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SAK N-36/21 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON - SAMLING
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget tar rapporten om forvaltningsrevisjon Samling til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
a. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon i Samling til
orientering.
b. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra kommunen om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen februar 2022.

Vedlegg:
1. Rapport- Forvaltningsrevisjon – Samling.

Saksframstilling:
Denne bestillingen har sitt utgangspunkt i kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets
årsplan for 2020 (sak 005/20).
Kommunestyret vedtok å sende to spørsmål videre til kontrollutvalget vedrørende
investeringsprosjektet «Samling»:
1. vurdering av saksgangen fra start og fram til nå
2. vurdering av byggeprosess ut ifra byggfaglige objektive vurderinger.
I møte den 15. mai (sak 19/20) fikk kontrollutvalget en redegjørelse fra ordfører om hva
kommunestyret la i spørsmålene.
Bestillingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt ble formelt sluttbehandlet i
kontrollutvalgsmøte den 15. juni (sak 36/20).
Problemstilling: Hvordan har prosjektstyringen av «Samling» foregått?
Hovedproblemstillingen i prosjektet er supplert med flere underproblemstillinger i
prosjektplanen. Mange av disse underproblemstillingene er også naturlige krav å stille til
tematikken.
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Underproblemstillingene lyder som følger:
• Hvem har vært prosjekteier?
• Hvem har vært prosjektleder?
• Har det vært utarbeidet et tydelig mandat?
• Har man hatt styringsdokument for prosjektet?
• Har man hatt en prosjektmodell?
o Inneholdt prosjektmodellen anbefalinger for:
· Faseinndeling?
· Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger?
· Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger?
• Er beslutningene
o Dokumentert?
o Begrunnet?
o Kvalitetssikret?
• Har man hatt en fremdriftsplan?
o Hvordan er planen kommunisert til leverandørene?
o Hvordan har planen blitt fulgt opp?
• Har man hatt løpende risikovurderinger i prosjektet?
• Er anskaffelser gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser?
• Har kontraktene hatt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen?
• Har man gjennomført kontraktsoppfølging?
• Har man hatt rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet?
• Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom kommunestyret og prosjekteier?
• Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom prosjekteier og prosjektleder?
• Hvordan har kommunikasjonen foregått med leverandørene?
• Hvordan har administrasjonen jobbet for å redusere kostnadene i prosjekteringen
innenfor mandatet fra kommunestyret om at kvaliteten på bygget ikke skulle bli «vesentlig
endret»?
• Har det vært kriterier for hva som var å anse som «vesentlige endringer» i prosjektet?
• I hvilken grad har brukergrupper blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet
universell utforming?
Nå foreligger rapporten, se vedlegg 1.

Revisors konklusjon er at investeringsprosjektet Samling har hatt lav grad av økonomistyring
og at deler av saksbehandlingsprosessen opp mot prosjekteier har vært mangelfull.
Basert på disse funnene har revisor følgende anbefalinger til Nord-Odal kommune:
• Nord-Odal kommune må sikre en praksis hvor økonomireglementet etterleves. Dette
gjelder spesielt å reise saker for tilleggsbevilgninger/budsjettreguleringer før
budsjettene er overskredet. Ved store investeringsprosjekter må det legges opp til
tettere og raskere skriftlig rapportering av endringer i finansieringsbehov pga.
pådradde utgifter til kommunestyret så lenge kommunestyret selv vedtar rammer per
investeringsprosjekt.
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• Nord-Odal kommune må sikre at man tydelig oppgir hva som er prosjektenes brutto
kostnadsramme i vedtak og/eller dokumenter som er offentlig tilgjengelig.
• Nord-Odal kommune bør ha rutiner som sikrer at budsjettoppfølgingen i
prosjektregnskapene også kontrolleres opp mot vedtatte årsbudsjetter slik at man til
enhver tid er sikret at man har budsjettdekning for påløpte kostnader i det enkelte
budsjettår.
• Nord-Odal kommune bør gjennomføre behovsvurderinger hvor man skiller ut det
enkelte behov og behandler de separat. Dette inkluderer såkalte nullpunktsanalyser
hvor man gjør vurdering av om behovet kan løses uten å igangsette et
investeringsprosjekt.
• Nord-Odal kommune bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å innhente
kunnskap og informasjon om usikkerhetsanalyser og styring av større
investeringsprosjekter til senere. Concept ved NTNU har for eksempel mye materiale
om dette.
• Nord-Odal kommune bør gjennomgå og ev. endre sine rutiner med hensyn til
protokollering av referat- og orienteringssaker. Dette inkluderer hjemling av saker som
unntas offentlighet
NKRF har utarbeidet anbefalinger i forhold til kontrollutvalgets påseansvar for
forvaltningsrevisjon og anbefaling nr. 10 sier følgende om framlegging av rapport:
Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte.
Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle
problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og
konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv
endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god
nok eller ikke svarer på bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.

Ut fra sekretariatets bedømming gir rapporten svar på de problemstillingene som er gitt, og
rapporten er i henhold til bestillingen. Det er en grundig og omfattende rapport.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon.
Rapportutkastet er sendt på høring til rådmannen og i skrivende stund er det ikke mottatt
tilbakemelding.
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Forord – om rapporten
Denne rapporten er bygget opp pedagogisk med et kort sammendrag i første kapittel som går gjennom
hovedfunnene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Vi har valgt å benytte en «trafikklysmodell» for å illustrere
hva vi mener er i henhold til krav på området, det som er
godkjent med merknad, og det som ikke er i henhold til
krav på området. Hver vurdering blir merket med
henholdsvis grønt, gul/oransje og rødt.
Vi gjør oppmerksom på at vurderinger med gul/oransje og
rødt vil følge av beskrivelser av de mangler og/eller
forbedringsmomenter vi mener at tjenesten har. For
leseren vil det derfor være nyttig å lese gjennom vurderingene som fremgår av underkapitlene for hver
problemstilling, i tillegg til den informasjonen leseren får i sammendraget.
Rapporten er for øvrig utarbeidet med et digitalt tilsnitt og innehar lenker til ulike seksjoner av
rapporten. Dette skal gjøre det enklere for leseren å navigere i rapportens innhold. Det er også lenket
til de kilder som er digitalt tilgjengelige, for en mer interaktiv opplevelse av rapporten.
Rapporten er bygget opp etter Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sine krav til sluttrapport i
standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Dette innebærer minstekravene til











sammendrag (kap. 1),
informasjon om bestillingen (kap. 2),
problemstillingene og presentasjon av data (kap. 6.2),
valg av metoder og vurdering av datagrunnlag (kap. 5),
revisjonskriterier (kap. 6.1 (i kortform) og vedlegg A),
vurderinger (kap. 6.3),
konklusjon (kap. 7),
anbefalinger (kap. 8),
referanser (kap. 10) og
rådmannens uttalelse (kap. 9).

I tråd med RSK 001, ønsker vi å fremheve at vi vektlegger at forvaltningsrevisjoner skal «bidra til et
godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgtes styring og kontroll, og å bidra til læring».
Vi vil takke kontrollutvalget for oppgaven.
Vi håper at leseren finner nytte i rapporten og vil benytte denne videre i forbindelse med en trygg og
god forvaltning av tjenesteområdet.
Løten, den 19. mai 2021

Lina Kristin Høgås Olsen
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Magnus Michaelsen
Utøvende forvaltningsrevisor
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1 Sammendrag
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har handlet om prosjektstyringen av investeringsprosjektet
«Samling». Formålet har vært å kontrollere om investeringsprosjektet er gjennomført i samsvar med
føringer for investeringsprosjekter og for å finne eventuelle forbedringsmomenter som kommunen
kan bygge videre på for investeringsprosjekter rent generelt.
Vår hovedproblemstilling har vært:


Hvordan har prosjektstyring av investeringsprosjektet «Samling» foregått?

I prosjektet har vi snakket med rådmann, assisterende rådmann, leder av økonomikontoret,
biblioteksjef, etatsleder for Eiendom og samfunn, byggeleder og prosjekteringsgruppeleder fra PRIAS.
Det har blitt utledet vurderingskriterier for hver problemstilling (utledningen fremgår av vedlegg A).
Kriteriene har vært til gjennomsyn hos administrasjonen. Administrasjonen har hatt anledning til å
komme med tilbakemeldinger på om de mener kravene er rimelige å stille for tjenesteområdet.
Samtlige kriterier har blitt godkjent. Vi har for øvrig valgt å ta ut et av kriteriene, som oppleves som
irrelevant for problemstillingen.
Prosjektet har vist seg å være noe utfordrende å lande. Etter at foreløpig rapport ble sendt på høring
den 16.4.21 ønsket administrasjonen et møte med flere involverte fra Revisjon Øst IKS, etter at fristen
som var satt for å avholde verifiseringsmøte og sende inn eventuelle skriftlige korrigeringer til
rapporten var utløpt. Vi ble i forkant av dette møtet, som ble avholdt den 12.5.21, varslet om at
rapporten inneholdt grunnleggende feil og misforståelser, spesielt knyttet til økonomistyring og
kommunens budsjettprosess.
I møtet ble vi lagt frem for en rekke spørsmål knyttet til definisjoner av begreper i kriteriene. For det
første er det vanskelig å svare ut slike spørsmål uten at man er forberedt. For det andre er alle våre
definisjoner knyttet opp til utledningen av kriteriene. Kriteriene ble oversendt Nord-Odal kommune
10.12.20 med frist for svar 8.1.21. Følgende ble oversendt oss 17.12.20: «Det vises til oversendte
revisjonskriterier. Vi kan melde tilbake at kriteriene nå synes relevante og gjenkjennbare», signert
rådmannen og etatsleder Eiendom og samfunn.
Når kriteriene blir gjenstand for diskusjon etter at prosjektets rapport er avlagt, tyder det på at
administrasjonen enten ikke satte seg inn i dokumentet som ble oversendt i desember, kontra hva som
er meddelt oss, eller at man ikke er enig i kriteriene når man blir kjent med revisors vurderinger. Dette
skaper utfordringer med å lande prosjekter og fører til merarbeid, både for administrasjonen og for
oss.
I møtet 12.5.21 ble vi også forelagt hva som skal ha vært grunnleggende misforståelser i forbindelse
med økonomistyring og kommunens budsjettprosess. Økonomistyringen, budsjettprosessen, avviksrapportering og budsjettjusteringspraksisen har vært utfordrende for oss å få oversikt over. Det er
begrenset med saksopplysninger knyttet til prosjektets kostnadsramme, budsjettjusteringer er
håndtert som tilleggsbevilgninger, og i økonomirapportene er det vist til kostnadsrammer som ikke er
vedtatt noe sted. I prosjektregnskapet fremgår investeringsrammer vi ikke finner igjen andre steder.
I møtet 12.5.21 ble det fra revisjonens side stilt spørsmål knyttet til helt konkrete tall fra
prosjektregnskapet og til budsjettall knyttet til investeringsprosjektet i regnskapet. For det første ble
det gitt ny informasjon knyttet til at kommunen har styrt etter nettoramme i prosjektet (det vil si
fratrukket inntekter ved bl.a. salg av fast eiendom), for det andre ble det bekreftet fra
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økonomikontoret at det ikke har vært samsvar mellom vedtak, oversikt over kostnadsrammen og
økonomirapporteringen.
At prosjektet er styrt etter nettoramme kan imidlertid ikke være riktig. Prosjektregnskapet må bestå
av bruttoutgifter knyttet til entreprenørkontraktene.
Flere andre kommentarer som ble gitt oss i møtet gir grunn til å understreke hva som har vært formålet
med prosjektet, siden det fremstår som om administrasjonen har hatt inntrykk at vi har hatt til formål
å finne ut av hvorfor bygget ble kostbart. Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å
finne ut av om Nord-Odal kommune har hatt tilfredsstillende prosjektstyring i investeringsprosjektet
«Samling». Vi har vært opptatt av om kommunen har fulgt interne regler og retningslinjer, særlig for
økonomistyring og –rapportering, men også Lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven. At
bygget har vært komplekst og unikt mht. oppføring, noe som har ført til ekstra utgifter, fremstår som
utvilsomt, men vårt fokus har vært på om kommunen har vært innordnet slik at den har hatt kontroll
over oppfølgingen av et så komplekst byggeprosjekt.
Det ble gitt tilleggsopplysninger i møtet den 12.5.21 og i etterkant oversendt dokumenter som vi
tidligere ikke har mottatt. Vi opplevde at administrasjonen mener at vi skulle ha spurt om disse
dokumentene før vi konkluderte som vi gjorde. Vi har fått tilgang til dokumenter i en Teams-gruppe i
dette prosjektet, og har også nyttiggjort oss kommunens nettsted for å finne andre. Det er utfordrende
å spørre spesifikt om dokumentasjon når man ikke vet hva kommunen eventuelt har av
dokumentasjon. Slike opplysninger kommer gjerne frem i intervjuer, og vi ber da om at dokumentasjon
blir oversendt oss. Det fremgår også av kriteriene hva vi ønsker å kontrollere kommunen på, og det er
da kommunen som har bevisbyrden. Revisor skal ikke selv lete etter at kommunen har dokumentasjon
på plass.
På generelt grunnlag, opplyser vi i alle intervjuguidene som oversendes de vi intervjuer om at
intervjuobjektet skal ta med alle relevante dokumenter til intervjuet. Administrasjonen har også, som
sagt, mottatt revisjonskriteriene og skal da være klar over hva vi har stilt som krav. Et av dokumentene
vi har mottatt i etterkant fremgår ikke at er en del av den aktuelle kommunestyresaken. Det har derfor
ikke vært oss bekjent at dokumentet eksisterer til tross for at vedtaket og selve saken har vært svært
sentralt for finansieringen av prosjektet. Vi vil også gjøre leseren oppmerksom på at dokumentet ikke
er omtalt og hjemlet, og det derfor på generelt grunnlag er kritikkverdig at dokumentet har vært
unntatt offentlighet og ikke lagt ut i møteportalen. Dette er ikke i henhold til god forvaltningsskikk og
er i strid med kommuneloven.
Noen av de dokumentene som vi har mottatt i etterkant av møtet 12.5.21 har hatt betydning for
enkelte av våre vurderinger, men ingen har hatt betydning for vår konklusjon. Innspillene til
tydeliggjøringer er tatt til følge der hvor det har vært nødvendig.
I det avsluttende møtet med administrasjonen den 12.5.21 ble det opplyst at kommunen har håndtert
investeringsprosjektet Samling på samme måte som alle øvrige investeringsprosjekter i kommunen.
Dette betyr at flere av de noterte avvikene knyttet til Samling kan generaliseres som mulige svakheter
ved gjennomføringen og oppfølgingen av investeringsprosjekter rent generelt.
Vår vurdering er at prosjektstyringen av Samling viser mangelfull oversikt over hva man til enhver tid
har hatt som disponibel ramme i prosjektet.
Vi mener det fremstår som uryddig at det ikke er oppgitt tydelig i saksfremstillinger og vedtak at
prosjektets ramme er økt ved behandling av budsjettjusteringer i forbindelse med tertialrapportene,
særlig knyttet til rapportene i 2019, og ved budsjettvedtaket for 2020. At det i tertialrapport 2 blir vist
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til at justeringen i tertialrapport 1 har vært å anse som en tilleggsbevilgning, når tertialrapport 2
kommer til behandling fem måneder senere, mener vi at strider med god forvaltningsskikk for
tilstrekkelig opplyste saksfremstillinger. I dette ligger det også at det i tertialrapportene i 2019 ble vist
til andre kostnadsrammer for prosjekt Samling enn hva prosjektet faktisk hadde.
Merforbruket som ble fakturert i 2020, men belastet i 2019, har gått ut over prosjektets ramme.
Kommunestyret hadde bevilget 40 mill. kr. til prosjektet i 2020, men ikke som en tilleggsbevilgning til
prosjektets kostnadsramme. Vi mener at det burde ha blitt løftet ny sak til kommunestyret for å få
forankret ny ramme. Det ble følgelig ikke meldt inn avvik i 2020 på årsbudsjettet fordi man teknisk sett
hadde dekning i budsjettvedtaket, men kostnadsrammen var overskredet, noe som det ikke ble meldt
avvik på. Merforbruket i 2019 ble håndtert som underdekning ved behandlingen av regnskapet og
dekket ved bruk av ubrukte lånemidler. Denne situasjonen førte til likviditetsutfordringer for
kommunen og avkrevde senere behov for å ta opp ekstra lån.
Kommunens økonomireglement foreskriver hvordan forventende merutgifter skal håndteres. Når et
prosjekt ligger an til å gå ut over sitt budsjett skal saken reises til politisk behandling umiddelbart og
før budsjettet har «sprukket». Siden Samling var et såpass stort investeringsprosjekt sammenholdt
med andre investeringsprosjekter i kommunen, burde den økonomiske statusen til prosjektet vært
rapportert oftere til kommunestyret enn i forbindelse med tertialrapporter og årsregnskap. Siden
Samling kun ble behandlet ved tertialrapportene, og tertialrapportene utarbeides 1-2 måneder før de
kommer til politisk behandling, har det vært risiko for at budsjettene allerede var oppbrukt når saken
kom til politisk behandling. Dette var et faktum ved behandlingen av tertialrapport 2 i 2019, og var
svært sannsynlig at var tilfellet også ved behandlingen av tertialrapport 1 i 2019. Kommunestyret ga i
disse to møtene sin tilslutning til en endring i rammene på hhv 15 mill. kroner og 25 mill. kroner. Det
påløp ytterligere 20 mill. kroner etter behandlingen av 2. tertialrapport. Dette ble først fanget opp når
fakturaene for utført arbeid i 2019 forelå i januar 2020. Dersom det hadde vært tilstrekkelig
pengemessig kontroll med utført arbeid, skulle det i god tid før årsskiftet 2019/2020 vært mulig å f.eks.
estimere disse utgiftene, og bedt kommunestyret om ytterligere ekstrabevilgning. I stedet måtte dette
merforbruket håndteres som en underdekning ved behandling av årsregnskapet for 2019 i september
2020.
I april 2019 ble det inngått en tilleggskontrakt med entreprenøren. I følge tilleggskontrakten ble
fastprisavtalen endret til en mengdearbeidsavtale med et 7 % påslag på opprinnelig kontrakt. Dette
medførte naturlig nok økte kostnader for kommunen. Vi kan ikke se at dette er blitt løftet som sak til
kommunestyret. Kommunestyret vedtar investeringsrammer per prosjekt, og så lenge kommunestyret
har lagt seg på denne detaljeringsgraden, må kommunestyret selv godkjenne alle merutgifter som
påløper per prosjekt.
Nord-Odal kommune har budsjettert med inntekter ved salg av fast eiendom i to av budsjettårene,
dvs. 2019 og 2020. I 2019 ble investeringsbudsjettet endret fordi inntektene ikke ville komme før i
2020, noe som medførte behov for ytterligere låneopptak. I 2020 har man ikke fått alle inntektene
man i utgangspunktet hadde budsjettert, og mesteparten av inntektene ved salg av leiligheter er derfor
forventet å bli inntektsført i 2021. Dette er inntekter fra salg av leiligheter som har kommet inn senere
enn anslått. I februar 2021 har kommunestyret behandlet sak om ny kvadratmeterpris for leilighetene,
fordi prisen anses som for høy. Dette medfører en nedjustering i inntektene for de resterende
boligene. Når inntektene som skal dekke investeringsutgifter kommer senere enn anslått, gir dette
kommunen en likviditetsutfordring. I april 2020 vedtok formannskapet et låneopptak i en hastesak
etter kommuneloven § 11-8 for å sikre kommunen tilstrekkelig likviditet. Dette er knyttet til
investeringsprosjektene, og må derfor sees i sammenheng med merforbruket på prosjekt Samling og
salg av leiligheter senere enn forventet.
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Tertialrapportene i 2019 viser til orienteringer som er gitt i formannskap og kommunestyret i februar
samme år, knyttet til behov for økt ramme. Disse sakene fremgår verken av referatsaker eller av
sakskartet. Vi mener at denne praksisen er kritikkverdig. En kommune skal kunne være etterrettelig
både av folkevalgte og innbyggere. Når saker ikke fremgår av hva som er blitt behandlet i sentrale
politiske møter, vil det for innbyggere være umulig å stille en kommune til ansvar. For de folkevalgte
vil det kunne være utfordrende å huske hva som er orientert om og som ligger til grunn for saker som
kommer til behandling senere.
I sakene om behov for ytterligere midler, fremgår det ikke hvilke konsekvenser disse endringene har
for kommunen. Kostnadsrammene som det er vist til er ikke i henhold til budsjettvedtakene.
Låneopptakene og de øvrige bevilgningene vil også ha en økonomisk konsekvens på sikt.
Kommunens nettoutgift var i januar 2018 anslått til å utgjøre 44 millioner kroner. Regnskapstall fra
Visma per 31.12.20 viser at kommunens nettoutgift er 150 mill. kr. Dette er ikke inkludert inntekter
man forventer å få inn i 2021, som er anslått å utgjøre ca. 21 mill. kr. Dersom vi tar høyde for disse
inntektene, så har kommunens nettoutgift økt med 85 mill. kr. som i all hovedsak er lånefinansiert. Vi
kan ikke se at det i noen dokumenter som er lagt fram til politisk behandling er angitt/omtalt hvordan
økningen i kommunens nettoutgifter og den høye lånefinansieringsgraden påvirker kommunens drift
med dagens rentenivå og med et ev. høyere rentenivå i årene fremover. Det er imidlertid verdt å merke
seg at prosjektet har nådd inntektsmålet slik det var fastsatt i investeringsbudsjettet. Merutgiftene
oppstår således ved at utgiftene er blitt høyere enn budsjett, og ikke gjennom at inntektene har sviktet.
Vi ønsker også å legge til at vi har mottatt en liste over avvik i netto-kostnad knyttet til hver av
seksjonene, som viser at oppføringen av bankseksjonen er dyrere enn inntektene ved salg av
seksjonen. Vi har ikke gjort vurderinger av hvordan dette forholder seg til EØS-regelverket og
subsidieringsspørsmål.
For fremtidige investeringsprosjekter har vi følgende anbefalinger til Nord-Odal kommune:


Nord-Odal kommune må sikre en praksis hvor økonomireglementet etterleves. Dette gjelder
spesielt å reise saker for tilleggsbevilgninger/budsjettreguleringer før budsjettene er
overskredet. Ved store investeringsprosjekter må det legges opp til tettere og raskere skriftlig
rapportering av endringer i finansieringsbehov pga. pådradde utgifter til kommunestyret så
lenge kommunestyret selv vedtar rammer per investeringsprosjekt.



