18,2 %

16,9%

10,8%

-6,2 %

Brukerperspektivet
O1
O2
O3
O4
Økonomisk internkontroll

3,9

4,0

0,1

4,4

4,1

-0,2

18,2%

0,0%

-18,2
%

18,5%

12,0%

-6,4 %

O5

Kommunens eiendeler

3,8

3,6

-0,2

4,0

3,7

-0,3

0,0%

18,2%

18,2 %

4,6%

4,4%

-0,2 %

O6

Offentlige anskaffelser

3,5

4,0

0,5

3,8

3,7

-0,1

0,0%

0,0%

0,0 %

4,6%

14,6%

9,9 %

O7

Offentlig støtte

O8

Internkontroll og kvalitetssikring

7,6%

2,0 %

O9

Personvern

-0,5 %

Nytt område – ikke med i undersøkelsen rettet mot politikerne.
3,8

3,9

0,1

4,1

3,9

-0,3

0,0%

0,0%

5,6%

-0,3

27,3%

9,1%

-18,2
%

8,7%

8,2%

3,9

0,0

0,0%

0,0%

0,0 %

0,5%

0,6%

0,1 %

3,8

-0,3

0,0%

9,1%

9,1 %

6,7%

6,3%

-0,3 %

3,7

-0,1

9,1%

27,3%

18,2 %

4,6%

8,9%

4,2 %

19,0%

17,7%

-1,3 %

O10
Personalforvaltning

3,9

4,1

O11

Helse, miljø og sikkerhet

3,5

O12

Etikk og varsling

3,8

O13

0,2

4,2

3,9

3,8

0,4

3,9

3,7

-0,1

4,1

Eiendomsforvaltning

3,6

3,6

0,0

3,8

Arkiv og saksbehandling

4,0

4,0

0,0

4,2

3,9

-0,4

36,4%

9,1%

-27,3
%

IKT og digitalisering

3,5

4,1

0,6

3,9

3,7

-0,1

0,0%

0,0%

0,0 %

1,0%

2,5%

1,5 %

3,4

3,5

0,1

3,7

3,5

-0,2

18,2%

9,1%

-9,1 %

10,3%

8,2%

-2,0 %

O14
O15

0,0 %

Nytt område – ikke med i undersøkelsen rettet mot politikerne.

Eierskap
Kommunalt eide selskaper
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9. Eierskap
Som vi har nevnt tidligere i analysen utsettes en kommune for risiko på bakgrunn av både at de skal levere
en type tjeneste, eller et sett av tjenester, samt måten de velger å organisere, produsere og levere
tjenestene på. I den forbindelse vil valg av eierskap kunne medføre en risiko for kommunen.
Grovt sett kan man dele kommunenes motivasjon for å ha eierskap i selskaper inn i 3. En grunn er for å
løse den kommunale tjenesteproduksjonen. Dette kan være til erstatning for, eller som bidrag til den
kommunale tjenesteproduksjonen. Kommunen kan også ha eierskap i selskaper som gir nytte for
lokalsamfunnet. Dette kan være som medeier i lokale vann- og avløpsselskaper,
næringsutviklingsselskaper, selskaper som tilbyr fritidsaktiviteter osv. Enkelte kommunale eierskap er også
rent kommersielle plasseringer, hvor kommunen kun har økonomiske motiver for å delta.
I analysen vil vi fokusere på følgende:
•

Hva eier kommunen?

•

Hvordan forvaltes kommunens eierskap?

•

Hvor vesentlig er det enkelte selskap?

•

Hvilken risiko er knyttet til det enkelte eierskap?

•

Hvilke selskaper og øvrige temaer er aktuelle for selskapskontroll?

Det er derfor viktig å se på om kommunen har:
•

Oversikt over hvilke selskaper den har eierinteresser i, og hvor store eierskapene er

•

Har satt klare mål med sine eierskap?

•

Har satt «krav» til rapportering, og hvordan disse skal følges opp?

Noen kommuner har eierskap i mange selskaper, mens andre nær sagt ikke har noen eierskap. En av de
sektorene en del kommuner har eierskap i er energisektoren. Mange kommuner har vesentlige
eierinteresser i produksjon og distribusjon av strøm.
Hva kommunen ønsker med sine eierskap skal fremgå i eierskapsmeldingen. Gjennom denne viser en
kommune i hvor stor grad de har et bevisst forhold til sin rolle som eier, og om de har satt seg klare mål
for sine eierskap i de enkelte selskapene.
Andre viktige momenter er føringer i forhold til styringsdialogen med selskapene og "krav" til rapportering.
Dette kan være en utfordring for selskapene, siden de ofte har flere eiere og dermed må ta hensyn til
forskjellige ønsker for hvordan en slik dialog og rapportering skal gjennomføres. Det er derfor sentralt at
eierne kan enes om hvordan de ønsker at dette skal løses, så langt det er mulig.
Et annet sentralt tema som kommunene bør ha et forhold til er sitt samfunns- og miljøansvar som eier.
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Eierstyring
Norske kommuner har i økende grad valgt å organisere deler av sin virksomhet som egne selskaper, oftest
som kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS) eller aksjeselskap. Kommunestyret har likevel
det overordnede ansvaret for kommunens virksomhet, med ansvar for å sikre måloppnåelse, at regelverk
etterleves, og at etiske hensyn ivaretas, også når virksomhet er utskilt i egne selskap. KF er en del av
kommunen som rettssubjekt og regulert gjennom kommuneloven og forvaltningsloven, mens IKS og AS er
egne rettssubjekter.
Når styringen må utføres gjennom selskapenes eierorgan (representantskap eller generalforsamling),
mister politikerne noen styringsmuligheter, og styringen blir mer indirekte.