Nord-Odal kommune må sikre at man tydelig oppgir hva som er prosjektenes brutto
kostnadsramme i vedtak og/eller dokumenter som er offentlig tilgjengelig.



Nord-Odal kommune bør ha rutiner som sikrer at budsjettoppfølgingen i prosjektregnskapene
også kontrolleres opp mot vedtatte årsbudsjetter slik at man til enhver tid er sikret at man har
budsjettdekning for påløpte kostnader i det enkelte budsjettår.



Nord-Odal kommune bør gjennomføre behovsvurderinger hvor man skiller ut det enkelte
behov og behandler de separat. Dette inkluderer såkalte nullpunktsanalyser hvor man gjør
vurdering av om behovet kan løses uten å igangsette et investeringsprosjekt.



Nord-Odal kommune bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å innhente kunnskap og
informasjon om usikkerhetsanalyser og styring av større investeringsprosjekter til senere.
Concept ved NTNU har for eksempel mye materiale om dette.
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Nord-Odal kommune bør gjennomgå og ev. endre sine rutiner med hensyn til protokollering
av referat- og orienteringssaker. Dette inkluderer hjemmelsgrunnlag for saker som unntas
offentlighet.
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2 Bakgrunn for prosjektet
I henhold til kommuneloven § 23-2, punkt c, skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført
forvaltningsrevisjon i kommunen.
Denne bestillingen har sitt utgangspunkt i kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsplan for
2020 (sak 005/20). Kommunestyret vedtok å sende to spørsmål videre til kontrollutvalget vedrørende
investeringsprosjektet «Samling»:
1. vurdering av saksgangen fra start og fram til nå
2. vurdering av byggeprosess ut ifra byggfaglige objektive vurderinger
I møte den 15. mai (sak 19/20) fikk kontrollutvalget en redegjørelse fra ordfører om hva
kommunestyret la i spørsmålene. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget viser til bestillingen fra kommunestyret og bestiller et forslag til prosjektplan
fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til en gjennomgang av byggeprosessen rundt «Samling».
2. Forslag til prosjektplanen legges fram i neste møte.
Revisjonen var tilstede i kontrollutvalgsmøtet og ga uttrykk for at det kan være utfordrende for
revisjonsselskapet å vurdere byggeprosessen ut i fra byggfaglige, objektive vurderinger uten å koble
på ekstern kompetanse. Dette ble derfor vurdert som ressurskrevende.
Kontrollutvalget hadde i møtet et ønsket fokus på









Prosess
Lovlighet
Økonomi
Styringsroller
Risikovurderinger i prosjektet
Avviksmeldinger
Om prosjektet har hatt fremdriftsplaner og om de er overholdt
Om prosjektet har hatt styringsgrupper

Alle disse punktene omhandler prosjektstyring. Revisjon Øst IKS (da Hedmark Revisjon IKS) la frem en
prosjektplan den 4. juni 2020 (sak 24/20) med hovedproblemstillingen:
Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «Samling» foregått?
Problemstillingen var supplert med flere underproblemstillinger som gikk mer inn på detaljene mht.
det kontrollutvalget ønsket fokus på. Kontrollutvalget valgte å sende prosjektplanen til behandling i
kommunestyret i og med at kommunestyret hadde initiert ønsket om forvaltningsrevisjonsprosjektet.
I vedtaket sluttet kontrollutvalget seg til prosjektplanen og foreslåtte problemstillinger.
Kommunestyret hadde prosjektplanen til behandling i møte den 10. juni (sak 50/20) hvor de sluttet
seg til kontrollutvalgets innstilling. Bestillingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt ble formelt
sluttbehandlet i kontrollutvalgsmøte den 15. juni (sak 36/20). I vedtaket fremgår det, i tillegg til
gjennomføring i henhold til prosjektplanen, føringer for:


Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes
nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.

Prosjektet ble bevilget en timeramme på 300 timer med fremlegg av endelig rapport innen november
2020.
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3 Formål og aktualitet
Formålet med en forvaltningsrevisjon er å finne ut av om Nord-Odal kommune har hatt tilfredsstillende
prosjektstyring i investeringsprosjektet «Samling». «Samling» fungerer som et konkret eksempel, men
som generelt for prosjektstyring av investeringsprosjekter. Dette kommer frem ved at det også er et
formål at forvaltningsrevisjonsprosjektet skal bidra til læring for kommunen med hensyn til senere
investeringsprosjekter.
I prosjektplanen blir det vist til foreløpige regnskapstall for prosjektet. Det er ikke foretatt en
sluttavregning, men dette arbeidet var fortsatt pågående i april 2021. De totale kostnadene til
prosjektet så ut til å ligge på rundt 200 millioner kroner, en betydelig «sprekk» med hensyn til hva
kommunen i utgangspunktet hadde bestemt at bygget ville koste. Prosjektet er delvis lånefinansiert,
hvor tilleggsbevilgninger underveis har blitt dekket ved opptak av lån og bruk av ubrukte lånemidler. I
følge kommunestyrevedtak i 2016 skulle prosjektet også finansieres ved momskompensasjon og salg
av leiligheter. Gjeldsbelastningen til kommunen vil kunne være begrensende for nye
investeringsprosjekter som kommunen vil ha behov for å gjennomføre i fremtiden.
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på prosjektstyringen og læring av erfaringene fra prosjektet
kan bidra til at Nord-Odal kommune vil ha bedre kontroll over fremtidige investeringsprosjekter med
hensyn til planlegging, styring, ledelse og kostnadsoversikt.

4 Avgrensninger
I forbindelse med kontrollutvalgets møte hvor prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet ble
bestilt, ble det allerede da skissert en avgrensning fra revisjonen. Det ble vist til at det ville bli
ressurskrevende å gjennomføre en forvaltningsrevisjon som både omhandlet prosjektstyring og en
kontroll av byggteknisk kvalitet. Revisjonen må tilknytte seg ekstern kompetanse for sistnevnte. Det er
også kommunen selv som innvilger bruksrett for bygget og som derfor må kvittere ut på at bygget er i
tilfredsstillende byggteknisk stand til å kunne tas i bruk. Kommunen har i tillegg hatt en prøvedriftsfase
hvor man har gjort seg erfaringer med mye av det byggtekniske ved drift av bygget. Det er derfor
skissert for kontrollutvalget og kommunestyret at en slik bestilling kan inngå i en «fase 2» av en
kontroll.
Et investeringsprosjekt består av flere faser. Innledningsvis kan et investeringsprosjekt påvirkes med
hensyn til senere utvikling i prosjektet. Følgende modell er hentet fra en presentasjon av forholdet
mellom påvirkningskraft og kostnader for investeringsprosjekter generelt:
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I forvaltningsrevisjonsprosjektet har det meste omhandlet kommunens økonomistyring. Det vil si det
som hovedsakelig ligger til gjennomføringsfasen i større grad enn tidligfasen. Vårt fokus har vært på
økonomistyringen i prosjektets prosjektgruppe, samt rapporteringen internt i kommunens
organisasjon, overholdelse av rammer og bevilgninger av ytterligere midler.
Vi har ikke sett nærmere på selve prosjektstyringen hos totalentreprenør. Totalentreprenør har hatt
ansvaret for å drive prosjektet fremover innenfor rammene og å følge dette opp med
underleverandørene. Dette arbeidet har blitt fulgt opp av en prosjekteringsgruppeleder fra Prosjektråd
Innlandet AS (PRIAS), en byggeleder fra Nord-Odal kommune og etatsleder for Eiendom og samfunn,
som har vært prosjektleder under byggefasen. Selv om prosjekteringsgruppelederen og byggelederen
har hatt oppfølgingen av entreprenørene som arbeidsoppgaver, har prosjektleder hovedansvaret for
at rammene overholdes i dialogen med totalentreprenøren. Det er dette vi har hatt fokus på i
prosjektet. Dette inkluderer oppfølging av rådgivere som har bidratt med rådgivning innenfor hvert
enkelt fagfelt.
Vi har valgt å bruke hele tall og avrundinger i rapporten. Dette skyldes at det er en god del tall i
prosjektet. Vi mener at bruk av desimaltall ved så høye tall som det er snakk om i dette prosjektet ikke
gir noe annet inntrykk for leseren, og at rapporten følgelig blir mer leservennlig ved at det benyttes
hele tall enn mange desimalsummer.
Vi har mottatt en tabell med noterte avvik fra nettokostnad tilknyttet hver enkelt seksjon av bygget.
Av denne fremgår det at bankseksjonen har blitt dyrere enn det kommunen har fått i inntekter fra salg
av seksjonen. Vi har ikke vurdert denne differansen opp imot EØS-reglementet, selv om vi ønsker å
nevne at dette ikke er en uproblematisk problemstilling.

5 Metode for revisjonen
I dette prosjektet har det blitt gjennomført datainnsamling ved bruk av følgende metoder:

5.1 Dokumentstudier
Vi har gjennomgått mange dokumenter i dette prosjektet. Kommunens administrasjon har opprettet
en Teams-gruppe hvor relevante dokumenter har blitt lastet opp. Dette inkluderer et notat som
administrasjonen har utarbeidet hvor administrasjonen oppsummerer utviklingen i prosjektet fra og
med tidspunktet da man så et behov for et nytt folkebibliotek i Nord-Odal. Vi har fått en tilgang til
denne Teams-gruppen for enkel utveksling av dokumenter.
Dokumentene vi har gjennomgått inkluderer:













Årsbudsjett for årene 2016-2021
Økonomi- og handlingsplaner for årene 2016-2021
Årsregnskap for årene 2015-2020
Saker som har angått investeringsprosjektet Samling, som har vært til behandling i
formannskapet og i kommunestyret i perioden 2015-2021. Dette inkluderer
tertialrapporteringer, samt vedlegg tilknyttet alle sakene
Prosjektregnskap og –budsjett
Fremdriftsplan
Anbudsutlysninger
Kontrakt med Odal Sparebank
Juryens rapport
Referater fra prosjektgruppemøter
Dokumentasjon på dialog med entreprenørene
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Dataene i dokumentene anses som verifisert enten ved at de allerede ligger offentlig tilgjengelig i
kommunens journalsystem og møtekalender, eller ved at de er oversendt oss på forespørsel og i
Teams-gruppe.
Vi ønsker å legge til at volumet av dokumenter har vært stort og at det finnes mer enn alt av hva vi har
sett nærmere på. Volumet har medført utfordringer for oversikt, men dette skyldes også at
dokumentasjonen har fremstått som lite ryddig. Det har også vært enkelte «hull» i dokumentasjonen.
For eksempel blir det vist til politiske møter hvor det har vært forholdsvis viktige orienteringer som
verken fremgår av møtenes sakskart eller protokoller. En av de mest sentrale sakene til politisk
behandling inneholder ikke vedlegg og ikke hjemmel for å unnta saksfremstillingen fra offentlighet.
Etter avsluttende møte med administrasjonen har vi mottatt dette dokumentet. Vi har også kommet
over dokumenter hvor forholdsvis relevant informasjon for å forstå økninger i prosjektregnskapet
fremgår som innskutte bisetninger og er behandlet av administrasjonen på en annen måte enn at det
er åpenbart at kommunestyrevedtak skulle ha hatt følger for prosjektets kostnadsramme.

5.2 Intervjuer
Vi har gjennomført sju intervjuer i prosjektet. Vi avholdt først et oppstartsmøte med rådmann,
assisterende rådmann, etatsleder for Eiendom og samfunn, og prosjektets byggeleder. Vi har hatt
oppfølgende intervju med alle disse fire partene. I tillegg har vi gjennomført intervju med leder av Odal
økonomikontor, biblioteksjefen i Nord-Odal og prosjekteringsgruppelederen fra PRIAS.
Disse personene har vært mest sentrale ved gjennomføringen av prosjektet, sett bort i fra
entreprenørene – som vi har avgrenset mot jamfør beskrivelsen i kapittel 4. Det er ført referater fra
samtlige samtaler, som alle har blitt oversendt de vi har snakket med til gjennomlesing, korrigering og
godkjenning. Alle referater har blitt godkjent av de vi har snakket med.
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6 Hovedproblemstilling – Prosjektstyring
Problemstilling:
Hvordan har prosjektstyringen av «Samling» foregått?
Hovedproblemstillingen i prosjektet er supplert med flere underproblemstillinger i prosjektplanen.
Mange av disse underproblemstillingene er også naturlige krav å stille til tematikken.
Underproblemstillingene lyder som følger:






















Hvem har vært prosjekteier?
Hvem har vært prosjektleder?
Har det vært utarbeidet et tydelig mandat?
Har man hatt styringsdokument for prosjektet?
Har man hatt en prosjektmodell?
o Inneholdt prosjektmodellen anbefalinger for:
 Faseinndeling?
 Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger?
 Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger?
Er beslutningene
o Dokumentert?
o Begrunnet?
o Kvalitetssikret?
Har man hatt en fremdriftsplan?
o Hvordan er planen kommunisert til leverandørene?
o Hvordan har planen blitt fulgt opp?
Har man hatt løpende risikovurderinger i prosjektet?
Er anskaffelser gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser?
Har kontraktene hatt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen?
Har man gjennomført kontraktsoppfølging?
Har man hatt rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet?
Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom kommunestyret og prosjekteier?
Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom prosjekteier og prosjektleder?
Hvordan har kommunikasjonen foregått med leverandørene?
Hvordan har administrasjonen jobbet for å redusere kostnadene i prosjekteringen innenfor
mandatet fra kommunestyret om at kvaliteten på bygget ikke skulle bli «vesentlig endret»?
Har det vært kriterier for hva som var å anse som «vesentlige endringer» i prosjektet?
I hvilken grad har brukergrupper blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet universell
utforming?

6.1 Revisjonskriterier for problemstillingen
Følgende er en tabell med de kriterier vi har benyttet for å besvare problemstillingen og våre
vurderinger av disse. Kriteriene er gjengitt i kortform. For en full utledning av revisjonskriteriene, se
vedlegg A. Tabellen er interaktiv og leseren kan gå rett til den enkelte vurdering ved å trykke på det
enkelte kriteriet.
Kriteriene er de krav vi har stilt i forbindelse med prosjektstyring av investeringsprosjekter av den
typen som prosjektet «Samling» har vært. Vurderingene er knyttet til de data som er samlet inn og
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som blir gjengitt i kapitlene nedenfor. Vi gjør derfor leseren oppmerksom på at vurderingene må sees
opp imot de innhentede data i prosjektet. Et av kriteriene i vedlegg A er tatt ut av vurderingene våre.
Dette er knyttet til forholdet mellom kommunestyret og prosjekteier, som i prosjektet er den samme
rollen og derfor unaturlig å vurdere. Revisjonskriteriene har for øvrig vært oversendt til Nord-Odal
kommune for gjennomsyn og tilbakemelding på om kravene er gjenkjennbare og hensiktsmessige å
stille. Nord-Odal kommune har ikke hatt kommentarer til kriteriegrunnlaget.
Kriterie 1
Kriterie 2
Kriterie 3
Kriterie 4
Kriterie 5
Kriterie 6

Kriterie 7

Kriterie 8

Kriterie 9
Kriterie 10
Kriterie 11
Kriterie 12
Kriterie 13
Kriterie 14
Kriterie 15
Kriterie 16
Kriterie 17
Kriterie 18
Kriterie 19

Nord-Odal kommune må ha fulgt eget økonomireglement for
investeringsprosjekter.
Prosjektet må ha hatt en prosjekteier.
Prosjektet må ha hatt en prosjektleder.
Det bør ha blitt utarbeidet et tydelig mandat for prosjektet.
Det skal ha vært utarbeidet et styringsdokument for prosjektet.
Det bør ha blitt benyttet en prosjektmodell for prosjektet, som inkluderer
anbefalinger for:
a. Faseinndeling.
b. Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger.
c. Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger.
d. Kommunikasjon.
Beslutningene som er tatt i prosjektet må ha blitt:
a. Dokumentert.
b. Begrunnet.
c. Kvalitetssikret.
Nord-Odal kommune skal ha utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet,
herunder:
a. Kommunisert planen til leverandørene.
Fremdriftsplanen må ha blitt fulgt opp underveis.
Det bør ha blitt foretatt løpende risikovurderinger i prosjektet.
Det bør ha blitt opprettet rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet.
Anskaffelser skal ha blitt gjennomført i henhold til Lov om offentlige
anskaffelser.
Kontraktene bør ha inneholdt tydelige krav til gjennomføring innenfor
kostnadsrammen.
Kontraktene skal ha blitt fulgt opp.
Prosjekteier og prosjektleder bør ha hatt kontaktpunkter underveis i
prosjektet.
Det bør ha vært etablert kontaktpunkter med leverandører i prosjektet, dette
inkluderer rådgivnings-/konsulenttjenester.
Brukergrupper bør ha blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet
universell utforming.
Nord-Odal kommune må ha jobbet for å redusere kostnadene underveis i
prosjektet.
Nord-Odal kommune bør ha utarbeidet kriterier for hvordan man skulle forstå
«vesentlig endret byggkvalitet» jf. vedtak i kommunestyret.
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6.2 Innhentet data
I det følgende gjengir vi beløp med nærmeste avrundete hele tall. Vi har valgt å gjøre det på denne
måten fordi det gjør det mer leservennlig. Fremstillingen inneholder mange tall som alle er av et slikt
omfang at vi mener at det ikke utgjør stor differanse ved avrunding til nærmeste hele tall.

6.2.1 Økonomistyring
Vi har forsøkt å få en oversikt over prosjektets budsjettvedtak, avviksrapportering, tilleggsbevilgninger,
budsjettjusteringer og førende prosjektramme. Dette har vært et svært utfordrende arbeid. Det er
løftet kun to saker som omtaler prosjektets kostnadsramme; sak 112/16 og sak 7/18.
I sak 112/16 følger det med et vedlegg for budsjett-tiltaket som er lagt inn kommunens
budsjetteringsverktøy Arena. Budsjett-tiltaket viser en ramme på 128 mill. kr. Dette beløpet inkluderer
en avsetting til ubundet fond på ca. 30 mill. kr. Avsettingen består av budsjetterte inntekter ved salg
av fast eiendom. I saksfremlegget er det ikke skilt mellom salg av bankbygg og salg av bolig. Kommunen
skulle ha inntekter ved salg av både bankbygg og bolig.
I kommunestyrets vedtak står det følgende:

I økonomiplanen for 2017-2020 ble det lagt inn totalt 99 mill. kr. som utgifter for prosjektet. Vi har stilt
spørsmål ved om man har styrt etter 99 mill. kr., som oppgitt i vedtaket, eller 128 mill. kr., som oppgitt
i budsjett-tiltaket. I datainnsamlingsprosessen har vi fått oppgitt at administrasjonen har styrt etter
sistnevnte, mens det i avsluttende møte uttrykkelig har blitt bekreftet at man har styrt etter
førstnevnte. Vi vil legge til at kommunen på dette tidspunktet ikke hadde hentet tilbud fra
entreprenører. Det er derfor også tatt forbehold om at faktisk kostnad ikke vil være mulig å angi før
kontraktene er inngått i saksfremlegget.
Høsten 2017 ble det arbeidet med underlag for anbudsprosessen. Prosjekteringsgruppen hadde
ansvaret for dette arbeidet. Prosjektet ble lagt på anbud som en byggherrestyrt hovedentreprise med
sideentrepriser og kontraktene ble inngått i forkant av kommunestyrets behandling av årsbudsjettet
2018 og økonomi- og handlingsplan 2018-2021. Kommunestyret fikk en oppdatert kostnadsramme til
behandling i møte i januar 2018. I kommunens møteplan på nett, fremgår dette som sak 7/18. I
møteplanen ligger kun vedtaket:
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Det fremgår ikke av saken at saken er saksutredet eller hjemmel for å unnta saksutredningen fra
offentlighet. Vi har i prosjektets datainnsamling ikke mottatt saksutredningen før dette ble omtalt i
avsluttende møte med administrasjonen. Av sakskartet- og sakspapirene fremstår det ikke som at et
slikt dokument eksisterer.
I saksfremlegget fremgår det at kontraktene beløper seg til 135,5 mill. kr. Siden det allerede har påløpt
kostnader til forløpet før anbudsprosessen, blir det omtalt i saksfremlegget at total kostnadsramme er
på ca. 148 mill. kr. I saksfremlegget fremgår det også at banken kjøper sin seksjon i bygget for 28,5
mill. kr. Saksfremlegget inneholder også både en oversikt over kommunens nettokostnad for sin del av
bygget og hva det vil koste for kommunen i avdrag og renter å øke rammen for prosjektet. Følgende
tabell angir kommunens nettokostnad:

Følgende omtales som konsekvenser av kostnadsøkningen:

Siden kommunen tok all risiko for oppføring av bygget, og det ble satt en øvre ramme for hvor mye
banken skulle kjøpe sin seksjon for, ble kommunens nettoutgift også forholdsmessig høyere enn
bankens – i tillegg til at man kan se at det er spesielt biblioteket og leilighetene som vil bli dyrere.
Kommunens inntekter var avhengig av den politiske behandlingen av kvadratmeterpris for boligene i
juni 2018 (sak 47/18). Denne saken er unntatt offentlighet og hjemlet etter offentlighetsloven § 23. Vi
kan legge til at kommunestyret har behandlet ny sak om kvadratmeterpris for boligene i februar 2021,
som ikke er unntatt offentlighet, og som i praksis opphever hjemlingen av sak 47/18.
Saksfremstillingen i sak 7/18 tilsier at kostnadsrammen etter behandlingen totalt er 148 mill. kr. og at
rammen for oppfølgingen av entreprenørene er på 136 mill. kr. I avsluttende møte med
administrasjonen ble det oppgitt at man har styrt etter netto-ramme. Hvis dette stemmer, må man i
så fall trekke fra salg av fast eiendom og momsrefusjon fra 136 mill. kr. Dette finner vi ikke den "røde
15
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tråden i, i og med at man må ha fulgt opp rammene i kontraktene, og de kan ikke ha vært lavere enn
omfanget av kontraktene. Alternativt kan administrasjonen ha ansett rammen på samme måte som i
budsjett-tiltaket fra desember 2016, hvor avsettinger til ubundet fond «blåser opp» rammen, men
dette fremgår verken av saksfremstillingen eller av vedtaket. Vi opplever at administrasjonen er uklare
på hva som har vært brutto- og hva som har vært netto-beløp i prosjektet. Dette er heller ikke blitt
tydeliggjort verken i intervjuer eller i det avsluttende møte med administrasjonen den 12.5.21.
Vi har fått oversendt et prosjektregnskap, som vi i avsluttende møte har blitt bedt om å se bort ifra
som følge av at dette ikke skal være oppdatert. Prosjektregnskapet er blitt benyttet av
prosjekteringsgruppeleder til oppfølging av kontraktsomfanget og inneholder tre rammer; det
opprinnelige på 136 mill. kr., et revidert på 139 mill. kr. med referanse til et vedtak i desember i 2018,
og en udatert ramme på 166 mill. kr. Det nærmeste vi har kommet til å kunne forklare økningen til 139
mill. kr. er et punkt i økonomi- og handlingsplanen for 2019-2022 hvor det meldes om et merforbruk
på 3,5 mill. kr. i prosjektet, men det gis ingen signaler på at dette øker rammen.
Sistnevnte er et tegn på hva som fremstår som uavklarte forhold knyttet til nye budsjettjusteringer og
rapporteringer. I 2019 fører fremdriften i prosjektet og en rekke komplikasjoner knyttet til nødvendige
endringer under oppføringen til at kommunen har behov for å øke årsbudsjettrammen og låneopptak
for å finansiere løpende kostnader.
Ved tertialrapport 1 blir det meldt om et behov for økt budsjett på 15 mill. kr. Det blir vist til at
formannskapet og kommunestyret skal ha fått orientering i februar om behov for økt ramme på
prosjektet. Orienteringene det vises til er ikke protokollert i møtene. Det fremgår verken av
saksfremstillingen i tertialrapporten eller av vedtaket helt konkret at rammen er økt, selv om det er
naturlig å anta at det er dette som er følgene av vedtaket fra denne saken. Rapporten er datert 30.4.19.
Det påløp 22 mill. kr. frem til utarbeidelse av oversikten som følger saken, på et budsjett på 25 mill. kr.
Saken kommer til behandling 23.5.19. Det er uvisst om kostnadene ved behandlingstidspunktet hadde
overskredet budsjettrammen, men dette avhenger av fremdriften i denne perioden.
I oversikten som følger saken står prosjektets kostnadsramme. Det ville ha vært naturlig at denne er
tilsvarende totalrammen som ble vedtatt i januar 2018 i og med at alle kostnader i prosjektet føres på
et eget prosjektnummer (806), uavhengig av om det er snakk om kostnader fra forprosjekteringen eller
byggingen. Likevel er rammen som det ble vist til, på 131 mill. kr.
Ved tertialrapport 2 i 2019 ble det meldt om et behov for økt budsjett på 25 mill. kr. I saksfremstillingen
ble det vist til at økningen på 15 mill. kr. i tertialrapport 1 var en økning av prosjektets ramme. I
oversikten som følger saken fremgår det imidlertid en kostnadsramme på nesten 164 mill. kr. Årsaken
til at rammen har økt med 33 mill. kr. har vi ikke fått forklaring på. I saksfremlegget ble det omtalt at
budsjettøkningen for året medfører at ny vedtatt totalramme vil bli 151 mill. kr., men i samme
saksfremstilling fremgår det at økningen skal dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler og forskyvning av
andre investeringsprosjekter. Vi vil også vise til saksfremstillingen fra saken hvor kommunestyret
vedtok en oppdatert kostnadsramme i januar 2018, hvor det sto at inkludert alt øvrig arbeid før
kontraktene med entreprenørene ble inngått, så er prosjektets ramme på 148 mill. kr. Beløpene
henger med andre ord ikke sammen.
Tertialrapport 2 er datert 31.8.19. Saken kommer til behandling 13. november. Det fremgår at det har
påløpt 41 mill. kr. på et budsjett på 40 mill. kr. Dette betyr at prosjektet er over vedtatt ramme
halvannen måned før saken kommer til politisk behandling. Det opplyses at dette tilskrives raskere
fremdrift enn antatt.
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I tertialrapport 1 ble det også vist til at administrasjonen ikke har oppdatert budsjett-tallene i
økonomiplanen etter behandlingen av oppdatert kostnadsramme i januar 2018. Slik vi leser
forklaringen, har beløpene fra første sak om kostnadsramme fra 2016 blitt hengende ved i senere
budsjettering i investeringsbudsjettet for prosjekt Samling.
Det ble gjennomført mye arbeid på byggeplassen i november og desember. Alt arbeid fra og med
september er ikke tatt høyde for ved budsjettjusteringen ved behandlingen av tertialrapport 2.
Kontrakten med hovedentreprenøren ble endret som følge av et stort volum av endringsmeldinger.
Kompleksiteten og avkrevde løsninger passet ikke til underlaget som kontrakten var inngått på, og
entreprenør meldte derfor inn hva de anså at ikke var dekket gjennom kontrakt, samt hvor mye de
anslo at det ville koste ekstra for å gjøre arbeidet. Dette medførte at kommunen inngikk ny kontrakt
med entreprenøren med et påslag på rammen i eksisterende kontrakt, samt at det ble avregnet og
fakturert time for time. Vi har fått opplyst at dette medførte et behov for tettere oppfølging fra
prosjekteringsgruppeleder og byggeleder, og at man gjennomgikk hver faktura i tillegg til å ha
kontroller med at antall ansatte på byggeplassen stemte med fakturagrunnlaget.
Til tross for at det ble ført et eget prosjektregnskap og at tilleggskontrakten medførte tettere
oppfølging av entreprenør, har ikke kommunen vært i stand til å forutse at byggeaktiviteten fra og med
september 2019 og ut året ville medføre fakturering ut over budsjettrammen. Entreprenør sendte inn
fakturaene for medgått tid i november og desember, i januar 2020. Siden det på dette tidspunktet var
for sent å foreta budsjettjusteringer på 2019-budsjettet, valgte administrasjonen å underrette om
merforbruket som en del av regnskapsbehandlingen, som ble ført i kommunestyret i september 2020.
Det ble ikke løftet en egen sak om behov for økt ramme på prosjektet, eventuelt reduksjon av
årsbudsjettet som følge av at merforbruket «spiste opp» budsjettbevilgningen.
Årsbudsjettet for 2020 ble vedtatt i desember 2019. Beløpet som ble avsatt til Samling var basert på
at kommunen holdt budsjett i 2019 ved avleggelse av regnskapet. I stedet for å reise egen sak for å få
forankret de 40 mill. kr. som ble vedtatt for 2019 på nytt, håndterte administrasjonen disse som en
utvidelse av rammen, og som utgangspunkt for avviksrapporteringen i 2020. Dette innebar at det ikke
ble meldt om avvik på prosjektet i 2020 fordi man holdt seg innenfor vedtatt årsbudsjett, selv om man
ikke hadde hatt ny kostnadsramme til politisk behandling.
Oppsummerer vi status ved årsskiftet 2020/2021 viser budsjett og regnskap for prosjektet Samling,
som opprinnelig ble vedtatt med en ramme på 99 mill. kroner i økonomiplan 2017-2020, følgende:
UTGIFTER
INNTEKTER
NETTO

BUDSJETT 2016-2020
REGNSKAP 2016-2020 AVVIK
182 969 000
200 104 225
48 678 000
49 407 996
134 291 000
150 696 229

- 17 135 225
+ 729 996
- 16 405 229

Nord-Odal kommune har vedtatt inntekter på 21 mill. kr. i 2021 som følge av salg av resterende
leiligheter. Nettoutgiftene vil da ende på ca. 129 mill. kr. I så fall har prosjektet hatt en overfinansiering
på ca. 5 mill. kr. Vår oppfatning er at det fremstår som at dette tilskrives at budsjettet er justert
underveis opp imot regnskapstallene, f.eks. jf. budsjettjusteringene i 2019.
I april 2020 ble det behov for å sikre likviditeten til kommunen som følge av overskridelser ved
investeringene. Formannskapet behandlet en hastesak om opptak av et likviditetslån, etter
kommuneloven § 11-8. Kommunestyret kan bevilge formannskapet vedtaksmyndighet i hastesaker.
Dette er regulert av Nord-Odal kommunes delegasjonsreglement. Det er imidlertid en forutsetning at
den delegerende myndighet får en orientering om vedtaket i førstkommende møte etter at vedtaket
er fattet. Dette ble ikke gjort, og orienteringen følger av listen over referatsaker fra møtet i juni i stedet
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for i mai. Regnskapsrevisor har i årsavslutningsbrevet til kommunen vist til at det både fremstår som
at man ikke hadde hjemmel til å hastebehandle saken, og at lånet er ført feil i kommunens regnskap,
som langsiktig gjeld med 40 års nedbetalingstid. Økonomikontoret har svart opp spørsmålene knyttet
til dette og har ment at det var nødvendig å behandle saken. De bekrefter at lånet er tatt opp som
langsiktig gjeld, og mener at begrepet «likviditet» er blitt benyttet i saksbehandlingen for å forklare
behovet overfor formannskapet, selv om at lånet ikke er et likviditetslån.
I det avsluttende møtet har leder av økonomikontoret gitt uttrykk for at det ikke er sammenheng
mellom beløpene i budsjettvedtakene, tertialrapportene og regnskapstallene. Det ble gitt uttrykk for
at kommunen vil se nøyere på dette i forbindelse med hensiktsmessig rapportering og endring av
økonomireglementet.
Vi har mottatt en tabell over foreløpige avvik knyttet til hver seksjon av bygget. Her fremgår det at
man har en nettokostnad på bankseksjonen som ligger 5 mill. kr. høyere enn anslått. Inntektene ved
salg av bankseksjonen er lavere enn utgiftene for oppføringen totalt sett. Vi har ikke undersøkt videre
hvordan dette forholder seg til EØS-regelverket mht. subsidiering ved salg av fast eiendom, men
noterer at dette bør ha blitt avklart av kommunen.

6.2.2 Prosjektorganisering
De ulike organiseringene av ulike grupper som har vært involvert er knyttet til tidslinjen i prosjektet. I
kommunestyremøte 18. juni 2015 fattet kommunestyret vedtak (k-sak 39/15) om at det skulle
gjennomføres en utredning for et prosjekt for et kombinert bibliotek- og bankbygg i samarbeid med
Odal Sparebank og eventuelle andre private samarbeidspartnere. Utredningen skulle ledes av
rådmannen.
Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av rådmann, ass. rådmann, daværende arkitekt og
rådgiver byggesak, etatsleder Oppvekst og kultur, etatsleder Eiendom og samfunn, biblioteksjef og
daværende banksjef i Odal Sparebank.
Det ble nedsatt en jury som vurderte innkomne forslag i forbindelse med en designkonkurranse for
hvordan prosjektet kunne bli seende ut. Juryen besto av to registrerte sivilarkitekter i MNAL (én av de
ansatte i Nord-Odal kommune), styreleder og banksjefen i Odal Sparebank, og to
kommunestyrerepresentanter. Vi har fått oppgitt at administrasjonens representant ble pekt ut av
rådmannen. Vi kjenner ikke til hvordan de øvrige ble inkludert i juryen.
I det følgende presenterer vi data som omhandler prosjektorganiseringen da man startet
forberedelsene for å lyse ut kontrakter på anbud, etter innhenting av anbud og ved byggestart.
Investeringsprosjektet Samling har hatt to organiseringsmodeller som må sees i sammenheng; den ene
gjelder prosjekteringsgruppen, den andre for selve byggeprosessen. Prosjekteringsgruppen hadde
jevnlige møter, særlig i detaljeringsfasen før man innhentet tilbud på entreprenørarbeidet. Mellom
begynnelsen av august til slutten av september er det ukentlige møter. Prosjekteringsgruppen var
organisert slik:
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Byggherre
Nord-Odal kommune
Ellisiv Hovig

Prosjekteringsgruppeleder (PGL)
Prosjektråd Innlandet AS
Uno Sætheråsen

Prosjektråd Innlandet AS

Rådgivende ingeniør VVS (RIV)

Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

WSP Union Consult AS

Ing. Hallås Elverum AS

Terje Flobergseter/Espen Sletten

Per Gunnar Ekren/ Jens Flobak

Arkitekt (ARK)

Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

Helen & Hard AS

Degree of Freedom AS

Mariana Calvete

Birger Oppegård

Interiør
H&H

Mengdeberegninger/anbud
Prosjektil
Rådgivende ingeniør brann (RIBr)
Cowi AS
Margrete Rinnan

Rådgivende ingeniør akustikk
(RIAku)

Landskapsarkitekt (LARK)

Cowi AS

Imke Wojanowski

Eirik Tuftin

Rådgivende ingeniør
bygningsfysikk (RIBFy)
Unionconsult - WSP
Hans Olav Vestlie

Da kontraktene var inngått med entreprenørene, ble selve byggeprosessen organisert på denne måte:
Byggherre
Nord-Odal kommune

Sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA)

PGL

PRIAS/NOK

Byggeledelse
PRIAS/NOK

ØMF
Hovedentreprenør og
ansvarlig
koordinederende

Bryn Byggklima AS

El-Montasje Elverumd
(Minel)

Kone AS

Gaustad rør AS

De to organiseringsmodellene virket til dels inn på hverandre gjennom prosjekteringsgruppeleder,
byggeleder og arkitekt i den delen av arbeidet som omhandlet å avklare forhold mellom
arkitekttegninger og utførelse.
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6.2.3 Mandat
Administrasjonen har utarbeidet et utkast med informasjon om historikken til prosjektet «Samling». I
dokumentet fremgår det at administrasjonen har vurdert prosjektets visjon for bygget som mandatet:
«Et nytt kombinert bank- og biblioteksbygg på den valgte tomta langs Sentrumsvegen, mellom Odal
Sparebank sitt bygg og Herredshuset/den eldste delen av kommunehuset, vil kunne bli et positivt
«signalbygg» som kan gi gode innspill og/eller føringer for den ønskede utviklingen av Sand som tettsted.
Kommunedelplanen for Sand sentrum er som kjent under arbeid. Denne planen vil definere rammer og
kunne gi hensiktsmessige føringer for den fremtidige utviklingen av tettstedet. En god løsning av
byggeoppgaven for nytt bank- og biblioteksbygg vil derfor være svært viktig for «visjonen» om og
utviklingen av fremtidens Sand med blomstrende forretninger, med tidsmessige i sentrumsnære boliger
og med servicetilbud til folk i alle aldre».

Administrasjonen har også gitt uttrykk for at deres mandat har vært å bygge et kombinert bank-,
bibliotek- og leilighetsbygg, og at dette mandatet har vært tydelig.

6.2.4 Styringsdokument
Et styringsdokument bør ta utgangspunkt i mandatet for konseptfasen og starter med å utarbeide den
første delen av prosjektbegrunnelsen. I utledningen av revisjonskriteriene har vi vist til at det finnes
maler for styringsdokument. Digitaliseringsdirektoratet mener at hensikten med et slikt dokument er
at personer skal kunne komme inn i et prosjekt og raskt få oversikt over hva prosjektet innebærer. De
lister følgende punkter som bør inngå i et styringsdokument:













Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet
Prosjektets mål
Beskrivelse av prosjektproduktet – hva prosjektet skal levere
Interessentoversikt og kommunikasjonsstrategi
Rammebetingelser for prosjektet
Organisering, roller og ansvar
Strategier for gjennomføring/prosjekttilnærming:
o Konkurransestrategi
o Utviklingsstrategi/valg av metode
o Kvalitetsstrategi
o Strategi for implementering og overføring til linjen
o Usikkerhetsstrategi
o Gjennomføringsstrategi
o Konfigurasjonsstrategi
Prosjektets avhengigheter og forutsetninger
Prosjektplan
o Faser og hovedleveranser, samordnet med planer for fremskaffelsen av de ulike
hovedleveransene.
o Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter
o Periodisert budsjett og investeringsplan
o Vurdering av prosjektets usikkerheter
o Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer
Toleranser – tillat avvik fra plan før det må eskaleres til prosjekteier

Administrasjonen har ansett prosjektets visjon og vedtaket opp oppføring av et kombinert bank-,
bibliotek- og leilighetsbygg som mandat. Vi har etter avsluttende møte med administrasjonen fått
oversendt dokumentasjon på at kommunen innledningsvis i prosjektet foretok vurderinger av hvor et
bibliotek kunne lokaliseres. Etter disse vurderingene ble det besluttet at man burde bygge et nytt
bibliotek for å dekke kravene i bibliotekloven.
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Det er dette som skal ligge til grunn for utarbeidelsen av prosjektforslaget. Nord-Odal kommune har
utarbeidet et underlag for gjennomføring av en plan- og designkonkurranse hvor man viser til hva man
er ute etter. Dokumentasjonen vi har mottatt fremstår ikke som en begrunnelse hvor man har vurdert
styrker og svakheter ved prosjektet, selv om man har knyttet bygget opp til vurderinger i overordnede
planer om samfunnsutvikling og ønsket om å bevare arbeidsplasser i Nord-Odal kommune.
Administrasjonen har i avsluttende møte gitt uttrykk for at de har ansett anbudskontraktene som
styringsdokumenter for prosjektet. I tillegg til kontraktene har prosjektet også hatt et dokument med
rollebeskrivelser og –fordeling mellom byggeleder og prosjektgruppeleder. Som vist til har man hatt
en organiseringsmodell, og man har hatt en fremdriftsplan (vedlegg B).

6.2.5 Detaljeringsfasen
Vi har fått tilgang til flere av referatene fra møter i prosjekteringsgruppen høsten 2017. Det fremgår
tidlig at man har dårlig tid og kort frist på å få levert alt av mengdeberegninger som skal danne
underlaget og grunnlaget for anbudene som skal innhentes. Arkitekten tok kontakt med kommunen
vedrørende behov for mer tid, og at det kunne medføre økte kostnader dersom arkitekten ikke fikk
levert det de selv anså som nødvendig ved utarbeidelse av anbudsunderlagene.
I intervju har vi fått opplyst at arkitekten fikk noe utsettelse, men at prosjekteringsgruppeleder
vurderte at det i november 2017 skulle være mulig å innhente tilbud fra entreprenørene. Føringene
fra rådmannen var at det var ønskelig å innhente tilbud før budsjettet for 2018 skulle behandles, og at
det var behov for å få på plass en kostnadskalkyle så snart som mulig (som ikke ble klar og behandlet
før i januar 2018).
Det blir et hypotetisk spørsmål om hvorvidt kostnadene ville ha vært lavere dersom man hadde vært
ferdig med alle detaljene før underlaget ble lagt ut som anbudsgrunnlag. Administrasjonen og
prosjekteringsgruppeleder har gitt uttrykk for at det ikke er mulig å få beregnet alt i detalj før et
byggeprosjekt starter, og at en del av arbeidet må gjennomføres parallelt med entreprenørarbeidet.
Administrasjonen og prosjekteringsgruppeleder har underveis i prosjektet gitt en entydig uttrykk for
at de mener at overskridelsene i prosjektet skyldes byggets kompleksitet, og at man gjennom
beregninger, grunnanalyser og ekstern kvalitetssikring har gjort det man kunne ha gjort for å redusere
risikoen for at bygget skulle bli dyrere enn anslått.