207

Det må gis tydelige mål- og

resultatkrav, og de må følges opp. En generell risiko knytter seg til om kommunen klarer å ivareta god
folkevalgt styring.
Et mål for den nye kommuneloven er styrking av kommunenes eierstyring overfor kommunalt eide
selskaper. Det er nå et lovfestet krav at kommunen minst én gang i valgperioden skal utarbeide en
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal inneholde kommunens
prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som
kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i, og kommunens formål med sine eierinteresser.
208

Kommunespesifikk informasjon
Eierskapsmelding 2020 ble behandlet i kommunestyret 25. mai 2020, sak 51/20. Den har en fyldig men
generell innledning om eierskapspolitikk, eierstrategi og eierskapsforvaltning. Det opplyses at hovedmålet
med denne meldingen er å få stadfestet regler og rutiner som skal gjelde ved forvaltningen av eierskap i
Nore og Uvdal kommune.
Videre omfatter eierskapsmeldingen eierporteføljen med tilhørende nøkkeltall. I rapport fra BKR
17.04.2015 om eierskapskontroll i Nore Energi AS, ble det tatt opp at Nore og Uvdal hadde en generell
eiermelding, men manglet eiermelding for det enkelte selskap. Det ble anbefalt å legge klarere føringer
via en eierskapsmelding fra kommunen til Nore Energi AS. I eierskapsmeldingen for 2020 er eierstrategi for
det enkelte selskap presentert, men svært kortfattet, uten detaljerte styringssignaler fra eier.
Nore og Uvdal kommune legger opp til at de deler av eierskapsmeldingen som omhandler enkeltselskaper
skal rulleres annethvert år. Eierskapsmeldingen revideres minimum en gang pr. valgperiode. Nore og Uvdal
kommune skal som eier gi klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise
eierstrategier som skal uttrykke kommunens mål med eierposisjonen.
Kommunens prinsipper for eierstyring er åpenhet, selskap skal rapportere økonomiske resultat til
kommunen årlig, og være bevisst sitt samfunnsansvar samt omtale dette i årsrapporten.

207
208

IKS-loven (1999) Lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6
Kommuneloven (2018) Kapittel 26. Eierstyring
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Nore og Uvdal kommune skal fremme sine interesser overfor kommunale selskaper gjennom eierorganene
og eiermøter.
Den direkte eierstyringen skal utøves gjennom eierorganene. Kommunen må formelt fremme sine
interesser gjennom generalforsamling og representantskap. Politisk vedtatt eierstrategi binder Nore og
Uvdals kommunale representanter på generalforsamling og representantskap. Ordfører har i henhold til
kommunens delegeringsreglement fullmakt til å representere kommunen ved alle generalforsamlinger,
årsmøter og tilsvarende.
Eiermøter er kontaktmøter, og en uformell arena for avklaringer, samordning og informasjonsutveksling.
Ordfører og kommunedirektør deltar i eiermøter, med mindre annet er bestemt.
Det er utarbeidet egne retningslinjer for styresammensetning i selskaper eid av Nore og Uvdal kommune
(ref k-sak 85/17 vedtatt 23 okt 2017). Habilitetsregler innebærer at folkevalgte som har styreverv blir
inhabile ved behandlingen av saker i folkevalgte organer der selskapet er part.
Om Nore Energi AS:
I sitt møte 10.02.2020 behandlet kommunestyret i Nore og Uvdal sak nr. 2/20 Mulig fusjon mellom
Ringerikskraft AS og Nore Energi AS. Vi har hentet følgende utdrag fra saksutredningen:
«Styret i Nore Energi ønsker primært å få til en løsning med ett felles energiverk i Numedal sammen med
de tre øvrige energiverkene i dalen. Selskapene gjennomførte et felles utredningsarbeid med dette for
øye i 2017/2018. Rapporten ga noen tydelige anbefalinger om potensialet for selskapene i et felles
energiverk i Numedal. Dessverre var det ikke mulig å komme frem til en omforent løsning som kunne
aksepteres av alle parter. Kommunestyret ble i eiermøtet 25.11.19 orientert om denne prosessen.»
«Styrene i Nore Energi AS og Ringerikskraft AS ble 23.12.19 enige om en rammeavtale for en fusjon
mellom Ringerikskraft AS («Ringerikskraft») og Nore Energi AS («Nore Energi»). Rammeavtalen med
tilhørende underavtaler er enstemmig anbefalt av både styret i Nore Energi og konsernstyret i
Ringerikskraft.»
Følgende beslutning ble fattet:
«Nore og Uvdal kommune godkjenner fusjon mellom Ringerikskraft AS og Nore Energi AS i henhold til
rammeavtale for fusjon mellom Ringerikskraft AS og Nore Energi AS datert 23.12.19.»
Det har vært noe uro og uenighet rundt prosessen, som gjør at den kan bli aktuell å gjennomgå i ettertid.

9.1. Selskaper hvor kommunen har eierinteresser
Ifølge eierskapsmelding 2020, har Nore og Uvdal kommune eierinteresser i følgende selskaper per 31.
desember 2019:

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

136

Nore og Uvdal kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

Selskapstype
Selskap

Balanseført verdi

Eierandel

1

100%

Aksjeselskap
Nore og Uvdal Næringsselskap AS
Numedal Produksjon AS
Hardangervidda Tunnelene AS

33,33%
5 000

Numedal Fiber AS
Grevsgård Utbyggingslag B

5
25% via Nore Energi

20 000

Grevsgård Hyttegrend AS

25%
25% via Grevsgård
utbyggingslag

Vardar AS

0,54% B-aksjer

Andeler i kraftverk
Nore Energi AS
Godfarfoss Kraftverk AS

22 687 840

100%

2 366 100

33%

Interkommunalt selskap
IKA Kongsberg IKS
Viken kommunerevisjon IKS

22 000

Sør-Øst 110110 IKS
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
Interkommunale samarbeidsorganer hjemlet i
kommuneloven
Felles økonomifunksjon i Numedal

En av tre kommuner

Felles barneverntjeneste i Numedal

En av tre kommuner

Kongsbergregionen

En av sju kommuner

Kongsbergregionen IKT Drift

En av åtte kommuner

Interkommunal samfunnsmedisinsk enhet

En av fem kommuner

Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal

En av fem kommuner

Felles pedagogisk psykologisk oppfølgingstjeneste for

En av seks kommuner

Numedal og Kongsberg og for ungdom som har rett til
videregående opplæringstilbud
Kongsberg krisesenter

En av fire kommuner

Buskerudregionens incestsenter (Bris)

En av seks kommuner

Andre
Egenkapitalinnskudd KLP

10 269 575

Viken SA
Norske Skog AS

1)

11,3 mill kr
Ikke oppgitt

20 551

Kr 20 550

(Nore Energi er fusjonert med Ringerikskraft 10.02.2020, og Nore og Uvdal har 4,85% i Ringerikskraft)
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10. Samlet vurdering
Denne analysen er ikke ment som en analyse for å velge ut ferdig ”spissede prosjekter”, men som et
innspill av områder som eventuelt kan undersøkes videre. Innenfor noen områder som er belyst i denne
rapporten, kan det være vanskelig å gjennomføre tradisjonelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.
Risikovurderingene av områdene som er beskrevet i kapittel 4 tar for seg sannsynlighet og konsekvens en
hendelse (svakhet eller mangel) vil kunne få, og indirekte vil vesentlighet være et sentralt element i
vurderingen av konsekvenser. Vi presiserer igjen at risikovurderingene ikke må leses slik at dette er en
vurdering og rangering av vesentlighet. Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering

209

anbefaler å ikke

måle vesentlighet og rangere områder basert på dette.
Kontrollutvalget og kommunestyret kan også ha andre prioriteringer som de tar hensyn til ved behandling
av en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2023. I en slik plan bør det for øvrig tas høyde for å
kunne gjøre andre prioriteringer, dersom aktuelle tema eller situasjoner skulle oppstå underveis i
planperioden.
Kommunens kontrollutvalg og / eller kommunestyret bør også vurdere om et område er egnet for
forvaltningsprosjekt. Dette kan eventuelt gjøres i samarbeid med revisjonen. Revisjonen kan på
forespørsel komme tilbake med mulige problemstillinger innen gitte områder.

10.1. Anbefalte områder for forvaltningsrevisjon
Følgende forvaltningsrevisjoner (FR) og undersøkelser (UND) er gjennomført i Nore og Uvdal kommune de
siste årene:
•

FR Arbeidstidsordningen PLO 2015

•

FR Arkivordningen 2016

•

FR Elevers psykososiale læringsmiljø 2018

•

FR Medisinering i sykehjem 2019

•

FR Ulovlighetsoppfølging – byggesak 2019

•

FR Vold, trusler, trakassering mot ansatte – startet opp 2020

Våre valg av anbefalte områder for forvaltningsrevisjon er basert på en generell vurdering av risiko- og
vesentlighet for områder/tjenester i kommuner med bakgrunn i vår erfaring og den kunnskap vi har
tilegnet oss gjennom arbeidet med analysen. I den forbindelse har vi også lagt vekt på om den

209

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4
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kommunespesifikke risikoen er redusert eller økt i forhold til det som vil anses som en moderat risiko på
området.
Ut fra denne analysen og mulig effekt for lokalsamfunnet, brukere og kommuneorganisasjon, anbefaler
revisjonen at det i planperioden velges forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor disse områdene i
uprioritert rekkefølge:
•