6.2.6 Prosjektmodell – Byggherrestyrt hovedentreprise med sideentreprise
Prosjektmodellen som Nord-Odal kommune gikk for var en såkalt byggherrestyrt hovedentreprise med
sideentrepriser. Ved slik entrepriseform vil byggherre innhente anbud på ulike fagområder som
avkreves for å sette opp bygget. Det er anledning til å legge koordinerings- og samordningsansvar til
en av entreprenørene.
Nord-Odal kommune lyste ut anbud på entreprenører innenfor elektro, ventilasjon, heisteknikk,
rørlegger og bygg. Kontraherende byggentreprenør (hovedentreprenør) hadde i byggefasen ansvaret
for koordinering og samordning på byggeplassen. Etter at det ble inngått en tilleggskontrakt med
hovedentreprenør, ble arbeidet tett fulgt opp av prosjekteringsgruppeleder og byggeleder ved
gjennomgang av timelister og medgått tid. Tilleggskontrakten ble inngått som følge av volumet på
antallet endringsmeldinger fra den opprinnelige kontrakten, som skyldtes utfordringene ved å praktisk
gjennomføre de skisserte løsningene fra arkitekten. Tilleggskontrakten ble inngått på bakgrunn av
hensynet til fremdrift og ferdigstillelse.
Vi har fått oppgitt i intervju at endringen av kontrakten var et tveegget sverd. På den ene siden
reduserte man endringsmeldinger og behov for vurderinger som kunne føre til stans i arbeidet på
21

36/21 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling - 20/00011-15 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling : Nord-Odal kommune - Samling - FR-rapport, 1400-242-2021.pdf

byggeplassen. På den andre siden måtte man drive vesentlig tettere oppfølging og hadde noe mindre
oversikt over de løpende kostnadene og hva kostnadene var forbundet med.

6.2.7 Risikovurderinger
Nord-Odal kommune benyttet ekstern kompetanse for kalkyler og kostnadsberegninger. Det ble
gjennomført en grunnundersøkelse tidlig i prosjektet for å redusere risikoen for at man ville komme
over ukjente forhold ved utgravingen av byggets fundament. De eksterne ressursene har blitt benyttet
som et risikoreduserende tiltak, fordi man da har gått ut i fra at de som har gjennomført beregningene
har gjort dette på best mulig måte ut i fra hva som er å anta som beste praksis. Både Nord-Odal
kommune og Odal Sparebank AS har gjennomført kvalitetssikring av kalkylene. Kalkylene som er
fremlagt for politisk behandling viser ikke til en tallfestet risiko. Det ble imidlertid opplyst i første
saksfremstilling (sak 112/16 – opprinnelig kostnadsramme) at kostnadene kan bli høyere etter
innhenting av tilbud, i og med at det er markedets priser, som blir tilkjennegitt ved tilbud på anbud,
som vil være førende for kostnadsrammen.
I sak 7/18 om oppdatert kostnadsramme ble risikoen ved salg av leiligheter omtalt som en viktig
suksessfaktor. Det blir her vist til at prisen på leilighetene kan ligge på mellom 4,7-6,9 mill. kr. og at
kommunen har flere interessenter på listen enn det er leiligheter tilgjengelig ved salg. Det fremgår her
at man hadde dialog med DES-klubben mht. salg av leiligheter, og at prisnivået anses som i henhold til
markedsverdi sammenlignet med omkringliggende distrikter. I samme sak vurderer kommunen det at
kommunens risiko øker når de økte kostnadene til bygget øker. Det ble anbefalt at avtale med banken
burde være en forutsetning før man inngikk kontrakter med entreprenørene. Det blir gjennomført en
kontrakt og avtalt en fast sum for salg.
I forbindelse med en interpellasjon i februar 2019 ble kommunestyret opplyst at man kunne anta et
merforbruk på 10-12 % fra daværende ramme. Vi har i liten grad sett risikovurderinger som gir
grunnlag for disse vurderingene.
Med hensyn til selve prosjektgjennomføringen, ble det tidlig i prosjektet gjennomført en enklere
overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for sikkerhet på arbeidsplassen. Dette er gjennomført iht.
byggherreforskriften. Følgende momenter blir vurdert:
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Vurderingene for det enkelte punkt blir vurdert både med hensyn til sannsynlighet for at det kan
oppstå uønskede hendelser og hvilken konsekvens dette kan ha. Dette gir en score-verdi som plasserer
hvert enkelt moment i følgende matrise:

Vi har i avsluttende møte med administrasjonen fått opplyst at det har blitt foretatt løpende
risikovurderinger i prosjekteringsgruppemøtene. Nord-Odal kommune gjennomførte også en
risikovurdering med hensyn til anskaffelsesstrategien for entreprenørkontraktene.
Vi ønsker å legge til at det finnes mange måter å synliggjøre risiko på, og at informasjonen om dette
ligger offentlig tilgjengelig på internett. Concept-prosjektet ved NTNU har pågått i rundt 20 år og
startet som et prosjekt om statlige investeringsprosjekter. Dette prosjektet har også identifisert
generelle likhetstrekk mellom investeringsprosjekter i kommunal sektor, med varierende utfall. De har
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også utarbeidet informasjonshefter og rapporter med grundig informasjon om hvordan man foretar
usikkerhetsberegninger og tallfester risikoer ved investeringsprosjekter. 1

6.2.8 Anskaffelser og oppfølging
Nord-Odal kommune valgte å gjennomføre en plan- og designkonkurranse. Først ble det søkt etter
deltakere, hvor fem aktører ble valgt til å levere sine konsepter, etter gitte kriterier. En nedsatt jury
valgte konsept etter at forslagene hadde vært på høring blant innbyggerne i kommunen. Helen & Hard
ble valgt som arkitekt etter denne konkurransen.
Nord-Odal kommune fikk beregninger fra Bygganalyse AS. Vi har ikke sett nærmere på anskaffelsen av
denne avtalen.
Nord-Odal kommune har en rammeavtale med Prosjektråd Innlandet AS og samtlige rådgivere med
unntak av Degree of Freedom var inkludert i rammeavtalen. Det ble hentet inn anbud via Doffin i
forbindelse med kontrakter på entreprenørtjenester.
Rådgivningsselskapet Degree of Freedom ble benyttet til å gjøre tekniske beregninger av
byggkonstruksjonene basert på arkitektens løsninger. Kontrakten med Degree of Freedom ble inngått
etter at daværende prosjektleder henvendte seg til arkitekten for å høre om de hadde kjennskap til
noen som kunne levere disse tjenestene til kommunen. Nord-Odal kommune fikk et tilbud fra Degree
of Freedom med en ramme på rett under 1,1 mill. kr., som på dette tidspunktet var terskelverdien for
å legge ut anbud i Doffin. I stedet for å hente inn flere tilbud, valgte kommunen å legge ut en
intensjonsmelding i Doffin hvor man opplyste at man ønsket å inngå en kontrakt med selskapet. Dette
ble begrunnet med at en slik kontrakt vanligvis ville koste 1,6-1,7 mill. kr. Kommunen mottok ingen
innsigelser på intensjonsmeldingen.
Underveis i byggeprosessen ble det behov for vesentlig flere beregninger enn først antatt. De totale
utgiftene til Degree of Freedom endte på ca. 6 mill. kr. Dette er over terskelverdiene i Lov om offentlige
anskaffelser.
Vi har fått motstridende opplysninger knyttet til denne kontrakten. Kontrakten viser til at man avtaler
en fastprisavtale, med timepris og fakturering for medgåtte timer ut over kontraktsrammen. I notat
som har blitt oversendt oss, fremgår det at kontrakten antakeligvis ville ha blitt på samme beløp
dersom det hadde blitt inngått en fastprisavtale.
Slik vi leser kontrakten ble det inngått en slik fastprisavtale. Vesentlige endringer ut over fastpris i en
kontrakt skal meldes i Doffin. Vi har utført søk i Doffin som viser at Nord-Odal kommune ikke har lagt
ut meldinger om endret kontrakt. På spørsmål om kommunen kunne ha valgt en annen leverandør,
har vi blitt fortalt at det fremsto som lite hensiktsmessig å innhente tilbud for å endre på de
prosjekterende i denne fasen av prosessen. Administrasjonen har tilkjennegitt at måten avtalen med
Degree of Freedom ble håndtert på kan ha sikret de et fortrinn kontra andre selskaper som kunne ha
levert tilsvarende tjenester, men har også gitt uttrykk for at det ikke er sikkert at kostnadsbildet
avslutningsvis i prosjektet ville ha sett annerledes ut, i og med at timeprisen på ekstraarbeidet var den
samme som man hadde i kontrakten som ble inngått. Administrasjonen har også gitt uttrykk for at de
mener at kontrakten er inngått iht. Lov om offentlige anskaffelser, men at det i retrospekt kan se ut til
at det var uklokt å gå inn på denne avtalen.

1

Se f.eks. Concept-rapport 45:
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262010703/Concept_45_web_A4_no.pdf/f8d0ff12-1ec44475-9b1e-158cc003a946 og temahefte 4 og 6: https://www.ntnu.no/concept/concept-temahefter
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Kontraktene med entreprenørselskapene ble inngått etter utlysning av anbud på Doffin. Det ble
inngått en tilleggskontrakt med hovedentreprenør ØM Fjeld som følge av at entreprenør mente at
enkelte arbeidsoppgaver på byggeplassen ikke lå innenfor underlaget for kontrakten. Dette medførte
at entreprenør meldte inn endringsmeldinger ut i fra kontrakt og ga kommunen et tilbud om hvor mye
det ville koste å gjennomføre arbeidsoppgaven. Disse endringsmeldingene fikk et stort omfang og førte
til mye merarbeid for prosjekteringsgruppeleder og byggeleder, som måtte gjennomgå meldingene for
å kontrollere om oppgavene lå til kontrakten eller ikke, samt en vurdering av om tilbud var i henhold
til hva som var å forvente. I april 2019 ble det inngått en tilleggskontrakt med et 7 % påslag på
opprinnelig kontrakt, hvor entreprenør skulle fakturere for mengdearbeid. Dette avkrevde en tettere
oppfølging fra prosjektgruppe- og byggeleders side, som gjennomgikk alle innsendte timelister for
medgått arbeid og kontrollerte dette mot registrerte ansatte på byggeplassen til enhver tid.
Tilleggskontrakten med entreprenør ble ikke, etter hva vi har sett av sakslistene til kommunestyret i
2019, løftet til politisk behandling med hensyn til hva tilleggskontrakten ville medføre av økte
kostnader for prosjektet.
I prosjektets regnskap fremgår blant annet en oversikt over fakturerte og attesterte timer. Spesielt
overfor rådgivende parter ligger det inne kommentarer hvor man bestrider faktureringsgrunnlaget. Vi
ser også av regnskapet at fakturaer har blitt kreditert.

6.2.9 Kommunikasjon…
6.2.9.1 … til kommunestyret og utvalg
Sporingen av informasjon til utvalg og kommunestyret har til tider vært utfordrende. Saker som følger
et ordinært årshjul er kurante å finne igjen. Dette gjelder budsjettbehandlinger og
tertialrapporteringer. Vi har fått oppgitt at det er gitt flere orienteringer om Samling ut over det vi ser
av helt konkrete saker til behandling i kommunestyret og i andre utvalg. Det er for eksempel gitt
orientering til felles utvalgsmøte i november 2017 som ikke fremgår av egen sak, og derfor ikke av
sakslisten. Orienteringen fremgår av en merknad i protokollen, men ikke hva som det er blitt orientert
om. Dette har vi imidlertid fått se i en oversendt presentasjon som ble holdt for utvalgene. I denne
presentasjonen blir det blant annet vist til at kalkyler viser en kostnadsoverskridelse fra vedtatt
budsjett, og at det er usikkerhet knyttet til om dette også vil bli sluttkostnaden. I utvalgsmøtet ble
politikerne presentert for en mulig totalramme på 136 mill. kr.
Vi har fått opplyst at det i forbindelse med tertialrapportene har vært diskusjoner omkring Samling,
men at dette ikke er spesielt løftet i saksfremstilling og i vedtak fra saksbehandlingen. Vi ser av
saksfremstillingen ved behandling av tertialrapport 1 2020 at det har blitt gitt en orientering for
kommunestyret i februar samme år uten at dette fremgår av protokollen fra dette
kommunestyremøtet. Vi har fått opplyst at det er foretatt orienteringer til formannskapet uten at
dette har vært saker som har vært oppsatt på sakslisten. I tillegg til den oversikten vi har gitt ovenfor i
dokumentet knyttet til utviklingen av prosjektets kostnadsramme, har kommunestyret også behandlet
avtalen med Odal Sparebank AS og vedtatt pris på boliger for salg.
6.2.9.2 … mellom prosjekteier og prosjektleder
Kommunestyret er prosjekteier og prosjektleder har vært etatsleder for Eiendom og samfunn. Vi har
fått oppgitt at prosjektleder har orientert om fremdrift i prosjektet flere ganger, selv om dette ikke
nødvendigvis fremgår av sakslistene eller protokollene fra møtene.
6.2.9.3 … med leverandører
I dette punktet må vi skille mellom to typer leverandører. Den ene typen leverandører er de
leverandørene som har deltatt i prosjekteringen av bygget, og har bistått med arbeids- og
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detaljtegninger for bygget. Dette gjelder arkitektur, bygg, bygningsfysikk, akustikk, brann, VVS, elektro,
landskapsarkitektur, interiør og kostnadsberegning. Arkitekten inngår også i denne gruppen. Disse har
stått for arbeidet som har ført til det overordnede planverket som entreprenørselskapene har
gjennomført i forbindelse med selve byggefasen i prosjektet. Alle de rådgivende instansene har deltatt
i en egen prosjektgruppe som er ledet av prosjekteringsgruppeleder fra Prosjektråd Innlandet AS
(PRIAS).
Den andre typen leverandører er de som har gjennomført selve byggingen av Samling:
hovedentreprenøren med alle sideentreprenørene. Det var totalt 5 entreprenørselskaper involvert i
prosjektet. Hovedentreprenøren hadde et koordinerende ansvar for hva som foregikk på
byggeplassen. Dialogen mellom prosjektgruppen og entreprenøren(e) ble gjennomført gjennom et
eget system som Nord-Odal kommune anskaffet i forbindelse med prosjektet. Leverandøren av
systemet var Allkopi AS.
Når entreprenørene oppdaget at løsninger i tegningene fra arkitekten ikke var praktisk
gjennomførbare, ble det registrert endringsmelding i systemet som ble benyttet for dialog, dersom
entreprenøren mente at arbeidet ikke var beskrevet i underlaget som det var blitt inngått kontrakt på.
Prosjekteringsgruppeleder, byggeleder og prosjektleder måtte i disse tilfellene gjennomgå
endringsmeldingen og finne ut av om endringsmeldingen faktisk ikke inngikk i kontrakt. Det ble enten
vist til kontrakten eller inngått ny avtale om arbeidets kostnadsomfang etter at entreprenørens
kostnadsberegning for tilleggsarbeidet var gjennomgått og kvalitetssikret. Volumet av
endringsmeldinger ble såpass stort at man så det som mer hensiktsmessig å endre
hovedentreprenørens kontrakt med en tilleggskontrakt, slik at det ble fakturert for medgåtte timer
samt materialer fremfor at man måtte bruke mye tid og ressurser på å behandle hver enkelt
endringsmelding.
Avtalen ble endret fra å være basert på fakturering av tilleggsarbeider på alt utenfor hovedunderlaget
som kontrakten var basert på, til å være basert på medgåtte timer. Prosjekteringsgruppeleder og
byggeleder hadde et ansvar for å følge opp hovedentreprenøren. Tilleggskontrakten medførte enda
tettere kontakt med entreprenøren som følge av at man måtte kontrollere for alle fakturerte timer.
Kommunen benyttet også ekstern bistand for kontroll med antall ansatte på byggeplassen for kontroll
med at fakturaene stemte. Vi har fått oppgitt at det ikke ble registrert avvik fra fakturerte timer og
forholdene på byggeplassen.

6.2.10 Vedtaksoppfølging
Med vedtaksoppfølging mener vi her helt konkret hva som har blitt gjort for å følge opp
kommunestyrevedtaket om at man skulle arbeide for å begrense kostnadene i prosjektet. I vedtaket
fra kommunestyret fremgår det at kostnadsreduserende tiltak ikke skal ha vesentlig innvirkning på
byggets kvalitet. I vår datainndriving har vi gjentatte ganger fått forklart at bygget er komplekst med
unike løsninger som har vært vanskelige å kostnadsberegne fordi byggløsningene ikke tidligere har blitt
gjennomført. Det har også blitt vist til at det hele tiden har vært en forutsetning om at bygget skal være
et signalbygg fremfor at det har vært intensjonen å bygge et mindre kostbart alternativ. Vi har ikke fått
oss forelagt at det ble satt kriterier for hva som var å forstå som «vesentlig endret byggkvalitet».
Før byggefasen startet ble det foretatt kostnadsbesparende tiltak. Blant annet ønsket man en
reduksjon av arealet på arkitektens opprinnelige skisser. Vi har fått fortalt at selv om man la frem noen
kostnadsbesparende løsninger, så førte andre komplekse løsninger til en fordyrelse, slik at dette gikk
opp i opp. Dette fremgår av et notat fra rådmannen vedrørende et svar til en interpellasjon i
kommunestyret i februar 2019.
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I forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet for 2018, ble det fremlagt en lavere kostnad i budsjett
og økonomiplan enn det formannskapet og utvalgene fikk seg forelagt en måned tidligere. Differansen
var på 9 mill. kr. Ved behandling av ny kostnadsramme i januar 2018 ble rammen økt til det som
tidligere var anslått – 136 mill. kr. Saken ble lagt frem etter at Bygganalyse AS hadde gjort nye
beregninger og anbudskonkurransen var avsluttet. I saksfremstillingen fremgår det at det vil være
utfordrende å gjøre kostnadsreduserende tiltak før kontraktene er inngått, og at kontraktene gir en
mulig ramme for å redusere kostnader inntil 15 % av kontraktsrammen. Det fremgår videre at man
anbefaler en øvre kostnadsramme hvor administrasjonen bør ha føringer for å jobbe med å få ned
kostnadene. Det blir antydet at innsparingspotensialet kunne være på mellom 1,5-2 mill. kr.
Administrasjonen har gitt uttrykk for at prosjektet kom til et punkt hvor det kom til å bli dyrere å
avbryte prosjektet enn å ferdigstille selv om man visste at man kom til å overskride avsatte midler.
Administrasjonen har praktisert økt ramme for det enkelte års investeringsbudsjett som en
tilleggsbevilgning til kostnadsrammen for prosjektet. Påfølgende årsbudsjett har derfor ikke blitt
redusert tilsvarende merforbruk i prosjektet året før, og rammen har derfor blitt håndtert som økt selv
om det ikke har blitt løftet egne saker om tilleggsbevilgninger for kommunestyret. Se for øvrig vår
redegjørelse i kapittel 6.2.1 om etterlevelse av økonomireglementet og 6.2.3 om mandatet.

6.3 Revisors vurdering
6.3.1 Vurdering av revisjonskriterie 1 – Fulgt økonomireglement
Vi mener at Nord-Odal kommune har hatt en utilfredsstillende økonomistyring av prosjekt Samling.
Det er ikke sammenheng mellom budsjettvedtak og tertialrapporteringer. Saksutredningene ved
behov for økte årsbudsjetter er utilfredsstillende med hensyn til å belyse hvilke konsekvenser
økningene har, både med hensyn til økt låneopptak og med hensyn til om økningene er
tilleggsbevilgninger til den totale rammen.
Vi finner kommunens praksis med budsjettjusteringer ved behandling av tertialrapporter som lite
hensiktsmessig, særlig for et så stort prosjekt som Samling har vært, hvor raskere fremdrift enn antatt
og liten kontroll på fakturering har medført underskudd i regnskapet underveis. Praksisen har også ført
til at midlene til prosjektet har vært oppbrukt på det tidspunktet sakene har kommet til politisk
behandling. Dette er ikke i tråd med kommunens eget økonomireglement.
Vi mener samlet sett at revisjonskriterie 1 ikke er etterlevd.
Nord-Odal kommune må ha fulgt eget økonomireglement for investeringsprosjekter.

6.3.2 Vurdering av revisjonskriterie 2 – Prosjekteier
Investeringsprosjekter må ha en utnevnt prosjekteier, som i prosjekt Samling har vært kommunestyret.
Vi mener at revisjonskriterie 2 er etterlevd.
Prosjektet må ha hatt en prosjekteier.