•

Beredskapsplan/ ROS-analyse
o

Smittevernplan/ dimensjonering av tjenestetilbud ved nye hytteområder

o

Brannvern i hytteområder/plan – regulering av nye hytteområder

o

Hytteturisme – Planlegging håndtering

Grunnskole
o

Mobbing

o

Ansattes arbeidsmiljø i grunnskolen

o

Spesialundervisning/tilrettelagt undervisning

•

Barnevern

•

Omsorg

•

o

Systemer og rutiner for tjenestetildeling

o

Ernæringsarbeid i institusjon og hjemmebasert omsorg

o

Kvalitetsarbeid i institusjon og hjemmebasert omsorg

Psykisk helsearbeid / Helsetjenester
o

•

•

Økonomisk sosialhjelp / Boligsosiale tjenester/Barnefattigdom
o

Service og tilgjengelighet i kommunen

o

Tildeling av økonomisk stønad, forvaltning og oppfølging

o

Systemer og rutiner for tildeling og oppfølging av boligsosiale tjenester

Eiendomsforvaltning / Område
o

•

Samhandlingsreformen med fokus på psykisk helsearbeid

Kommunens arbeid med å sikre/ forvalte eiendomsmassen

Internkontroll/kvalitetssikring
o

Offentlige anskaffelser

o

Personvern

o

Personalforvaltning/HMS ved eventuell nedbemanning

Revisjonen anbefaler også at det i planperioden utføres oppfølgingsundersøkelser av følgende
forvaltningsrevisjoner som er gjennomført i løpet av de siste årene:
•
•

Arkivordning
Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø
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10.2. Anbefalte selskaper og områder for eierskapskontroll
Følgende selskapskontroller er gjennomført i Nore og Uvdal kommune de siste årene:
•

Nore Energi AS - Eierskapskontroll april 2015

Våre valg av anbefalte områder for eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskap er basert på en
generell vurdering av risiko- og vesentlighet med bakgrunn i vår erfaring og den kunnskap vi har tilegnet
oss gjennom arbeidet med analysen.
Ut fra denne analysen anbefaler revisjonen at det i planperioden velges å utføre eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon i:
•

Nore og Uvdal Næringsselskap AS

På oppdrag fra Nore og Uvdal kommune utførte Telemarksforskning i 2019 en ekstern evaluering av Nore
og Uvdals samlede innsats i næringsutviklingsarbeidet, med særlig fokus på samspillet mellom kommunen,
næringsselskapet og næringslivet. Kommunens rolle er nyttet til forvaltning av næringsfondet og
forvaltningsrettede oppgaver. Næringsselskapet jobber med næringsutvikling i henhold til
partnerskapsavtalen. Kommunestyret vedtok den 17.06.2019, sak 45/19 at rapporten skal inngå som
grunnlag for revidering av kommunens næringsplan 2011-2021, og ga rådmannen fullmakt til å lyse ut kjøp
av næringsutviklingstjenester med minst 6 års varighet av avtale.
På dette grunnlag vurderer vi at det først vil kunne være aktuelt med eierskapskontroll/forvaltingsrevisjon
i selskap senere i planperioden.

Drammen, den 18. september 2020

Torkild Halvorsen

Inger-Lise Nilsen

leder forvaltningsrevisjon

revisor
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LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
LOV 2000-06-23 nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)
LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
LOV 2005-06-17 nr 64; Lov om barnehager (barnehageloven)
FOR 2017-04-24 nr 487; Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
LOV 2009-06-19 nr 44; Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
LOV-2017-06-16-51; Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne
innvandrere (introduksjonsloven)
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LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
FOR-2010-11-19-1462; Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen
Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35 – Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven
LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eig-edomsregistrering (matrikkellova)
LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
LOV 1963-06-21 nr 23: Lov om vegar (veglova)
LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord (jordlova)
LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk (skogbrukslova)
LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet (friluftsloven)
LOV 2016-06-17 nr. 73: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser
FOR 2016-08-12 nr. 975: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene
FOR 2008-02-08 nr. 112: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser
FOR 2019-04-01 nr. 444: Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser
FOR 2017-12-11 nr. 1995: Forskrift om energi- og miljøkrav ved ansk. av kjøretøy til veitransport
FOR 2016-12-22 nr. 1842: Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av ansk.loven
LOV 1992-11-27 nr 117: Lov om offentlig støtte
LOV 2018-06-15 nr 38, Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om
oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning)
LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
LOV-1996-06-07-31: Lov om Den norske kirke (kirkeloven)
LOV-1996-06-07-32: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
LOV-1969-06-13-25: Lov om trudomssamfunn og ymist anna
LOV-1981-06-12-64: Lov om tilskott til livssynssamfunn
LOV-1991-07-04-47: Lov om ekteskap [ekteskapsloven]
Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester
«Et samfunn for alle Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020–
2030», Barne- og likestillingsdepartementet, desember 2018
Prop. 130 L (2018 –2019): Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
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Meld. St. 7 (2009–2010): Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene
Meld. St. 26 (2011–2012): Den norske idrettsmodellen
NOU 2012:1: Til barnas beste, Ny lovgivning for barnehagene

Andre kilder
Regjeringen.no
Lokaldemokrativeileder – frivillig sektor og lokaldemokrati: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommunerog-regioner/kommunereform/ Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektorog-lokaldemokratiet/id2425555/
Psykisk helse og livskvalitet – https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-ogomsorg/folkehelse/innsikt/psykisk-helse-og-livskvalitet/id2544452/
Tros- og livssynssamfunn – https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-oglivssynssamfunn/id2000112/
Regjeringens produksjonsindeks - https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommunedata/produksjonsindeks2/id2507960/
KS / Deloitte – Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020, mars 2017
KS / Frivillighet Norge – Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor, august 2017.
Statistisk sentralbyrå (SSB) – Kommunal Statistikk
Kommunefakta – https://www.ssb.no/kommunefakta
Kommunetall – https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommunetall
KOSTRA – https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/

Kommunegruppering - https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/112/om
Regnskapsrapporteringen i KOSTRA – https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/id551573/
Kommunal rapport – Kommunebarometeret
https://kb.kommunal-rapport.no/landing
http://kommunal-rapport.no/kategori/kommunebarometeret
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/07/her-er-nokkeltallene-og-metoden-bak-aretskommunebarometer
Buskerudstatistikk – Buskerud fylkeskommune – Utviklingsavdelingen
http://www.bfk.no/Om-fylkeskommunen1/Statistikk/Buskerudstatistikk/
Viken fylkeskommune
Statistikk- og tabellbank – https://statistikk.akershus-fk.no/webview/
Klimadashbord: https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/aktuelt-klima-miljo-og-natur/nyttklimadashbord-for-viken.20875.aspx
FNs bærekraftsmål – https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) - https://dfo.no/
https://dfo.no/fagomrader/risikostyring/veiledere-til-risikostyring
Utdanningsdirektoratet / Rambøll – Sluttrapport, Undersøkelse om kommuner som barnehagemyndighet, desember
2012
NAV – sosiale tjenester – https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) – https://www.dsb.no/
Miljøkommune.no Veiviser i kommunal miljøforvaltning – www.miljokommune.no flyttet til

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/
Datatilsynet – https://www.datatilsynet.no/
Fylkesmannen i Oslo og Viken – https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/
Helsetilsynet – https://www.helsetilsynet.no/
Mattilsynet – https://www.mattilsynet.no/
Arbeidstilsynet – https://www.arbeidstilsynet.no/
Arkivverket – https://www.arkivverket.no/
Kartverket – https://www.kartverket.no/
Helsenorge – https://helsenorge.no/helsehjelp/rustiltak
IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/kommunens-plikter
Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) -

https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/Kvalitetsutvikling_i_barnev
ernstjenestene/Tjenestestotteprogrammet/
Pasient- og brukerombudet – Buskerud – Årsmelding 2019
Pressens offentlighetsutvalg – Innsyn i norske kommuner – Åpenhetsindeksen 2018, april 2018
Norges idrettsforbund:
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2020.pdf
KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter: Kirke og kommune – Samarbeid, ansvar og utfordringer i
lokalsamfunnet, desember 2016
Kongsbergregionens Digitaliseringsstrategi 2019-2030 - http://www.kongsbergregionen.no/strategi-2019-

2030/sluttbehandling

NKRF – Norges Kommunerevisorforbund: https://www.nkrf.no/
Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019
Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll, fastsatt av styret i NKRF 22.10.2018
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjeldende som god kommunal
revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter.
God kommunal revisjonsskikk – RSK 101 for Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, utarbeidet i et
samarbeid mellom DnR og NKRF – Utkast til høring
NKRFs forvaltningsrevisjonsregister – https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret og
https://www.forvaltningsrevisjon.no/
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The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO):

www.coso.org

COSO – Helhetlig risikostyring – Integrert med strategi og måloppnåelse, Sammendrag, juni 2017, oversatt av Norges
interne revisorers forening (IIA)
COSO – Internal Control – Integrated Framework, Executive Summary, Mai 2013, The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)
COSO «Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk», Sammendrag, oktober 2005, oversatt av Norges interne
revisorers forening (IIA)
Nore og Uvdal kommune:
Nettside https://www.nore-og-uvdal.kommune.no/

Sentrale styringsdokumenter/planer:
Kommunestyret 13.03.2017 sak 25/17 Planstrategi 2017-2020
Kommunestyret 16.09.2019 sak 51/19 Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030
Kommunestyret 16.12.2019 sak 91/19 Handlingsplan med økonomiplan 2020-2023, årsbudsjett 2020.
Kommunestyret 25.05.2029 sak 46/20 Regnskap og årsrapport 2019
Kommunestyret 25.05.2020 sak 45/20 Årsrapport finans- og gjeldsforvaltning 2019
Kommunestyret 25.05.2020 sak 45/2020 Eierskapsmelding for Nore og Uvdal kommune 2020
Kommunestyret 02.05.2016 sak 26/16 Prosjektplan «Nore og Uvdal for fremtiden» - et omstillings- og
utviklingsprosjekt for Nore og Uvdal kommune 2017-2020
Formannskapet 27.01.2020 sak 8/20 Prosjektplan «Økonomisk balanse» - et innsparingsprosjekt for Nore og Uvdal
kommune 2020-2023
Kommunestyret 22.06.2015 sak 34/2015 Revisjon av delegasjonsreglementet for Nore og Uvdal kommune
Kommunestyret 13.12.2010 sak 93/10 Finansreglement