6.3.3 Vurdering av revisjonskriterie 3 – Prosjektleder
Investeringsprosjekter må ha en prosjektleder, som i prosjekt Samling har vært etatsleder for Eiendom
og samfunn.
Vi mener at revisjonskriterie 3 er etterlevd.
Prosjektet må ha hatt en prosjektleder.
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6.3.4 Vurdering av revisjonskriterie 4 – Mandat
Et mandat er en fullmakt eller en beskrevet oppgave som sier noe om hva som inngår i
representasjonen som skal etterleves av den som har fått mandatet. Det er en fordel at et mandat er
tydelig.
Prosjektet Samling har hatt en visjon, som administrasjonen har håndtert som et mandat.
Administrasjonen har i avsluttende møte gitt uttrykk for at det tydeligste mandatet har vært å sette
opp et kombinert bank-, bibliotek- og leilighetsbygg.
Basert på informasjonen vi har mottatt mener vi at administrasjonen har hatt et mandat å arbeide
etter ved oppføringen av bygget.
Vi mener at revisjonskriterie 4 er etterlevd.
Det bør ha blitt utarbeidet et tydelig mandat for prosjektet.

6.3.5 Vurdering av revisjonskriterie 5 – Styringsdokument
Vi har ikke sett at selve prosjektet har hatt et styringsdokument, selv om det har eksistert en
fremdriftsplan. Administrasjonen har gitt uttrykk for at det er anbudskontraktene som har vært
styringsdokumentet for gjennomføringen av prosjektet.
I utledningen av revisjonskriteriene har vi vist til at det finnes maler for styringsdokument.
Digitaliseringsdirektoratet mener at hensikten med et slikt dokument er at personer skal kunne komme
inn i et prosjekt og raskt få oversikt over hva prosjektet innebærer, noe som er omtalt i kapittel 6.2.4.
Ut i fra punktene i Digitaliseringsdirektoratets mal må anbudskontraktene anses som et minimum av
hva som er å forvente av et styringsdokument. Prosjektet har imidlertid hatt en fremdriftsplan (vedlegg
B) og en rolleoversikt.
Digitaliseringsdirektoratets mal er utarbeidet for statlige direktorater og ikke direkte overførbar til
kommunene. Like fullt er den et uttrykk på hva som bør anses som naturlig å inkludere i et
styringsdokument. Nord-Odal kommunes styringsdokumenter må i så fall anses som fragmenterte.
Vi mener at revisjonskriterie 5 er delvis etterlevd.
Det skal ha vært utarbeidet et styringsdokument for prosjektet.

6.3.6 Vurdering av revisjonskriterie 6 – Prosjektmodell
Nord-Odal kommune har en prosjektmodell som er beskrevet i kommunens økonomireglement. Vi har
fått opplyst fra prosjekteringsgruppeleder at prosjektmodellen for prosjektet allerede var fastsatt da
prosjekteringsgruppeleder startet sitt arbeid. I fremdriftsplanen som prosjekteringsgruppeleder
benyttet i prosjektet, ser man at mange av punktene i økonomireglementet er speilet.
Prosjektmodellen som beskrives i økonomireglementet inneholder faseinndeling og
beslutningspunkter for faseoverganger, særlig med hensyn til hvordan dette har innvirkning på det
som angår økonomi og rapportering.
Vi mener at revisjonskriterie 6 er etterlevd.
Det bør ha blitt benyttet en prosjektmodell for prosjektet, som inkluderer anbefalinger for:

28

36/21 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling - 20/00011-15 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling : Nord-Odal kommune - Samling - FR-rapport, 1400-242-2021.pdf

a.
b.
c.
d.

Faseinndeling.
Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger.
Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger.
Kommunikasjon.

6.3.7 Vurdering av revisjonskriterie 7 – Beslutningspunkter
Beslutningspunktene for å gå videre fra forprosjekt til plan- og designkonkurranse til
detaljprosjektering og igangsetting av bygging har blitt behandlet politisk med saksfremstilling. Således
fremstår beslutningspunktene som dokumentert og begrunnet. Kostnadsberegningene ved
beslutningspunktene har blitt kvalitetssikret ved intern og ekstern gjennomgang. Prosjektgruppen har
også bestått av rådgivere som har deltatt med dokumentasjon og kvalitetssikring av grunnlag.
Vi mener at revisjonskriterie 7 er etterlevd.
Beslutningene som er tatt i prosjektet må ha blitt:
a. Dokumentert.
b. Begrunnet.
c. Kvalitetssikret.

6.3.8 Vurdering av revisjonskriterie 8 – Fremdriftsplan
Prosjektet har hatt både en overordnet fremdriftsplan og en detaljert fremdriftsplan for selve
byggeprosessen.
Vi mener at revisjonskriterie 8 er etterlevd.
Nord-Odal kommune skal ha utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet, herunder:
a. Kommunisert planen til leverandørene.

6.3.9 Vurdering av revisjonskriterie 9 – Oppfølging av fremdriftsplan
Vi har fått et inntrykk av at fremdriftsplanen er blitt fulgt underveis og at prosjektets fremdrift har vært
sentralt. Rådmannen har hatt myndighet til å stanse prosjektet ved budsjettoverskridelser, hvor vi har
fått opplyst at dette ikke har vært aktuelt for å sikre fremdriften. Arkitektens deltakelse på
byggeplassen for å sikre best mulig grunnlag til hovedentreprenøren er et annet eksempel på at
fremdriften har vært viktig. Det samme gjelder inngåelsen av tilleggskontrakten med
hovedentreprenøren, som følge av volumet av endringsmeldinger, som kunne medføre at fremdriften
stoppet opp.
Vi mener at revisjonskriterie 9 er etterlevd.
Fremdriftsplanen må ha blitt fulgt opp underveis.

6.3.10 Vurdering av revisjonskriterie 10 – Risikovurderinger
Det er gjennomført risikovurderinger innledningsvis i prosjektet hvor det er fremsatt noen
risikoreduserende tiltak. Vi har ikke fått inntrykk av at det er gjennomført løpende risikovurderinger
underveis mht. f.eks. kostnadsbildet. Vi har ikke sett risikovurderinger knyttet til at byggets
kompleksitet og løsninger kan ha følger for kostnadsbildet ut over at det har blitt nevnt i
saksfremstillinger som er lagt frem for kommunestyret.
Vi mener at revisjonskriterie 10 er delvis etterlevd.
Det bør ha blitt foretatt løpende risikovurderinger i prosjektet.
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6.3.11 Vurdering av revisjonskriterie 11 – Rapporteringspunkter/milepæler
Vi ser av referater fra prosjektgruppen at gruppen har hatt jevnlige møter med rapportering og
diskusjon. Vi har fått fortalt at det var ukentlige møter på byggeplass mht. koordinering av arbeidet på
byggeplassen. Opp mot politisk ledelse, har rapporteringspunktene bestått av tertialrapport 1 og 2,
som ligger inne i kommunens årshjul.
Vi mener at revisjonskriterie 11 er etterlevd.
Det bør ha blitt opprettet rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet.

6.3.12 Vurdering av revisjonskriterie 12 – Anskaffelser
Anskaffelsesprosessen overfor entreprenørene fremstår å ha foregått i henhold til Lov om offentlige
anskaffelser, etter veiledning fra RIIG/RIIK. Vår sluttvurdering er knyttet konkret til avtalen med Degree
of Freedom, som har endt med å bli vesentlig mye dyrere enn først forespeilet. Selv om den
opprinnelige avtalen var under terskelverdiene i daværende Lov om offentlige anskaffelser, så er det
vanlig praksis at offentlige instanser innhenter tilbud fra minst tre leverandører før man går inn i en
kontrakt. Dette ble ikke gjort.
Endringer i prosjektet underveis har ført til at denne avtalen har blitt vesentlig mye dyrere enn først
antatt. Vi har ikke fått opplysninger som tilsier at man underveis har vurdert å innhente nye tilbud når
man gikk ut over beløpet i den opprinnelige kontrakten. Vi har i stedet fått forklart at det var uaktuelt
å gå og hente inn andre tjenestetilbydere på dette tidspunktet i prosessen. Om man hadde fått en
gunstigere pris dersom hele tjenesten hadde blitt lagt ut på anbud er imidlertid et rent hypotetisk
spørsmål som ikke lar seg besvare, men inngåelsen av opprinnelig kontrakt har gitt tilbyderen et
fortrinn kontra andre mulige leverandører.
Vi mener at denne kontrakten er håndtert på en kritikkverdig måte og at dette ikke er i tråd med god
skikk ved anskaffelser.
Vi mener at revisjonskriterie 12 ikke er etterlevd.
Anskaffelser skal ha blitt gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

6.3.13 Vurdering av revisjonskriterie 13 – Kontrakter med krav til leverandør
Dette kravet er hovedsakelig knyttet til tidsfrister og kostnadsramme. Det forelå et underlag med
beskrivelser av hva det var behov for av entreprenørtjenester og –arbeid. Opprinnelig kontrakt med
hovedentreprenør var basert på byggherrens underlag – dette ser vi av tilleggskontrakten som vi har
mottatt. Vi har ikke sett de opprinnelige kontraktene med øvrige entreprenører. I tilleggskontrakten
fremgår det at hovedkontrakten hadde en kostnadsramme, og at man i tilleggskontrakten gir et
generelt påslag på denne kostnadsrammen, hvor det i etterkant faktureres etter medgått tid.
Vi har ikke sett kontraktene med rådgivende instanser.
Vi mener at revisjonskriterie 13 er etterlevd.
Kontraktene bør ha inneholdt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen.

6.3.14 Vurdering av revisjonskriterie 14 – Oppfølging av krav i kontrakt
Ved endringsmeldinger som følge av mangelfulle eller forsinkede leveranser av arkitekttegninger, kom
hovedentreprenør med begrunnelse for hvorfor arbeidet som skulle gjennomføres ikke var i henhold
til kontrakt. Alle endringsmeldinger ble gjennomgått for om hvorvidt de kunne tolkes innenfor
underlaget som kontrakten var basert på. Hovedentreprenøren ga tilbud på hvor mye tilleggsarbeider
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ville komme til å koste. Prosjekteringsgruppeleder og byggeleder gikk gjennom anslagene og vurderte
om hvorvidt tilbudet var overkommelig eller ikke.
Vi ser av prosjektregnskapet at det har påløpt større kostnader enn hva som fremgikk av kontrakt, og
det som har påløpt på entreprenørsiden er større enn det generelle påslaget på kontrakten. Like fullt
fremstår timelisteoversikt som vi har sett og listene i prosjektregnskapet med hensyn til hva som har
blitt attestert og hva som er kreditert som følge av uenighet om faktureringsgrunnlaget, som tegn på
at kontrakten med hovedentreprenør har blitt fulgt opp.
Vi mener at revisjonskriterie 14 er etterlevd.
Kontraktene skal ha blitt fulgt opp.

6.3.15 Vurdering av revisjonskriterie 15 – Kontaktpunkter mellom prosjekteier og
prosjektleder
Prosjektleder i prosjektet har hatt orienteringer for formannskap og kommunestyret, men vi har fått
informasjon om at prosjektleder har informert om prosjektet flere ganger enn hva som er dokumentert
i protokoller o.l. Vi savner behandling av konkrete saker som gjelder budsjettoverskridelsene. Det har
vært kontaktpunkter mellom prosjekteier og prosjektleder, men det fremstår uklart hva slags
informasjon prosjekteier har fått underveis og i den grad prosjekteier har kjent til utviklingen av den
totale kostnadsrammen i prosjektet.
Vår oppfatning er at det har vært kontaktpunkter, men har fått inntrykk av at det er variabel
dokumentasjon på kontaktpunktene, og at kontaktpunkter som burde ha blitt opprettet ikke er
gjennomført.
Vi mener at revisjonskriterie 15 er delvis etterlevd.
Prosjekteier og prosjektleder bør ha hatt kontaktpunkter underveis i prosjektet.

6.3.16 Vurdering av revisjonskriterie 16 – Kontaktpunkter med leverandører
Det er prosjekteringsgruppeleder og byggeleder som i all hovedsak har hatt kontakt med
leverandørene i prosjektet under byggeprosessen. Dette inkluderer både rådgivende instanser og
entreprenører. Kontakten har vært på to ulike nivåer: det ene er kontakt på et overordnet nivå hvor
man gjør beregninger etter arkitekttegningene, det andre er kontakt på utførende nivå hvor det for
eksempel har vært dialog om fremdrift og koordinering av entreprenørene i prosjektet. Vi ser av
referatene fra prosjektgruppen at det har vært kontakt jevnlig på overordnet nivå. Vi har fått oppgitt
at det på utførende nivå også har vært jevnlige møter og særlig tett oppfølging etter at det ble inngått
tilleggskontrakt med hovedentreprenøren.
Vi mener at revisjonskriterie 16 er etterlevd.
Det bør ha vært etablert kontaktpunkter med leverandører i prosjektet, dette inkluderer
rådgivnings-/konsulenttjenester.

6.3.17 Vurdering av revisjonskriterie 17 – Involvering av brukergrupper
De som i all hovedsak har blitt definert som brukergrupper i forbindelse med oppføringen av bygget
har vært ansatte i biblioteket og i banken. Leder av biblioteket har likevel hatt noe dialog med brukere
av biblioteket og fått innspill til hvordan bygget kan dekke ønsker hos befolkningen i kommunen.
Kommunen har hatt dialogmøter og planleggingsmøter med ulike grupper, men dette har i mindre
grad vært relatert til utformingen av bygget og i liten grad til universell utforming.
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Vi mener at revisjonskriterie 17 er delvis etterlevd.
Brukergrupper bør ha blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet universell utforming.

6.3.18 Vurdering av revisjonskriterie 18 – Dokumentasjon på arbeid for reduksjon av
kostnader
Den eneste dokumentasjonen vi har mottatt med hensyn til arbeid for reduksjon av kostnader har
kommet i forbindelse med saksfremstillingen i sak om oppdatert kostnadsramme for prosjektet. I
presentasjonen som ble holdt for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av oppdatert
kostnadsramme blir det vist til at det er rom for reduksjon på inntil 15 % i prosjektet.
I fasen etter valg av arkitektløsning ble det inngått et arbeid for blant annet reduksjon av areal, som
skulle føre til lavere kostnader. Vi har i intervjuer blitt informert om at det i møter med arkitekt også
har vært en dialog vedrørende løsninger fordi arkitektens tegninger enten ikke har vært
gjennomførbare eller ville ha ført til økte kostnader. Av et notat som tilsvar på en interpellasjon i
kommunestyret, fremgår det at kommunestyret skal ha blitt orientert om at tiltakene for å redusere
kostnadene har gått opp i opp med andre løsninger som har bidratt til å øke kostnadsbildet.
Det fremstår derfor som at man har arbeidet for å redusere kostnadene med tiltak, men hvor
reduksjonen ikke har hatt effekt som følge av andre økte kostnader. Vi har i liten grad mottatt
dokumentasjon på dette arbeidet.
Vi mener at revisjonskriterie 18 er delvis etterlevd.
Nord-Odal kommune må ha jobbet for å redusere kostnadene underveis i prosjektet.

6.3.19 Vurdering av revisjonskriterie 19 – Kriterier for «vesentlig endret byggkvalitet» jf.
kommunestyrevedtak
Vi har ikke mottatt dokumentasjon som tilsier at kommunen har hatt kriterier for hva som var å forstå
som «vesentlig endret byggkvalitet». Vi har fått oppgitt at det har vært arbeidet for å holde kostnadene
nede og at dette har stått i et visst spenn til arkitektens ønskede løsninger, og entreprenørenes
synspunkter på hva som er praktisk mulig å gjennomføre. Vi har fått opplyst at de ekstra kostnadene
som har påløpt som er tilknyttet byggeprosessen, omhandler kompleksiteten i bygget. I intervju har vi
fått opplyst at bygget skulle være et signalbygg. Valget av arkitektforslag var ikke basert på kostnad,
men på hva bygget skulle signalisere. Vi har blitt fortalt at man kunne ha bygd et mindre kostbart bygg
med andre føringer.
Vurderingen av dette kriteriet er knyttet til hvordan kommunen skulle ha jobbet for å redusere
kostnadene uten at byggkvaliteten skulle ha blitt vesentlig endret. I intervjuer og oversendte
dokumenter har vi ikke mottatt at kommunen selv har funnet frem til kriterier for hva som var å anse
som «vesentlig endret byggkvalitet».
Vi mener at revisjonskriterie 19 ikke er etterlevd.
Nord-Odal kommune bør ha utarbeidet kriterier for hvordan man skulle forstå «vesentlig
endret byggkvalitet» jf. vedtak i kommunestyret.

7 Konklusjon
Et av formålene med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å kontrollere for prosjektstyringen
av Samling som et eksempel på investeringsprosjekter, for å generalisere forbedringspotensial og
læring generelt sett for kommunen.
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Vår revisjon har avdekket at Samling har blitt håndtert som et vanlig investeringsprosjekt til tross for
at rammene i prosjektet har vært vesentlig større enn mange øvrige prosjekter i kommunen, og har
gått over flere år enn det mange prosjekter vanligvis gjør.
Vi har funnet en rekke svakheter i Nord-Odal kommunes håndtering av investeringsprosjekter. Først
og fremst har kontrollen avdekket at man har liten kontroll med påløpt arbeid under fremdriften mot
slutten av 2019. Dette burde man kunne ha antatt som følge av tett oppfølging av entreprenørene og
fordi man hadde satt en ferdigstillelsesfrist til mars 2020.
Disse avvikene avdekker en svakhet knyttet til budsjettjusteringer i forbindelse med tertialrapportene.
Siden oppdaterte tall legges inn i utarbeidelsen av saken en til halvannen måned før saken kommer til
politisk behandling, kan budsjettet allerede være oppbrukt og vel så det før saken blir behandlet
politisk. Dette er ikke i henhold til kommunens eget økonomireglement, hvor det fremgår at ved
budsjettoverskridelser skal saker løftes til politisk behandling så snart som mulig og før budsjettet er
oppbrukt.
Vi har hatt utfordringer med å finne den røde tråden mellom budsjettvedtak, økonomi- og
handlingsplaner, tertialrapporter og prosjektregnskap. I avsluttende møte med administrasjonen
uttalte leder av økonomikontoret at det for prosjektet ikke har vært sammenheng mellom
budsjettvedtakene og rapporteringene, og at kommunen har et forbedringspotensial med hensyn til
hvordan dette skal følges opp.
2019 ble et år med flere budsjettjusteringer. Det er mangelfull tydeliggjøring av at budsjettjusteringene
skal anses som tilleggsbevilgninger. At prosjektet trenger mer midler i budsjettåret betyr ikke
nødvendigvis at man skal opprettholde budsjetterte utgifter i påfølgende år. Rapportene er uklare på
hva budsjettjusteringene innebærer, og i tertialrapport 2 i 2019 blir det i en kommentar i et
tabellvedlegg forklart hva som ble vedtatt mht. tilleggsbevilgning ved behandlingen av tertialrapport
1. Dette fremstår som uryddig.
I april 2019 ble det inngått en tilleggskontrakt med hovedentreprenør. Vi kan ikke se at dette ble løftet
som sak til kommunestyret. Siden kommunestyret hadde vedtatt beløp knyttet til inngåtte kontrakter
i forbindelse med sak om oppdatert kostnadsramme i januar 2018, skulle kommunestyret ha fått ny
sak til behandling vedrørende økt kontraktsramme.
Kun vedtaket i saken om oppdatert kostnadsramme fra januar 2018 fremgår av kommunens
møtekalender og protokoll. Der fremgår det ikke at det også fulgte ved et saksfremlegg som ble unntatt
offentlighet. Dokumentet ble oss bekjentgjort i avsluttende møte med administrasjonen og har vært
umulig for oss å anta at eksisterte, selv om dokumentet er svært relevant for kontrollen. At dette
dokumentet verken er hjemlet eller henvist til i sakslisten og protokollen til det aktuelle
kommunestyremøtet, strider etter vår vurdering med god forvaltningsskikk og kommuneloven.
Kommunen inngikk en kontrakt med et selskap kalt Degree of Freedom. Denne kontrakten hadde en
fastpris som lå rett under terskelverdien for at Nord-Odal kommune måtte legge kontrakten ut på
anbud i Doffin. Behov for ytterligere arbeid har medført at kontrakten har blitt seks ganger så dyr.
Kommunen har ikke dokumentert at endret kontraktsomfang har blitt registrert i Doffin. Vi har heller
ikke funnet øvrige intensjonsmeldinger i Doffin. Vi mener at Lov om offentlige anskaffelser er innrettet
slik at man skal kunne inngå forutsigbare avtaler som ikke forfordeler tilbydere. I dette tilfellet har man
inngått en kontrakt under terskelverdien, men endt med en sluttsum som tilsier at hele kontrakten
skulle ha vært på anbud. Vi mener at Nord-Odal kommune har håndtert dette på en kritikkverdig måte.
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Selv om flere av våre kriterier er forankret i veiledere og føringer for statlig sektor og utarbeidet av
utdanningsinstitusjoner, mener vi at vi ser de samme føringene også for privat sektor i
bransjeveiledere o.l. Vi mener at dette betyr at kriteriegrunnlaget er å anse som allmenn praksis, noe
vi har redegjort for i revisjonskriteriene. Vi mener at Nord-Odal kommune har et forbedringspotensial
mht. å tilegne seg kompetanse innenfor usikkerhetskalkyler og prosjektstyringsteori, særlig mht.
dokumentasjon, f.eks. styringsdokument. Vi har i denne rapporten vist til noen Concept-rapporter som
kan være til hjelp.
Investeringsprosjektet Samling har blitt vesentlig mye dyrere for Nord-Odal kommune enn først
anslått. Siden prosjektet i stor grad er lånefinansiert, vil økte kostnader potensielt henge ved
kommunen i flere år fremover i form av renter og avdrag. Kommunens nettoutgift vil være avhengig
av om, når og til hvilken pris kommunen selger de resterende leilighetene.
Våre funn er ikke direkte knyttet til kostnadsoverskridelsene med hensyn til oppføringen av bygget,
men vårt formål har heller ikke vært å finne ut av hvorfor bygget ble dyrere enn antatt. Manglende
økonomistyring handler i all hovedsak om hvilke konsekvenser det kan få at man ikke har kontroll på
løpende utgifter, og i den grad disse konsekvensene blir kommunisert på riktig måte inn mot
kommunestyret. Vi har vist til at det i retrospekt ser ut til at prosjektet har samlet sett hatt en
overfinansiering. Dette ser ut til å tilskrives at budsjettjusteringer og budsjettvedtak i større grad har
fulgt avlagte regnskapstall fremfor å ha vært knyttet opp til vedtatt ramme for prosjektet.
Vår konklusjon er at investeringsprosjektet Samling har hatt lav grad av økonomistyring og at deler av
saksbehandlingsprosessen opp mot prosjekteier har vært mangelfull. Basert på disse funnene har vi i
neste kapittel listet opp seks anbefalinger til Nord-Odal kommune.