Kommunestyret Nore og Uvdal 25.03.2019 sak 17/19 Etisk plattform for folkevalgte og ansatte Nore og
Uvdal kommune
Kommunestyret 05.09.2011 sak 49/11 Risiko- og sårbarhetsanalyse Nore og Uvdal kommune

Fagplaner iht. kommunens nettsider (http://www.nore-og-uvdal.kommune.no/planer/fagplaner/):
Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2010
Den kulturelle skolesekken
Felles tiltaksplan mot mobbing i skolene
Flykningarbeidet
Forsterhjemsarbeidet
Kompetanseutviklingsplan for barnehagene i Numedal
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Kompetanseutviklingsplan for grunnskolen i Numedal
Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Numedal 2013-2020
Klima- og energiplan
Kulturminneplan
Kulturskolens læreplan
Psykisk helse
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal kommune
Strategisk næringsplan
Trafikksikkerhet
Tiltaksstrategi for bruk av SMIL og NMSK midler i Landbruket
Strategisk næringsplan for Nore og Uvdal 2011-2021
Plan for skolefritidsordningen Numedal 2017-2020
Kommunestyret 23.03.2020, sak 14/20, formannskapet 30.03.20, sak 19/20: Hovedplan vann og avløp
Kommunestyret 27.05.2019, sak 27/19 Vedlikeholdsplan for kommunale bygninger

Kommunedelplaner iht. kommunens nettsider:
Kommunestyret 04.09.2017 sak 72/17 Dagalifjell med Rødberg 2017-2019
Kommunestyret 16.03.2009 sak 17/09 Myrset – Ånesgården 2008 – 2020
Kommunestyret 19.06.06 sak 36/06 Tunhovd 2006 – 2017
Kommunestyret 26.10.2015 og 23.15.2015 Nore og Uvdal vest 2014 – 2026
Kommunestyret 13.04.2015 sak 13/15 Nore og Uvdal øst 2015-2027
Kommunestyret 19.06.2017 sak 54/17 Kommunedelplan for stier og løyper

Buskerud Kommunerevisjon IKS:
Forvaltningsrevisjonsprosjekter (FR), undersøkelser (UND), selskapskontroller (SK), overordnet analyse (OA):
UND 2020
FR 2019 Vold, trusler og trakassering (i arbeid)
FR 2019Tilsyn og ulovlighetsoppfølging innen byggesaksområdet
FR 2019 Medisinering ved sykehjem
FR 2018 Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø
FR 2016 Arkivordningen. Arkivering, journalføring og saksbehandling
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OA 2016 Overordnet analyse
FR 2015 Arbeidstidsordningen innen pleie- og omsorgstjenesten
SK 2015 Eierskapskontroll i Nore Energi AS
FR 2012 Offentlige anskaffelser
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Vedlegg 1 – Risiko – sannsynlighet og konsekvens på de enkelte områder
Område / tjeneste
Sammfunnsperspektivet

Sannsynlighet

Konsekvens

Kompleksitet

Kommunespesifikk

SNITT

For
innbyggerne

For
kommunen

SNITT

S1

Kommunen som aktør i samf.sutvikl-

2,30

2,25

2,28

2,40

2,40

2,40

S2

Bærekraftig utvikling

2,40

2,25

2,33

2,50

2,50

2,50

S3

Miljø og klima (energi)

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

S4

Beredskapsplaner og ROS-analyser

1,50

1,50

1,50

1,70

1,50

1,60

Brukerperspektivet

2,70

2,70

2,70

2,70

2,50

2,60

B1.1

Barnehage

2,00

2,00

2,00

2,30

2,30

2,30

B1.2

Grunnskole

1,50

1,70

1,60

1,60

2,10

1,85

B1.3

Skolefritidsordning (SFO)

2,50

2,60

2,55

2,40

2,50

2,45

B1.4

Voksenopplæring

2,50

2,70

2,60

2,50

2,50

2,50

B1.5

Barnevern

2,80

2,70

2,75

2,50

2,50

2,50

B1.6

Kultur og idrett

2,60

2,70

2,65

2,50

2,30

2,40

B1.7

Tros- og livssynssamfunn

2,60

2,60

2,60

2,50

2,30

2,40

B2.1

Helsetjenester

2,20

2,50

2,35

2,50

2,50

2,50

B2.2

Omsorgstjenester

2,40

2,40

2,40

2,50

2,30

2,40

B2.3

Nedsatt funksjonsevne

2,40

2,00

2,20

2,50

1,90

2,20

B2.4

Psykisk helsearbeid

2,50

2,20

2,35

2,30

2,00

2,15

B2.5

Rusomsorg

2,00

2,30

2,15

2,40

2,00

2,20

B2.6

Økonomisk sosialhjelp

1,50

1,80

1,65

2,00

1,80

1,90

B2.7

Boligsosiale tjenester

2,00

2,70

2,35

2,70

2,70

2,70

B2.8

Flyktninger

1,80

2,00

1,90

1,80

2,00

1,90

B3.1

Byggesak

1,80

2,50

2,15

2,00

2,00

2,00

B3.2

Vann og avløp

B3.3

Renovasjon

2,00

2,00

2,00

1,80

2,50

2,15

B3.4

Brann- og redningstjenester

2,40

2,60

2,50

2,30

2,50

2,40

B3.5

Vei, park og idrettsanlegg

2,00

2,25

2,13

2,00

2,60

2,30

B3.6

Landbruk

2,50

2,50

2,50

2,00

2,70

2,35

Organisasjonsperspektivet

2,30

2,25

2,28

2,20

2,50

2,35

O1

Organisering

2,30

2,25

2,28

1,70

2,30

2,00

O2

Økonomisk situasjon

2,40

2,50

2,45

1,80

2,10

1,95

O3

Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging

2,50

2,25

2,38

2,00

2,70

2,35

O4

Økonomisk internkontroll

2,50

2,50

2,50

2,70

2,50

2,60

O5

Kommunens eiendeler

2,00

2,00

2,00

1,80

2,30

2,05

O6

Offentlige anskaffelser

2,00

2,00

2,00

1,90

2,30

2,10

O7

Offentlig støtte

2,50

2,30

2,40

2,00

2,40

2,20

O8

Internkontroll og kvalitetssikring

2,00

2,40

2,20

1,50

2,30

1,90

O9

Personvern

2,00

2,25

2,13

2,60

2,50

2,55

O10

Personalforvaltning

2,50

2,40

2,45

2,30

2,30

2,30

O11

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

2,30

2,25

2,28

2,40

2,40

2,40

O12

Etikk og varsling

2,40

2,25

2,33

2,50

2,50

2,50

O13

Eiendomsforvaltning

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

O14

Arkiv og saksbehandling

1,50

1,50

1,50

1,70

1,50

1,60

O15

IKT og digitalisering

2,70

2,70

2,70

2,70

2,50

2,60
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Vedlegg 2 – KOSTRA – Kommunegruppe og symbolforklaring
KOSTRA Kommunegruppe 3 (EKG 03)
Kommunegruppene i KOSTRA består av kommuner som anses å være sammenlignbare. Kommunene blir
gruppert langs tre ulike dimensjoner: Folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per
innbygger.
Nore og Uvdal kommune inngikk i kommunegruppe 06 til og med 2018. Den omfattet små kommuner med
høye bundne kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter. Fra 2019 inngår kommunen i
kommunegruppe 3, som omfatter små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og høye
frie disponible inntekter.210
Kommunegruppen bestod i 2019 av følgende kommuner;
0629 Hol

1576 Aure

2018 Måsøy

0633 Nore og Uvdal

1812 Sømna

2019 Nordkapp

0833 Tokke

1818 Herøy

2020 Porsanger - Porsángu Porsanki

0834 Vinje

1832 Hemnes

2021 Kárá?johka - Karasjok

1133 Hjelmeland

1848 Steigen

2025 Deatnu - Tana

1135 Sauda

1913 Skånland

2028 Båtsfjord

1141 Finnøy

1922 Bardu

5013 Hitra

1231 Ullensvang

1923 Salangen

5014 Frøya

1259 Øygarden

1936 Karlsøy

5045 Grong

1416 Høyanger

1941 Skjervøy

5050 Vikna

1417 Vik

2002 Vardø

1573 Smøla

2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Om KOSTRA

211

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om
kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen om (1) kommunale og fylkeskommunale
tjenester, (2) bruk av ressurser på ulike tjenesteområder og (3) egenskaper ved befolkningen, blir
registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere i kommuner, fylkeskommuner
og staten. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommuner og
fylkeskommuner, og gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. I tillegg skal enkeltpersoner,

210
211

KOSTRA-kommunegruppering 2019: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/112/om
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/om-kostra/id412867/
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interessegrupper, media m.fl. kunne finne informasjonen om kommuners og fylkeskommuners tjenester og
ressursbruk.
KOSTRA har vært obligatorisk for kommunene og fylkeskommunene fra og med 2001. En av målsettingene
med KOSTRA var å forenkle rapporteringen fra (fylkes)kommunene til staten ved at data blir rapportert én
gang, men at de samme dataene kan brukes flere ganger til ulike formål. All rapportering fra
(fylkes)kommunene til Statistisk sentralbyrå (SSB) skjer i dag ved elektronisk datautveksling.
SSB publiserer ureviderte tall for (fylkes)kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. De ureviderte
nøkkeltallene pr. 15. mars kan inneholde feil. (Fylkes)kommunene har anledning til å rette opp feil og
mangler i sine data innen 15. april, og SSB gjennomfører kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet
før den endelige publiseringen den 15. juni.
I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra (fylkes)kommunene til SSB og tall hentet
fra andre nasjonale registre utenfor SSB.