8 Anbefalinger


Nord-Odal kommune må sikre en praksis hvor økonomireglementet etterleves. Dette gjelder
spesielt å reise saker for tilleggsbevilgninger/budsjettreguleringer før budsjettene er
overskredet. Ved store investeringsprosjekter må det legges opp til tettere og raskere skriftlig
rapportering av endringer i finansieringsbehov pga. pådradde utgifter til kommunestyret så
lenge kommunestyret selv vedtar rammer per investeringsprosjekt.



Nord-Odal kommune må sikre at man tydelig oppgir hva som er prosjektenes brutto
kostnadsramme i vedtak og/eller dokumenter som er offentlig tilgjengelig.



Nord-Odal kommune bør ha rutiner som sikrer at budsjettoppfølgingen i prosjektregnskapene
også kontrolleres opp mot vedtatte årsbudsjetter slik at man til enhver tid er sikret at man har
budsjettdekning for påløpte kostnader i det enkelte budsjettår.



Nord-Odal kommune bør gjennomføre behovsvurderinger hvor man skiller ut det enkelte
behov og behandler de separat. Dette inkluderer såkalte nullpunktsanalyser hvor man gjør
vurdering av om behovet kan løses uten å igangsette et investeringsprosjekt.



Nord-Odal kommune bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å innhente kunnskap og
informasjon om usikkerhetsanalyser og styring av større investeringsprosjekter til senere.
Concept ved NTNU har for eksempel mye materiale om dette.



Nord-Odal kommune bør gjennomgå og ev. endre sine rutiner med hensyn til protokollering
av referat- og orienteringssaker. Dette inkluderer hjemling av saker som unntas offentlighet.
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9 Rådmannens uttalelse
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11 Vedlegg A: Revisjonskriterier
Om utledningen av revisjonskriterier
I dette dokumentet presenterer vi grunnlaget for de revisjonskriteriene som vi ønsker å anvende i
forvaltningsrevisjonsprosjektet: Prosjektstyring av investeringsprosjektet «Samling».
Revisjon Øst IKS forholder seg til Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon,
kalt RSK 001, som førende for kvalitetssikringen i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjekter.
I RSK 001 fremgår det at det skal utarbeides revisjonskriterier for problemstillingene som skal vurderes
i et forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Revisjonskriterier er krav og forventninger som den eller de kontrollerte enhetene skal
revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene må være relevante, konkrete og i samsvar med
kravene og føringene som gjelder for den eller de enhetene som skal revideres.
I dette dokumentet presenterer vi våre kriterier for tematikken lavinntektsproblematikk og sikring av
barns rettigheter. Revisjonskriteriedokumentet er et internt arbeidsdokument for revisjonen.
Dokumentet vil likevel legges ved i prosjektets sluttrapport.
For å sikre en god forankring av prosjektets vurderinger, blir revisjonskriteriene som hovedregel sendt
til rådmannen/kommunedirektøren, som øverste ansvarlige leder for kommunens administrasjon.
Rådmannen/kommunedirektøren kan delegere gjennomgangen av kriteriene til andre i
kommuneadministrasjonen, som for eksempel til den eller de enheter som skal kontrolleres.
Når vi oversender revisjonskriteriene ber vi om en tilbakemelding på om
rådmannen/kommunedirektøren/revidert(e) enhet(er) opplever kriteriene som relevante for de krav
som kan stilles overfor tjenesteområdet.
For kriteriene i dette dokumentet har vi tatt utgangspunkt i relevante lovverk med forskrifter,
nasjonale føringer, rundskriv og retningslinjer. Kildene blir omtalt ytterligere i utledningen under de
enkelte problemstillingene.
Av hensyn til revisjonens omfang kan det bli aktuelt å avgrense hva vi undersøker. Vi tar derfor
forbehold om at vi ikke nødvendigvis vil foreta vurderinger av samtlige av de fremsatte
revisjonskriteriene.

Bakgrunn for bestillingen
Denne bestillingen begynte med at kontrollutvalget fikk oversendt spørsmål knyttet til
investeringsprosjektet «Samling» i forbindelse med kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets
årsplan for 2020 (sak 005/20). Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra ordfører vedrørende hva
spørsmålene innebar i kontrollutvalgsmøte den 15. mai (sak 19/20). Spørsmålene har sammenheng
med kostnadsoverskridelsene i forbindelse med byggingen av «Samling».
Dette resulterte i en bestilling av en prosjektplan fra Revisjon Øst IKS med et fokus på hvordan
prosessen rundt byggingen av «Samling» hadde foregått. Kommunestyret hadde også et ønske om et
fokus på byggtekniske valg. Som følge av at et slikt prosjekt vil være ressurskrevende, valgte
kontrollutvalget å legge frem prosjektplanen slik den ble fremlagt for utvalget, med informasjon til
kommunestyret om at man eventuelt i en fase to kan bestille en gjennomgang av byggtekniske forhold.
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Utledning av revisjonskriterier
Utledning av revisjonskriterier for hovedproblemstillingen
Hovedproblemstilling:
Hvordan har prosjektstyringen av «Samling» foregått?
I prosjektplanen har vi listet opp en rekke underproblemstillinger til hovedproblemstillingen. Disse
underproblemstillingene er utformet ut i fra naturlig krav å stille og fungerer derfor som en sjekkliste
for vurderingen av hovedproblemstillingen. Vi har likevel i prosjektplanen ikke utført en utledning av
revisjonskriterier, så denne vil følge av dette dokumentet.
Underproblemstillingene som vi har listet opp i prosjektplanen er som følger:






















Hvem har vært prosjekteier?
Hvem har vært prosjektleder?
Har det vært utarbeidet et tydelig mandat?
Har man hatt styringsdokument for prosjektet?
Har man hatt en prosjektmodell?
o Inneholdt prosjektmodellen anbefalinger for:
 Faseinndeling?
 Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger?
 Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger?
Er beslutningene
o Dokumentert?
o Begrunnet?
o Kvalitetssikret?
Har man hatt en fremdriftsplan?
o Hvordan er planen kommunisert til leverandørene?
o Hvordan har planen blitt fulgt opp?
Har man hatt løpende risikovurderinger i prosjektet?
Er anskaffelser gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser?
Har kontraktene hatt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen?
Har man gjennomført kontraktsoppfølging?
Har man hatt rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet?
Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom kommunestyret og prosjekteier?
Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom prosjekteier og prosjektleder?
Hvordan har kommunikasjonen foregått med leverandørene?
Hvordan har administrasjonen jobbet for å redusere kostnadene i prosjekteringen innenfor
mandatet fra kommunestyret om at kvaliteten på bygget ikke skulle bli «vesentlig endret»?
Har det vært kriterier for hva som var å anse som «vesentlige endringer» i prosjektet?
I hvilken grad har brukergrupper blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet universell
utforming?

Det finnes en rekke dokumenter man kan gå til for å finne føringer for prosjektstyring av
investeringsprosjekter. Først og fremst ønsker vi å ta utgangspunkt i Nord-Odal kommunes egne
økonomireglement, i og med at dette fastsetter prinsipper for gjennomføring og oppfølging av
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investeringsprosjekter, føringer for økonomistyring og for kommunikasjon med politisk ledelse, som
er helt konkret utarbeidet for kommunen.
Det er utgitt statlige veiledere for investeringsprosjekter i offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet
(tidligere Difi, AltInn og deler av Brønnøysundregisteret) har utarbeidet to nettsider med veivisere for
henholdsvis prosjektstyring og offentlige anskaffelser. Veiviseren for prosjektstyring er i
utgangspunktet laget for IKT-investeringer, men kan ifølge direktoratet benyttes i alle offentlige
prosjekter. Veiviseren er basert på en anerkjent styringsmodell basert på forskning på offentlige
investeringsprosjekter kalt PRINCE2.
Finansdepartementet har også utarbeidet en veileder for kvalitetssikring av konseptvalg, samt veileder
for styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ.
Byggebransjen har utviklet sine egne veiledere for henholdsvis tidligfase i byggeprosjekter og for
offentlig-privat-samarbeid (OPS). Bygg 21/Norsk eiendom har i samarbeid med offentlige myndigheter
utviklet en veileder kalt sju steg, hvor hensikten har vært å finne likheter mellom ulike modeller for å
etablere felles benevnelser og nøkkelord slik at kommunikasjonen i prosjektfasene går best mulig.
Veilederen tar sikte på å være tilpasset prosjekter uavhengig av hvilket prosjektledelses-/styringsverktøy som de involverte velger å bruke.
I tillegg eksisterer det ISO-standarder som skal ligge til grunn for prosjekter, både for kvalitetsledelse
av prosjekter og for prosjektledelse.
Finansdepartementet har siden tidlig på 2000-tallet finansiert et forskningsprosjekt ved NTNU kalt
Concept. Deres oppgave har vært å forske på offentlige investeringsprosjekter på ulike
forvaltningsnivåer for å finne ut av hvordan offentlige investeringsprosjekter kan prosjekteres på en
bedre måte. Concept har gitt ut flere rapporter og temahefter, og en del av disse er relatert til
investeringsprosjekter i norske kommuner.
Temaheftene og rapportene går blant annet inn på:









Mål og målstruktur
Kostnadsestimering ved usikkerhet
Fatte gode konseptvalg og gjennomføring av konseptutredninger
Usikkerhetsanalyser
Kostnadsstyring og ekstern kvalitetssikring (statlige prosjekter, men med overføringsverdi)
Tidligfase og underestimering av kostnadsbildet
Prosjektmodeller og krav til beslutningsgrunnlag
Prosjekteierstyring (statlige prosjekter, men med overføringsverdi)

Vi har som nevnt valgt å legge størst vekt på kommunens økonomireglement, men har valgt å omtale
bransjens egen standard for å vise til at fasene som beskrives er veletablerte og anerkjente – og derfor
kan anses som objektive krav.

Kriterier fra kommunens økonomireglement
Nord-Odal kommune vedtok nytt økonomireglement 07.04.2016 i sak 15/16. Økonomireglementet
inneholder føringer for blant annet investeringsprosjekter.
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Her fremgår det for eksempel at Nord-Odal kommune benytter faseteori ved investeringsprosjekter.
Følgende faser blir beskrevet:

Behovsavklaring

Forprosjekt og
detaljprosjekteringsfase

Utrednings-/
beslutningsfase

Gjennomføringsfase
med rapportering

Følgende krav blir stilt til hver enkelt fase i økonomireglementet:
Behovsavklaring:
-

Det skal foretas en behovsverifisering før behov meldes inn.
Det skal gjennomføres en vurdering av om behovet kan løses på annen måte, som f.eks. ved
kjøp, leie mv.
Det skal gjennomføres en behovsutredning med
o Analyse av behovet
o Forventet kostnadsramme
 Konsekvenser for driftsbudsjettet
 Fremdriftsplan

Utrednings- og beslutningsfase
-

-

Det skal gjennomføres en utredning av mål og rammer for prosjekt, og mulige alternative
løsninger.
Det skal oppgis fremdriftsplan.
Det skal oppnevnes prosjektansvarlig.
Rådmannen skal godkjenne utredningen.
De økonomiske konsekvensene skal tas inn i økonomiplanen ved rullering og rådmannen er
bevilget myndighet til å sørge for at dette skjer.
Vedtak om igangsettelse av prosjekt, skal inneholde:
o Utgifter til forprosjektering
o Kostnadsramme for hele prosjektet basert på et realistisk overslag, inkl.
 Konsekvenser for driftsbudsjettet.
Enkeltprosjekter skal ha egne årsbudsjett med forventede brutto utgifter og inntekter – netto
budsjettering er ikke tillatt. Årsbudsjettet er bindende for alle underliggende organer.

Forprosjekt og detaljprosjekteringsfase
-

-

Ved forprosjektering skal prosjektansvarlig:
o Utarbeide fremlegg til spesifisert program med overslag over totale utgifter og
inntekter. Hensikten er bl.a. å kartlegge økonomisk risiko.
Detaljprosjektering iverksettes når forprosjektering er vedtatt av kommunestyret.
Saken må legges frem på nytt for kommunestyret dersom utgiftsrammen for hovedprosjektet
er for lavt.
Før det fremmes sak skal det gjøres forsøk på å finne alternative løsninger som muliggjør
gjennomføring av investeringsprosjektet innenfor opprinnelige utgiftsramme.
Følgende krav stilles til detaljprosjekteringen:
o Innhenting av løyve og godkjenning fra alle relevante offentlige instanser.
o Gjennomføring av anbud/tilbud innenfor gjeldende regelverk og retningslinjer.
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o
o

Fremlegg av sak om overslag over utgifter basert på anbud/tilbud for politisk
behandling (formannskap/kommunestyre?).
Fremlegg av fremdriftsplan basert på anbud/tilbud for kommunestyret
(formannskap/kommunestyre?).

Gjennomføringsfase med rapportering
-

-

-

Dersom det er behov skal alle prosjekter ha en byggeleder.
Kontrakt med entreprenør(er) og leverandør(er) skal inngås før oppstart.
Finansiering må være på plass og endelig fremdriftsplan og betalingsplan oversendes
økonomikontoret.
Kommunen skal påse at
o byggearbeidet blir utført innenfor gjeldende regelverk.
o byggregnskapet er innrettet slik at kommunen til enhver tid har oversikt.
Det enkelte års investeringsbudsjett må inneholde det som forventes å være realistiske
utgifter til prosjektet i budsjettåret.
Dersom prosjektet drar ut i tid, skal investeringsprosjektet vurderes på nytt i økonomiplan- og
budsjettsammenheng.
Ved rullering av økonomiplanen skal lønns- og prisvekst og konsekvenser for driftsbudsjettet
vurderes for det enkelte investeringsprosjekt.
Kommunestyret skal få løpende rapportering, minst to ganger per år.
o Det skal redegjøres for utviklingen av inntekter og utgifter sammenholdt med vedtatt
årsbudsjett.
o Den løpende rapporteringen skal inneholde som minimum:
 Påløpte utgifter – tidligere og inneværende regnskapsår
 Kostnadsramme – opprinnelig vedtatt og justert
 Avvik
 Endringer i prognose ved behov
o Rådmannen skal fremme korrigerende tiltak ved nevneverdige avvik.
Ved behov for tilleggsbevilgning skal det fremmes sak til kommunestyret før bevilgningen er
brukt opp.
Rådmannen har fullmakt til å stoppe prosjekter som går ut over bevilgningen hvor sak ikke
enda er fremmet for kommunestyret.

Økonomireglementet inneholder også føringer for rebudsjettering av investeringsbudsjetter:
-

Kommunestyret skal foreta nødvendige endringer i budsjettet dersom det skjer endringer i
budsjettåret som kan ha betydning for inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på.
Rådmannen skal umiddelbart legge frem sak for kommunestyret ved vesentlig svikt i
budsjetterte inntekter og/eller utgifter.
o Dette er påkrevd selv om den totale budsjettbalansen er uendret.

Med hensyn til årsregnskap fremgår det at større investeringsprosjekter for bl.a. nybygg skal fremgå
av egen oversikt i note til årsregnskapet. Det bør inntas oppstartsår, antatt år for ferdigstillelse,
regnskapsført tidligere år, regnskapsført inneværende år, og sum regnskapsført for prosjektet.
Vesentlige avvik i totalkostnadene for investeringsprosjekter skal omtales særskilt i kommunens
årsberetning. Avvik skal også omtales generelt.

Kriterier fra bransjeveileder for fasenormer
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Det finnes mange ulike veiledere for prosjektmodeller som kan benyttes i byggeprosjekter. Ulike
statlige myndigheter har utviklet egne prosjektmodeller, som for eksempel Forsvarsbygg, Statbygg,
Statens vegvesen og Digitaliseringsdirektoratet. Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) har
utviklet egne standarder, i tillegg til internasjonale og nasjonale ISO-standarder.
Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom BAE-næringen og staten, har Bygg21/Norsk Eiendom laget en
veileder for fasenorm for byggeprosjekter. I denne fremgår det at fasenormen er uavhengig av valgt
prosjektmodell for å være fleksibel til å kunne benyttes uavhengig av hvilken standard som benyttes i
det enkelte prosjekt. Et av de mest sentrale elementene ved å utarbeide veilederen for fasenorm har
vært å bruke et standardisert språk med definerte begreper slik at de involverte partene i prosjektet,
uavhengig av hvilken prosjektmodell de er best kjent med, forstår hverandre og kommuniserer
underveis i prosjektet på best mulige måte og til nytte for alle involverte parter.
Bygg21/Norsk Eiendom viser til at til tross for ulike prosjektmodeller, har de fleste prosjektmodellene
en forholdsvis lik struktur. Dette betyr at selv om Nord-Odal kommune benytter en modell i sitt
økonomireglement, og hovedentreprenør og underentreprenører er best kjent med andre modeller,
skal veilederen fungere som et verktøy for å overgå eventuelle problemer relatert til
prosjektgjennomføringen.
Veilederen til standardisert fasenorm er kalt «Neste steg». «Neste steg» tar for seg 8 faser med
vurderinger, analyser og beslutninger. Fasemodellen inneholder fire ulike perspektiver som er viktige
å belyse innenfor hver enkelt fase:





Eierperspektivet
Brukerperspektivet
Det utførende perspektivet
Det offentlige perspektivet

Veilederen gir følgende forenklede illustrasjon for fasene, for vurderingspunkter og for de ulike
perspektivene:
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Nord-Odal kommunes faseinndeling i økonomireglementet tilsvarer etter vår vurdering fasene 1-5. Her
må det vurderes hvor man trekker opp grensene, men det ser ut til at faseillustrasjonen opp mot NordOdal kommunes faseinndeling kan se slik ut:

Behovsavklaring

Strategisk definisjon
og behovsavklaring

Forprosjekt og
detaljprosjekteringsfase

Utrednings-/beslutningsfase

Program- og
konseptutvikling

Forprosjektutvikling

Detaljprosjektering

Gjennomføringsfase
med rapportering

Produksjon og
leveranser

Følgende er en illustrasjon som viser likhetene mellom ulike prosjektmodeller (fasene har gjerne ulike
navn, men indikerer samme prinsipper for beslutninger og produksjon):
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I veilederen skilles det mellom kjerneprosesser og ledelsesprosesser. Kjerneprosesser er definert som
«hovedoppgaver og viktige hjelpeoppgaver som inngår i hvert steg» hvor oppgavene omhandler de
faglige bidragene innenfor de fire perspektivene. Eksempler som blir gitt er:




Eierperspektiv: Utvikling og videreforedling av forretningsplanen for tiltaket.
Brukerperspektiv: Utvikling av behov og krav, samt omsetting av disse i en spesifisert løsning.
Utøvende perspektiv: Oppbygging, vedlikehold og nedbygging av en velfungerende
prosjektorganisasjon.