KOSTRA Symbolforklaring
Standardtegn som benyttes i KOSTRA-tabeller.
Symbol

Forklaring

.

Tall kan ikke forekomme

..

Oppgave mangler

...

Oppgave mangler foreløpig

:

Tall kan ikke offentliggjøres

-

Null

0

Mindre enn 0,5 av den brukte enheten

0,0

Mindre enn 0,05 av den brukte enheten

*

Foreløpige tall

--

Brudd i den loddrette serien

|

Brudd i den vannrette serien
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Vedlegg 3 – Kommunedirektørens uttalelse datert 17.september 2020
Risiko- og vesentlighetsanalyse - en overordnet analyse av Nore og Uvdal kommune –
kommunedirektørens uttalelse
Det vises til oversendt utkast til risiko- og vesentlighetsvurdering for Nore og Uvdal kommune.
Nedenfor følgende kommunedirektørens uttalelse med synspunkter og merknader til analysen.
Kommunedirektøren beklager at det på grunn av stort arbeidspress ikke har vært mulig å avgi
uttalelse innen fristen 31.08.20.
Generelle merknader til analysen
Vurdering av sannsynlighet
85 % av vurderingene under sannsynlighet for de tre ulike perspektivene sett under ett er
klassifisert med sannsynlighet fra moderat/høy til høy/veldig høy. Kommunedirektøren stiller
spørsmål ved realismen i en slik vurdering sett i lys av de hendelser som har vært i kommunen de
senere årene. 73 % av de uønskede hendelsene er klassifisert som moderat/alvorlig til alvorlig,
dersom de inntreffer.
Sannsynlighet for hva?
Sannsynlighet og konsekvens som uttrykk for risiko må etter kommunedirektørens vurdering
knyttes til bestemte uønskede hendelser. Ut fra analysen er det vanskelig og til tider svært
vanskelig/umulig å forstå hvilke uønskede hendelser sannsynlighetsvurderingen relaterer seg til.
Eksempel: Er angitt sannsynlighet et uttrykk for at kommunen kan komme i en situasjon hvor de
bryter lov og forskrift, at tjenesten blir dårligere pga. av manglende fagpersonell eller dårligere
kommuneøkonomi, at kommuneøkonomien i seg selv blir dårligere? Når dette er uklart, har
sannsynlighetsvurderingen etter vår oppfatning liten verdi og gjør det samtidig vanskelig å vurdere
og kommentere angitt sannsynlighet under de ulike temaene.
Å gi annet enn en generell betraktning ved å peke på at sannsynligheten samlet sett synes å være
vurdert for høy er derfor vanskelig.
Folkevalgtes opplevelse av viktighet
I forbindelse med analysen er det stilt følgende to spørsmål til folkevalgte:
•
•

Hvor viktig oppleves områdene?
Hvilke områder vil du prioritere for forvaltningsrevisjon?
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84 % av svarene på spørsmålene som gjelder viktighet ligger i området moderat/viktig til
viktig/svært viktig. Kommunedirektøren stiller spørsmål ved nytten av den metoden som her er
valgt hvor fortløpende spørsmål må besvares med hvor viktig de ulike temaene oppleves, men ikke
må prioriteres opp mot hverandre.
Derimot synes det andre spørsmålet, hvor folkevalgte må angi hvilke områder de mener er
viktigst, å gi viktig informasjon til arbeidet med prioritering av område/tema for
forvaltningsrevisjon.
Merknader til brukerperspektivet
5.1.1 Barnehage
Dobbeltrollen det vises til som barnehagemyndighet og barnehageeier løses ved at kommunen har
et interkommunalt tilsynsteam på barnehage.
Det medfører ikke riktighet at det ikke er gjennomført tilsyn med barnehagene siste årene. Det er
gjennomført stedlig tilsyn i 2015, 2016 og 2017, samt dokumenttilsyn 2018 og 2019.
Barnehagedekningen er i realiteten 100 %. Alle som ønsker barnehageplass får det. Når det er
differanse på andel i forhold til innbyggere, så skyldes dette at kommunen har noen barn som
fortsatt er folkeregisterregistrert i kommunen, men som har flyttet.
Risikoen som skisseres ved at kommuneøkonomien reduseres er høyst diskutabel. Kommunen
oppfyller loven så lenge kommunen tilbyr barnehageplass. Til nå har kommunen tilstrebet å gi
tilbud i kretsen der barna og foreldrene er bosatt, ikke der kommunen har ledig pedagogressurs,
noe som både gir kostbar drift, men også «strekker» den pedagogisk bemanningen.
Kommunen har forholdsvis store bygg, slik at dårligere økonomi og sentralisering av
barnehagetilbud vil kunne redusere utgiftene til barnehagedrift og sikre at kommunen ivaretar
bemanningsnormen.
Kommunedirektøren vil spille inn ansattes arbeidsmiljø i grunnskolen som et mulig tema for
forvaltningsrevisjon.
5.2 Helse, omsorg og sosial
Kommunen kjenner seg igjen de i temaer som er omtalt og har allerede et sterkt fokus på disse
områdene.
Med vennlig hilsen
Rune Willy Antonsen
kommunedirektør
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