Ledelsesprosessene er definert som planleggings-, koordinerings- og styringsoppgaver, som gjennom
profesjonell ivaretakelse bidrar til at kjerneprosessene blir løst på en god måte. Ledelsesprosessene
er en del av det utøvende perspektivet. Eksempler på ledelsesprosesser er:





Planleggingsprosesser
Anskaffelsesprosesser
Informasjonsprosesser
Utsjekk av levedyktighet

Følgende er eksempler på ledelsesprosesser innenfor den enkelte fase:
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Behovsavklaring

Program- og
konseptutvikling

• Etablere
overordnet
prosjektplan og
detaljert plan for
neste fase
• Utsjekk for
levedyktighet
• Økonomi
• Miljø
• Sosialt

• Oppdatere og
detaljere
overordnet
prosjektplan, ev.
planprogram
• Etablere
innkjøpsstrategi
• Forberede
kontrakts- og
organisasjonsstruktur
• Etablere plan for
kommunikasjon
og informasjonshåndtering
• Kostnadsestimat
og
nyttevurdering,
samt FDVstrategi
• Miljøstrategi
• involvering av
interessenter/
brukere

Forprosjektutvikling
• Oppdatere
prosjektplan,
utvikle
prosjekteringsplan og gevinstrealiseringsplan
• Oppdatere
innkjøpsstrategi i
henhold til
gjennomføringsmodell, inngå
kontrakt med
rådgivere og ev.
entreprenør,
kontraktsoppfølging
• Videreutvikle
strategi for
kommunikasjon
og informasjonshåndtering;
definere roller
• Mer detaljert
kostnadsestimat
for investering
og drift (inkl.
prøvedrift)
• Miljøoppfølgingsprogram

Detaljprosjektering
• Oppdatere
prosjektplan,
følge opp
prosjekteringsplan, etablere
produksjonsplan
• Oppdatere
innkjøpsstrategi,
planlegge og
etablere
produksjons- og
leveranseteam,
følge opp
kontrakter
• Bruke strategi
for
kommunikasjon
og informasjonshåndtering
• Detaljert
kostnadsestimat
investering og
drift basert på
konkrete
avklaringer
• Avfallsplan
• Universell
utforming

Produksjon og
leveranser
• Oppfølging av
prosjekteringsplan og
produksjonsplan,
oppdatere og
detaljere plan
for overlevering
og prøvedrift
• Oppfølging av
kontrakter
• Bruke strategi
for
kommunikasjon
og informasjonshåndtering
• Produksjonskalkyle; sjekke
samsvar med
forutsetninger
og antakelser fra
tidligere steg.
Løpende
oppfølging av
prosjektøkonomi
• Gjennomgang av
viktige
momenter vedr.
levedyktighet er
gjennomgått
med
entreprenører
• Sikre sikker og
etisk leveranse
av produksjonen

Følgende er eksempler på kjerneprosesser innenfor den enkelte fase:
Behovsavklaring

Program- og
konseptutvikling

• Forretningsplan for
tiltaket
• Behovsanalyse
• Markedsvurderinger
• Relevante planer

• Alternativanalyser,
gjennomføringsmodell,
konsepvalgutredning
, oppdatert
forretningsplan
• Funksjonsprogram,
konseptdokumentasj
on, skisser og
illustrasjoner
• Foreløpige
styringsdokumenter

Forprosjektutvikling
• Grunnlag for endelig
beslutning om
investering,
kostnadskalkyle,
finansieringsplan,
kontrakts- og
organisasjonsstruktur - oppdatert
forretningsplan
• Romprogram,
forprosjektdokument
• Gjennomføringsmodell med planer
for gjennomføring,
skissert løsning for
byggmetode,
tekniske føringer
• Reguleringsplan,
rammesøknad,
konsekvensutredning

Detaljprosjektering
• Prosjektplan for
produksjon,
overlevering og
ibruktakelse,
oppdatert
forretningsplan
• Spesifikasjon av
løsning
(arbeidsunderlag)
• Produksjonsunderlag
, planer for kvalitet,
tid og gjennomføring
• Ansvarsrett,
byggesøknad,
samsvarserklæring

Produksjon og
leveranser
• Statusrapport iht.
styringsparametere,
oppdatert
forretningsplan
• "Som bygget"dokumentasjon spesifikasjon av
bygget løsning
• Leveranse av fysisk
utførelse og
dokumentasjon,
prestasjonsmålinger
• Søknad om
ferdigattest

Kriterier fra statlige veiledere
Digitaliseringsdirektoratet har to nettsteder med veiledere innenfor henholdsvis prosjektstyring og lov
om offentlige anskaffelser. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har også laget en
veileder til utredningsfasen. Vi ønsker her kun å omtale veileder for prosjektstyring.
Veilederen for prosjektstyring har seks faser og hver fase har et tilhørende beslutningspunkt:







Idé
Konsept
Planlegge
Gjennomføre
Avslutte
Realisere

Vi er her mest interessert i de fire første fasene.
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Idé
Noe av det viktigste i idéfasen er å utarbeide et mandat for konseptfasen. Det er dette som skal fungere
som beslutningsunderlag for første beslutningspunkt. I prosjektveiviseren ligger det flere maler som
kan fungere som hjelp til å være sikker på at man har fått med seg det viktigste, blant annet en mal for
mandat for konseptfasen.
Digitaliseringsdirektoratet skriver at det som oftest er en medarbeider som utarbeider mandatet, men
at det er en avdelingsleder eller direktør – eller i kommunens tilfelle; rådmannen – som eier
dokumentet, og som må kvalitetssikre og godkjenne det.
Etter godkjennelsen og når man har bestemt seg for å gå i gang med prosjektet, går man over i en
konseptfase. Digitaliseringsdirektoratet har gitt følgende sjekkliste før man går over i konseptfasen:
1.
2.
3.
4.
5.

Er det en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning?
Er tiltaket i henhold til virksomhetsstrategien?
Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et eventuelt prosjekt vil påvirke organisasjonen?
Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et prosjekt eller som en linjeoppgave?
Er det tydeliggjort hvilke IT-politiske føringer, arkitekturprinsipper og andre standarder som
gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen?
6. Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres?
7. Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning?
I beslutningspunkt 1 når man velger å gå inn i konseptfasen, bør det bli utvalgt en leder av
utredningsarbeidet.
Konsept
Lederen for utredningsarbeidet skal ha myndighet og ansvar for å lede arbeidet i konseptfasen. Dette
arbeidet skal gjennomføres innenfor de rammene og begrensningene som er definert av mandatet for
konseptfasen. Dette mandatet er derfor førende.
Konseptfasen er i utgangspunktet en utredningsfase. Det er i denne fasen man utreder ulike
tilnærminger for et mulig prosjekt, vurderer gevinstene som dette kan bidra til, og hva et slikt prosjekt
vil innebære. Hensikten med utredningen er å gi et godt beslutningsgrunnlag for å iverksette
prosjektet. Det er også et formål med en slik utredning å forhindre bruk av ressurser på dårlige
prosjekter, og for å sikre bruk av ressurser til levedyktige og lønnsomme prosjekter.
Utredning av konseptet er avhengig av størrelsen på konseptet som skal gjennomføres. Det er seks
spørsmål som er sentrale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hva er problemet og hva vil vi oppnå?
Hvilke konsepter er relevante?
Hvilke prinsipielle spørsmål reiser konseptene?
Hva er de positive og negative virkningene?
Hvilket konsept anbefales og hvorfor?
Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Det kan være hensiktsmessig å påkoble eventuelle andre interessenter i denne fasen for å vurdere
ulike usikkerhetsmomenter. Usikkerhetsanalyse bør være en del av konseptfasen.
De ovennevnte seks spørsmål blir omtalt som minimumskrav til enhver konseptutredning, ifølge
prosjektveiviseren. De må alltid besvares, men omfanget og grundigheten avhenger av konseptet.
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I denne fasen skal det utarbeides nødvendig styringsdokumentasjon. Det blir anbefalt at man:





Tar utgangspunkt i mandatet for konseptfasen og starter med å utarbeide den første delen av
prosjektbegrunnelsen.
Bygger videre på dette i utarbeidelsen av prosjektforslaget.
Bruker informasjon herfra til å utarbeide siste delen av prosjektbegrunnelsen.
Utarbeider en faseplan for planleggingsfasen.

Dokumentasjonen skal fungere som beslutningsunderlag for beslutningspunkt 2 og legger grunn for
overgangen til planleggingsfasen. Virksomhetsleder har ansvar for å sikre at dokumentasjonen er i
orden, og godkjenner valg av prosjektleder. Prosjektlederen bør ha blitt identifisert i konseptfasen.
Prosjektveiviseren gir følgende sjekkliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Er prosjektet realistisk og gjennomførbart?
Er det vurdert om det skal etableres et prosjektstyre?
Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert?
Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert?
Støtter prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier?
Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at
prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og
kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av nytte/kost for hvert alternativ?
Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt?
Er rollebeskrivelse for prosjektleder etablert?
Er alle nøkkelressurser tilordnet til prosjektet?
Er det utarbeidet en prosjektbegrunnelse?
Tror man at organisasjonen vil være i stand til å gjennomføre prosjektet på en god måte?
Er det utarbeidet en strategi for endringsledelse?
Er overordnede behov for informasjonssikkerhet og personvern avklart?

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet maler for både prosjektbegrunnelse og prosjektforslag.
Planlegge
Planleggingsfasen skal gi et godt grunnlag for prosjektledelsen senere i prosjektet. Dette innebærer at
man:






Etablerer prosjektets organisering, herunder viktige roller og ansvar knyttet til prosjektets
styring.
Bestemmer hva som skal være prosjektets produkter, det vil si hvilke behov og funksjoner
prosjektets løsninger skal oppfylle, samt eventuelle føringer eller rammer for utarbeidelse av
disse løsningene.
Utarbeider en overordnet plan for prosjektets gjennomføring, knyttet opp mot et antall
gjennomføringsfaser og hva som skal leveres i hver fase.
Utarbeider en gevinstrealiseringsplan, det vil si hva som må til for at prosjektets produkter skal
bli tatt i bruk på en slik måte at de forventede gevinstene skal bli realisert.

Kravspesifikasjonene som utarbeides i planleggingsfasen bør ikke være for detaljerte. De bør være
rettet mot behov og eventuelt ønsket funksjonalitet, og ikke mot løsningenes detaljerte innhold og
virkemåte. Resultatet fra planleggingsfasen skal være en samling dokumenter som benyttes av
prosjektstyret for å godkjenne videre gjennomføring av prosjektet. Prosjektets styringsdokument skal
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være en videreforedling av siste del av prosjektforslaget. Det skal også være en faseplan for første
gjennomføringsfase og en gevinstrealiseringsplan.
Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en mal for styringsdokument og gevinstrealiseringsplan.
Gjennomføre
Planverket som er utarbeidet i de foregående fasene skal ligge til grunn for styringen i
gjennomføringsfasen. Prosjektleder har en sentral rolle i å tildele oppgaver til prosjektdeltakere, følge
opp arbeidet som skal utføres, kartlegge og rapportere på fremdriften i henhold til planverket,
håndtere usikkerhet og styre det arbeidet som må utføres for at prosjektet realiseres.
Det kan oppstå behov for endringer underveis, blant annet som følge av innspill fra ulike interessenter.
En viktig forutsetning for at slike endringer skal kunne gjennomføres er at man har gode mekanismer
for å håndtere de. Dette innebærer blant annet at prosjektleder har full kontroll på hvor prosjektet
står med hensyn til levering, fremdrift og ressursbruk.
Dersom endring tilkommer er det viktig å ta stilling til:





Hvor mye vil tilleggsbestillingen koste og hvor lang tid vil det ta å gjennomføre endringen?
Hva gjenstår av arbeid i den opprinnelige planen?
Hvor mye av «det nye» er en del av det som allerede ligger i prosjektplanen?
Hvilken ekstra usikkerhet påføres prosjektet gjennom tilleggsbestillingene?

I tradisjonell prosjektstyringsteori var det en prosjekttrekant som veide forhold mellom tid, kostnad
og produkt, som hver sin side i trekanten. Ved endring av en eller flere, ville det være behov for å
justere de øvrige parameterne for at prosjektet skulle være gjennomførbart innenfor styringsrammen.
I PRINCE2, som er en mye brukt prosjektstyringsmodell for offentlige prosjekter, er
styringsparameterne oppdatert og utvidet til å danne en sekstant. Her vektlegges tid, kostnad,
usikkerhet, kvalitet, omfang og gevinster:

Prosjektoppfølgingen i prosjektet bør gjøres ut i fra et bevisst forhold til styringsparameterne, og
særskilt de som prosjekteieren mener bør vektlegges. Følgende oppgaver ligger til
prosjektoppfølgingen:


Tildele og følge opp arbeid som skal gjøres.
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Kartlegge og rapportere fremdrift i henhold til strategi og planer.
Identifisere og håndtere usikkerhet i henhold til strategi.
Overvåke prosjektet og iverksette korrektive tiltak ved behov.
Eskalere avvik og usikkerhet til prosjektstyret ved behov.
Håndtere endringsønsker.
Rapportere, ad hoc og regelmessig til prosjektstyret, for eksempel i form av statusrapporter.
Administrere kontrakter.

En del av gjennomføringsfasen går ut på å gjennomføre anskaffelser og inngå kontrakter. Viktige
oppgaver her er:






Vurdere behov.
Planlegge og organisere.
Gjennomføre konkurranse.
Følge opp leveranse og kontrakt.
Evaluere og lære.

Kommunestyrevedtak
Vedtak i forbindelse med saksbehandling i kommunestyret vil også være førende for administrasjonen.
Den 16. januar 2018 fikk kommunestyret i Nord-Odal en orientering om oppdatert kostnadsramme for
«Samling» (sak 7/18).
I vedtaket blir kostnadsrammen for prosjektet satt til 136,1 millioner kroner, inkludert 600 000,- til
utsmykning. I vedtaket fremgår det også:
«Det forutsettes at det inngås avtale med Odal Sparebank før kontrakt inngås med entreprenør.
Det legges til grunn at andel fellesrom med banken reduseres og at flerbruksarealene i underetasjen i
sin helhet eies av kommunen. Det forutsettes at banken betaler leie for bruk av flerbrukslokalene,
innenfor rammene gitt i reglene for momsrefusjon. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige
endringene som følge av dette i avtalen med banken.
Det skal arbeides for å redusere kostnadene gjennom videre prosjektering under forutsetning av at
den arkitektoniske kvaliteten på bygget ikke reduseres vesentlig. Det delegeres til rådmannen å
avgjøre hva som er vesentlig endring.»
Dette innebærer et krav til at administrasjonen skal arbeide for reduserte kostnader i prosjektet, men
stiller også krav til rådmannen å definere, eller utarbeide kriterier, for hva som er å forstå som vesentlig
endret arkitektonisk kvalitet.

Punktvis oppsummering av revisjonskriterier for hovedproblemstillingen







Nord-Odal kommune må ha fulgt eget økonomireglement for investeringsprosjekter.
Prosjektet må ha hatt en prosjekteier.
Prosjektet må ha hatt en prosjektleder.
Det bør ha blitt utarbeidet et tydelig mandat for prosjektet.
Det skal ha vært utarbeidet et styringsdokument for prosjektet.
Det bør ha blitt benyttet en prosjektmodell for prosjektet, som inkluderer anbefalinger for:
 Faseinndeling.
 Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger.
 Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger.
49

36/21 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling - 20/00011-15 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling : Nord-Odal kommune - Samling - FR-rapport, 1400-242-2021.pdf

















 Kommunikasjon.
Beslutningene som er tatt i prosjektet må ha blitt:
o Dokumentert.
o Begrunnet.
o Kvalitetssikret.
Nord-Odal kommune skal ha utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet, herunder:
o Kommunisert planen til leverandørene.
Fremdriftsplanen må ha blitt fulgt opp underveis.
Det bør ha blitt foretatt løpende risikovurderinger i prosjektet.
Det bør ha blitt opprettet rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet.
Anskaffelser skal ha blitt gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.
Kontraktene bør ha inneholdt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen.
Kontraktene skal ha blitt fulgt opp.
Kommunestyret og prosjekteier bør ha hatt kontaktpunkter underveis i prosjektet.
Prosjekteier og prosjektleder bør ha hatt kontaktpunkter underveis i prosjektet.
Det bør ha vært etablert kontaktpunkter med leverandører i prosjektet, dette inkluderer
rådgivnings-/konsulenttjenester.
Brukergrupper bør ha blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet universell utforming.
Nord-Odal kommune må ha jobbet for å redusere kostnadene underveis i prosjektet.
Nord-Odal kommune bør ha utarbeidet kriterier for hvordan man skulle forstå «vesentlig
endret byggkvalitet» jf. vedtak i kommunestyret.
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12 Vedlegg B: Fremdriftsplan
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13 Vedlegg C: Oppsummering av vurderte revisjonskriterier
Kriterie 1
Kriterie 2
Kriterie 3
Kriterie 4
Kriterie 5
Kriterie 6

Kriterie 7

Kriterie 8

Kriterie 9
Kriterie 10
Kriterie 11
Kriterie 12
Kriterie 13
Kriterie 14
Kriterie 15
Kriterie 16
Kriterie 17
Kriterie 18
Kriterie 19

Nord-Odal kommune må ha fulgt eget økonomireglement for
investeringsprosjekter.
Prosjektet må ha hatt en prosjekteier.
Prosjektet må ha hatt en prosjektleder.
Det bør ha blitt utarbeidet et tydelig mandat for prosjektet.
Det skal ha vært utarbeidet et styringsdokument for prosjektet.
Det bør ha blitt benyttet en prosjektmodell for prosjektet, som inkluderer
anbefalinger for:
e. Faseinndeling.
f. Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger.
g. Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger.
h. Kommunikasjon.
Beslutningene som er tatt i prosjektet må ha blitt:
d. Dokumentert.
e. Begrunnet.
f. Kvalitetssikret.
Nord-Odal kommune skal ha utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet,
herunder:
b. Kommunisert planen til leverandørene.
Fremdriftsplanen må ha blitt fulgt opp underveis.
Det bør ha blitt foretatt løpende risikovurderinger i prosjektet.
Det bør ha blitt opprettet rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet.
Anskaffelser skal ha blitt gjennomført i henhold til Lov om offentlige
anskaffelser.
Kontraktene bør ha inneholdt tydelige krav til gjennomføring innenfor
kostnadsrammen.
Kontraktene skal ha blitt fulgt opp.
Prosjekteier og prosjektleder bør ha hatt kontaktpunkter underveis i
prosjektet.
Det bør ha vært etablert kontaktpunkter med leverandører i prosjektet, dette
inkluderer rådgivnings-/konsulenttjenester.
Brukergrupper bør ha blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet
universell utforming.
Nord-Odal kommune må ha jobbet for å redusere kostnadene underveis i
prosjektet.
Nord-Odal kommune bør ha utarbeidet kriterier for hvordan man skulle forstå
«vesentlig endret byggkvalitet» jf. vedtak i kommunestyret.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00018-58
Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023

26.05.2021

SAK N-37/21 ÅRSREGNSKAP/ÅRSBERETNING 2020
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse til Nord-Odal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020,
oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.
Vedlegg:
1. Nord-Odal kommunes årsregnskap 2020
2. Årsberetning for 2020
3. Kopi av revisjonsberetning
4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020

Saksframstilling
Hvilke årsregnskap kommunen skal utarbeide følger av kommunel. § 14-6 første ledd bokstav
a-d. Bokstav d innfører en ny plikt til å utarbeide et samlet (konsolidert) årsregnskap for all
virksomhet som er en del av kommunen som rettssubjekt.
Ifølge kommuneloven skal årsregnskapene avlegges senest 22. februar og årsberetningene
senest 31.3, jf. henholdsvis §§ 14-6, sjette ledd og 14-7, siste ledd. Revisjonsberetningen skal
avlegges innen 15.4, jf. kommunel. § 24-8.
Videre heter det bl.a. følgende i kommunel. § 14-3:
Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.
Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om
årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.
Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller
fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget
innstiller til vedtak.

Årsregnskapene skal bestå av et driftsregnskap og et investeringsregnskap, jf. § 14-6 annet
ledd. Disse skal deles inn og stilles opp på samme måte som årsbudsjettet, slik at tallene er
sammenlignbare. Årsregnskapet skal som tidligere, også inneholde et balanseregnskap og
noteopplysninger.
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Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i tråd med ovennevnte lovbestemmelse samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3,
annet ledd, gi en uttalelse til årsregnskapene og årsberetningene. Uttalelsen stiles til
kommunestyret med kopi til formannskapet, som skal ha den i hende, før de gir sin innstilling
til kommunestyret.
Grunnlaget for uttalelsen er årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonsberetningen.
I tillegg vil kontrollutvalget kunne bygge på eventuelle opplysninger som kommer frem i
møtet.
Det er ikke gitt nummerert brev for årsregnskapet for 2020. For regnskapsavslutningen for
2020 har revisor lagt fram en ren beretning. Revisjons konklusjon lyder følgende:
«Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31.
desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.»
Revisjons konklusjon om årsberetningen lyder følgende:
«Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen
inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i
årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.»

Kontrollutvalget viser til sin uttalelse for kommentarer til regnskapssaken.
Kontrollutvalget har bedt rådmann Runar Kristiansen om å være tilstede og redegjøre for
saken.
Nord-Odal kommunestyre får utskrift av saken sammen med kontrollutvalgets uttalelse.
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Økonomisk oversikt – drift

Note

Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

Nord-Odal kommue

Oppr.bud

1

452 049 112 434 143 833 426 636 966

10

248 897 782 237 284 738 236 169 382
55 829 361 60 094 530 59 746 839
104 031 245 88 859 372 85 774 530
22 976 364 28 958 467 24 084 990
19 226 171 10 743 400 10 743 400

1

450 960 923 425 940 507 416 519 141
1 088 190

10

10
1

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

Reg. bud

209 568 765 203 620 000 203 620 000
111 732 782 114 497 000 114 497 000
13 053 362 13 577 000 13 577 000
0
0
0
4 889 185
3 405 300
3 405 300
66 241 579 50 384 480 42 853 613
15 563 631 17 913 125 17 913 125
30 999 807 30 746 928 30 770 928

Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

Regnskap
2020

1

8 203 326

10 117 825

2 722 432
2 902 000
3 102 000
2 382 948
2 500 000
700 000
0
0
0
-12 729 935 -12 332 331 -13 423 830
-18 751 474 -16 860 000 -20 860 000
-26 376 029 -23 790 331 -30 481 830
19 226 171
-6 061 668

10 694 000
-4 893 005

10 694 000
-9 670 005

0
-1 521 668
-6 193 523
1 653 523

280 370
-3 476 482
-6 193 523
4 496 630

0
-3 476 482
-6 193 523
0

-6 061 668
0

-4 893 005
0

-9 670 005
0
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Bevilgningsoversikt drift
Regnskap

Reg. bud

Oppr.bud

2020
Rammetilskudd

209 568 765,00

203 620 000

203 620 000

Inntekts- og formuesskatt

111 732 782,15

114 497 000

114 497 000

13 053 362,03

13 577 000

13 577 000

Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter

4 889 185,08

3 405 300

1 900 000

Sum generelle driftsinntekter

339 244 094,26

335 099 300

333 594 000

Sum bevilgninger drift, netto

318 929 733,63

316 152 574

309 277 000

Avskrivninger

19 226 171,00

10 743 400

10 743 000

338 155 904,63

326 895 974

320 020 000

Brutto driftsresultat

1 088 189,63

8 203 326

13 574 000

Renteinntekter

2 722 432,17

2 902 000

3 772 000

Utbytter

2 382 948,00

2 500 000

Sum netto driftsutgifter

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

-

Renteutgifter

12 729 935,00

Avdrag på lån

12 332 331

13 423 000

18 751 474,00

16 860 000

20 860 000

-26 376 028,83

-23 790 331

-30 511 000

Motpost avskrivninger

19 226 171,00

10 694 000

10 743 000

Netto driftsresultat

-6 061 668,20

-4 893 005

-6 194 000

Netto finansutgifter

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

-

Overføring til investering

-

-

-

280 370

-

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond

1 521 667,84

3 476 482

-

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

6 193 523,00

6 193 523

Dekning av tidligere års merforbruk

1 653 522,64

4 496 630

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 6 061 668,20

4 893 005

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).

-

-

6 194 000
6 194 000
-

Til fordeling drift
Regnskap

Justert
budsjett

Opprinnelig
budsjett

Politikk og sentraladministrasjon
Oppvekst og kultur
Helse og omsorg
Eiendom og samfunn

2020
26 822 163
106 166 456
174 488 310
27 717 489

25 636 635
111 398 975
162 461 268
25 339 963

25 107 000
108 936 000
162 887 000
25 296 000

Finans

-16 264 685

-8 684 267

-12 949 000

(linje 6 i bev.oversikt
drift)
318 929
733

316 152 574

309 277 000

Sum fordelt til drift

Nord-Odal kommue
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Netto driftsrammer pr rammeområde
Regnskap

Justert
budsjett

Opprinnelig
budsjett

2020
Politikk og sentraladministrasjon
Oppvekst og kultur
Helse og omsorg
Eiendom og samfunn
Finans
Sum fordelt

26 797 974,00
102 179 279,00
172 761 553,00
26 863 377,00
-328 602 182,00
328 602 183,00

25 606 635
108 020 975
160 948 968
25 298 981
-319 875 559
319 875 559

25 107 444
108 935 670
162 887 403
25 295 752
-322 226 269
322 226 269

Se også Note 20 – Koronakostnader

Bevilgningsoversikt investering
Note

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

Nord-Odal kommue

4

4

2

6

2

1

Regnskap
2020

Reg. bud

72 007 378,45
321 800,00
1 319 639,00

72 203 650
135 000
1 400 000

73 648 817,45
6 011 856,72
1 067 604,00
55 210 226,00
-

73 738 650
5 279 250
813 000
53 986 000
-

31 767 580,59
94 057 267,31
25 504 582,00
-25 504 582,00
4 798 348,00
-11 409 383,33
-6 611 035,33
-6 611 035,33
-6 786 361,00
13 622 088,86
-27 019 485,19
-

33 708 120,00
93 786 370
25 000 000,00
-25 000 000,00
3 500 000,00
-3 500 000,00
280 370
-6 706 000
13 622 090
-20 047 720
-

Oppr.bud

85 430 650
1 400 000
25 000 000
3 500 000
115 330 650
6 762 250
400 000
76 150 000
3 500 000
31 798 400
118 610 650
-3 280 000
-3 280 000
-
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Bevilget til investeringer
Bevilget til investeringer Investeringsregnskap

(tall i hele 1000 kr)

Regnskap

Justert budsjett

Opprinnelig
budsjett

2020

4999 PROSJEKTERING OG BYGGELEDELSE
5025 2017 INNKJØP AV GULVVASKEMASKINER OG GLANSEMASKINER
5032 2017 OPPGRADERING GATELYSANLEGG
5034 2017 TILTAK LANGS KJÆRLIGHETSSTIEN MOT SJØEN
5045 2018 PLANLEGGING / INNKJØP INVENTAR NYTT BIBLIOTEK
5050 2018 UTSKIFTING AV DØRER U-SKOLEN
5051 2018 OPPARBEIDING UTVIDELSE ØST, GRANERUD INDUSTRIOMRÅDE
5059 2018 NY BARNEHAGE MO
5064 2018 GARVIKÅSEN BOLIGOMRÅDE - UTVIDELSE
5068 2018 KUNST SAMLING
5070 2018 OPPARB. GÅRDSROM MELLOM KOMMUNEHUSET OG BANKEN
5074 2019 KJØP AV IPAD TIL FOLKEVALGTE
5079 2019 NYTT OPPVEKSTADMINISTRATIVT SYSTEM
5081 2019 INNKJØP AV UTSTYR KJØKKEN NOS
5086 2020 KJØP AV DAGENS BANKLOKALER
5087 2020 NY FASADE ØST UNGDOMSSKOLEN
5088 2020 OMBYGGING VENTILASJONSPRINSIPP U-SKOLEN
5092 2019 FAST DEKKE FURUHOLVEGEN KNAPPER
5094 2019 TRAPP FRA BUNESVEGEN TIL INNGANG MILEPELEN
5096 2019 GJERDING MOT UTMARK KOMMUNALE BYGGEFELT
5097 2019 NY GATE SAND SENTRUM
5103 2019 FAST DEKKE 3 GRUSVEGER HØGBRÅTAN BOLIGFELT
5104 2019 NYE UTEOMRÅDER LEILIGHETER MOSEBO
5106 2019 SALG AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER
5108 2020 OPPGRADERING ENDEVEGG ADM.HUSET
5109 2020 NY NATURFAGSAL UNGDOMSSKOLEN
5110 2020 IKT OPPVEKST
5111 2020 KLIMATILTAK OVERVANN
5112 2020 SOLAVSKJERMING VESTFASADE SENTRALSKOLEN
5113 2020 ENØKPLAN LUFTUTSKILLER OG FILTRERING AV KJELVANN
5114 2020 SKOGBRANNRESERVE
5115 2020 LUKKING AVVIK BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER
5116 2020 ANBEFALINGER ETTER ÅRSKONTROLL 2019 BRANNTEKNISK INNSTALLASJONER
5118 2020 NY BARNEHAGE MO INKL MIDLERTIDIGE BRAKKER
797 2015 BOLIGER FOR UTLEIE
806 SAMLING (BA-BI-BO)
813 2016 NYTT SD-ANLEGG SYKEHJEMMET
902 KORSHOLEN BOLIGOMRÅDE
TOTALT

Nord-Odal kommue

63 750,00
27 755,00
36 365,00
3 748 383,31
2 021 062,50
7 751,11
6 950 285,44
297 533,50
1 120 030,03
149 182,00
84 652,00
3 000 000,00
2 460 412,24
302 501,50
562 180,00
114 255,50
223 125,00
658 965,75
244 403,50
149 698,00
690 905,72
479 302,76
1 112 100,00
150 797,81
158 630,25
119 302,14
12 498,00
37 223,80
782 973,98
100 000,00
45 559 647,61
577 350,00
4 355,00

810 400
66 000
28 000
22 000
3 334 000
125 000
2 619 000
3 400
6 831 400
232 000
950 000
26 000
125 000
85 000
3 075 000
2 400 000
301 600
561 600
178 000
218 600
427 400
-900
250 000
150 000
635 000
479 200
1 112 000
100 000
159 200
119 400
132 500
221 250
600 000
100 000
45 150 000
576 600
-

810 400
66 000
250 000
938 000
125 000
9 888 000
270 000
2 000 000
125 000
3 075 000
2 500 000
250 000
515 000
437 000
929 000
287 500
250 000
3 385 000
375 000
1 050 000
625 000
250 000
125 000
201 000
132 500
221 250
875 000
8 700 000
46 150 000
625 000
-

72 007 378,45

72 203 650

85 430 650
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Netto driftsutgifter pr ansvar
Netto utgift pr ansvar

Regnskap

Just.bud

Oppr.bud

2020

3 Politisk og sentraladministrasjon
100 KOMMUNESTYRET
116 STORTINGS- OG KOMMUNEVALG
119 KONTROLLUTVALG

2 098 604
5 155

2 298 156
-

2 061 156
-

276 132

340 200

297 090

120 RÅDMANNSKONTORET

2 817 857

2 802 498

2 797 403

122 ODAL ØKONOMIKONTOR

4 282 888

4 333 472

4 192 859

123 ARBEIDSMILJØUTVALGET

138 694

214 277

214 277

4 030 169

3 411 483

3 623 728

855 981

89 231

89 231

7 003 929

6 650 475

6 475 475

992 007

1 026 068

1 027 917

1 000 250

1 180 000

1 022 533

124 SERVICEKONTORET
125 BEREDSKAP
150 FELLESFUNKSJONER
151 HTV OG HVO
160 REVISJON
163 KIRKEFORMÅL

3 296 307

3 260 775

3 305 775

26 797 974

25 606 635

25 107 444

200 ADMINISTRASJON

1 274 878

1 876 659

1 876 659

210 GRUNNSKOLEN, ADM OG FELLESUTGIFTER

-1 399 102

853 724

859 800

211 SAND SENTRALSKOLE

20 011 101

19 620 435

19 766 187

212 GARVIK SKOLE

16 815 534

16 648 048

16 741 356

213 NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE

20 933 739

21 672 674

21 764 993

240 BARNEHAGER, ADM OG STYRKET TILBUD

1 665 842

1 879 603

1 879 603

242 MØLLERBAKKEN BARNEHAGE

5 007 394

5 143 331

5 205 980

244 MO BARNEHAGE

7 749 661

8 780 471

8 853 785

Sum rammeområde: 3 Politisk og sentraladministrasjon
4 Oppvekst og kultur

245 KNAPPER BARNEHAGE
247 SAND BARNEHAGE

-

-

-

12 477 018

13 280 349

13 454 035

250 KULTURFORMÅL

1 578 157

1 602 296

1 434 713

253 KULTURSKOLE

1 940 800

1 740 000

1 740 000

306 562

144 866

540 818

66 822

91 478

91 439

2 297 293

2 201 606

2 240 867

255 KULTURHUSET MILEPELEN
257 KINO
259 BIBLIOTEK
260 BIBLIOTEK BRUVOLL FENGSEL
280 ODAL BARNEVERN
281 Odal PPT
Sum rammeområde: 4 Oppvekst og kultur

Nord-Odal kommue

-

-

-

9 457 665

10 084 005

10 084 005

1 995 915
102 179 279

2 401 430
108 020 975

2 401 430
108 935 670
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Pr aansvar fortsetter

Regnskap
2020

Just.bud
-

Oppr.bud
-

5 Helse og omsorg
300 ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG

2 373 660

1 918 866

1 912 920

302 INTERKOMMUNALT SAMARBEID

2 329 926

2 580 498

2 580 498

579 594

300 000

300 000

312 3. ETASJE NOS

15 138 197

13 551 217

13 648 170

313 2. ETASJE NOS

17 545 551

11 724 796

11 837 278

314 KJØKKEN NOS

6 107 769

5 366 832

5 371 454

315 VASKERI NOS

1 395 257

1 451 029

1 449 433

55 068

51 750

51 750

14 383 053

12 505 682

12 577 753

303 BETALING FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER

330 MO BOSENTER
340 SOLHEIM SYKEHJEM
350 SAND BOSENTER

20 714

41 740

41 740

360 HJEMMETJENESTEN MO

21 432 436

16 440 442

16 198 439

361 HJEMMETJENESTEN SAND

17 697 900

14 634 382

17 588 927

362 TRYGGHETSALARM

-112 458

-1 750

-1 750

370 TRYGGHETSBOLIGER

2 017 181

3 515 099

3 528 146

380 MØLLERHUSET BOKOLLEKTIV

3 990 444

3 926 957

4 022 022

381 STORBRÅTEN BOKOLLEKTIV

5 147 829

5 010 318

5 010 346

382 SMÅBRUKET BOKOLLEKTIV

4 666 584

4 631 564

4 696 597

383 HALMHAUGEN BOKOLLEKTIV

6 432 633

6 185 721

5 920 281

384 GARVIKÅSEN BOKOLLEKTIV

7 632 374

6 224 354

6 850 410

400 HELSEAVDELINGEN

1 624 479

1 360 214

1 360 214

411 HELSESTASJON

4 196 752

3 272 483

3 266 127

347 345

214 941

524 941

413 PSYKISK HELSETJENESTE

3 347 327

5 528 686

5 102 506

414 LEGESENTERET

4 186 560

3 220 013

3 253 682

415 ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTE

3 568 914

3 687 487

3 840 358

412 MILJØRETTET HELSEVERN

421 HELSETJENESTER BRUVOLL FENGSEL
422 HELDØGNSBOLIG
423 HELDØGNSBOLIG - PRIVAT
430 SOSIALE TJENESTER
432 FLYKTNINGER
433 NAV STAT - REFUSJON
440 NOAO
450 FRIVILLIGSENTRAL
Sum rammeområde: 5 Helse og omsorg

-1 210
2 663 693

2 392 231

4 626 124

7 472 572

7 900 000

5 900 500

12 293 051

11 913 309

11 968 381

563 800

1 170 865

1 683 094

-15

80 000

80 000

6 384 092

6 850 697

7 244 089

344 000

344 000

344 000

172 761 553

160 948 968

162 887 403

4 886 272

5 283 983

5 415 990

6 Eiendom og samfunn
600 LANDBRUK OG TEKNIKK
620 VILTFORVALTNING

-5 900

-5 900

640 RENHOLDSAVDELINGEN

9 908 761

9 690 069

9 604 239

650 DRIFTSAVDELINGEN

7 396 646

5 485 675

5 443 323

680 BRANNVERNET

4 913 907

5 043 432

5 038 088

-242 208

-198 278

-199 988

26 863 377

25 298 981

25 295 752

800 SKATT

-124 374 002

-127 840 696

-127 841 732

810 RAMMEOVERFØRING

-207 368 765

-203 620 000

-203 620 000

820 GENERELLE STATSTILSKUDD

-4 587 563

-4 527 000

-1 900 000

830 RENTER OG AVDRAG

28 566 914

26 181 501

31 073 000

840 UTBYTTE, EIERUTTAK MM

-2 382 948

-2 500 000

-700 000

235 126

137 730

137 730

-14 150 943

-13 458 000

-13 458 000

681 FEIERVESEN
Sum rammeområde: 6 Eiendom og samfunn

-

8 Finans

850 STARTLÅN
860 PENSJON
870 ØVRIGE INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Sum rammeområde: 8 Finans

Nord-Odal kommue

-4 540 000

5 750 906

-5 917 267

-328 602 182

-319 875 559

-322 226 269
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Balanse oversikt
EIENDELER

Note

A. Anleggsmidler
I. Varige driftsmidler

4

1. Faste eiendommer og anlegg
2. Utstyr, maskiner og transportmidler
II. Finansielle anleggsmidler
1. Aksjer og andeler

5

2. Obligasjoner
3. Utlån

2019

1 448 242 773,15

1 427 042 667,97

612 973 340,47

645 544 361,79

592 565 758,37

627 641 036,48

20 407 582,10

17 903 325,31

186 308 857,68

172 196 175,18

93 689 499,18

92 369 860,18

6

III. Immaterielle eiendeler
IV. Pensjonsmidler

2020

92 619 358,50
-

11

648 960 575,00
-

B. Omløpsmidler
I. Bankinnskudd og kontanter
II. Finansielle omløpsmidler

79 826 315,00
609 302 131,00
-

195 856 900,22

144 406 126,41

89 171 669,64

68 374 016,92

-

-

1. Aksjer og andeler

-

-

2. Obligasjoner

-

-

3. Sertifikater

-

-

4. Derivater

-

-

III. Kortsiktige fordringer

106 685 230,58

76 032 109,49

1. Kundefordringer

67 936 850,44

33 380 596,74

2. Andre kortsiktige fordringer
3. Premieavvik

Sum eiendeler

Nord-Odal kommue

11

38 748 380,14

42 651 512,75

1 644 099 673,37 1 571 448 794,38
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Balanseoversikt forts.
EGENKAPITAL OG GJELD

2020

2019

EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital
I. Egenkapital drift
1. Disposisjonsfond
2. Bundne driftsfond

13

3. Merforbruk i driftsregnskapet
Mindreforbruk i driftsregnskapet (fra 2019)

10 003 361,55

16 065 029,75

13 080,44

6 206 603,44

14 048 724,54

15 570 392,38

-4 058 443,43

-5 711 966,07

25 729 143,13

1. Ubundet investeringsfond

6 786 361,00
13

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet

18 942 782,13
-

Udisponert beløp i investeringsregnskapet (fra 2019)

-

III. Annen egenkaptial
1. Kapitalkonto

164 011 275,30

-

II. Egenkapital investering
2. Bundne investeringsfond

200 855 383,04

2

-1 290 342,06
12 331 746,80
-13 622 088,86
-

165 122 878,36

149 236 587,61

165 122 878,36

149 236 587,61

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift

-

-

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering

-

-

-

-

D. Langsiktig gjeld
9

I. Lån
1. Gjeld til kredittinstitusjoner

1 373 698 379,17

1 322 358 327,33

707 841 266,00

628 092 688,00

707 841 266,00

628 092 688,00

2. Obligasjonslån

-

-

3. Sertifikatlån

-

-

II. Pensjonsforpliktelse

11

665 857 113,17
-

E. Kortsiktig gjeld
I. Kortsiktig gjeld

694 265 639,33
-

69 545 911,16

85 079 191,75

69 545 911,16

85 079 191,75

1. Leverandørgjeld

-

-

2. Likviditetslån

-

-

3. Derivater

-

-

4. Annen kortsiktig gjeld
5. Premieavvik

Sum egenkapital og gjeld

69 545 911,16
-

I. Ubrukte lånemidler
II. Andre memoriakonti
III. Motkonto for memoriakontiene

Nord-Odal kommue

-

1 644 099 673,37 1 571 448 794,38
-

F. Memoriakonti

85 079 191,75

-

96 250 510,65

50 224 273,24

96 259 010,65

50 232 773,24

-8 500,00

-8 500,00

-96 267 510,65

-50 241 273,24
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Oversikt over årsavslutningsdisposisjoner
§ 5-9.Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
Disposisjonene som er foretatt i samsvar med § 4-1 til § 4-4 skal for driftsregnskapet stilles opp slik:
1. Netto driftsresultat
2. Sum budsjettdisposisjoner
3. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
4. Strykning av overføring til investering
5. Strykning av avsetninger til disposisjonsfond
6. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk
7. Strykning av bruk av disposisjonsfond
8. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
9. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger
10. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk
11. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk
12. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond
13. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).

-6 061 668,20
2 938 190,84
-3 123 477,36
280 370,00
2 843 107,36
-0,00
-0,00

Disposisjonene som er foretatt i samsvar med § 4-1, § 4-5 og § 4-6, skal for investeringsregnskapet stilles opp
slik:
1. Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån
2. Sum budsjettdisposisjoner
3. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)
4. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond
5. Strykning av overføring fra drift
6. Strykning av bruk av lån

-27 019 485,19
26 658 755,33
-360 729,86
80 361,00
280 370,00
-

7. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond
8. Udisponert beløp etter strykninger
9. Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond
10. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).

Nord-Odal kommue

1,14
1,14
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Konsolidert regnskap for
Nord Odal kommune
2020

Nord-Odal kommue
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Konsolidert Økonomisk oversikt drift
Note

Regnskap

Konsolidert
inn

Konsolidert
regnskap

2020
Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter

209 568 765
111 732 782
13 053 362
0
4 889 185
66 241 579
15 563 631
30 999 807

0 209 568 765
0 111 732 782
0 13 053 362
0
0
0
4 889 185
0 66 241 579
0 15 563 631
7 546 931 38 546 738

Sum driftsinntekter

452 049 112

7 546 931 459 596 043

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger

248 897 782
55 829 361
104 031 245
22 976 364
19 226 171

1 704 245 250 602 027
0 55 829 361
3 710 013 107 741 258
-26 000 22 950 364
406 452 19 632 623

Sum driftsutgifter

450 960 923

5 794 710 456 755 633

Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

1 088 190
2 722 432
2 382 948
0
-12 729 935
-18 751 474
-26 376 029

1 752 221

2 840 410

0
2 722 432
0
2 382 948
0
0
0 -12 729 935
0 -18 751 474
0 -26 376 029

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

19 226 171
-6 061 668

406 452
2 158 673

19 632 623
-3 902 995

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk

0
-1 521 668
-6 193 523
1 653 523

0
3 286 025
14 499 561
-1 653 523

Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

-6 061 668
0

16 132 064
223 699

0
1 764 358
8 306 038
0
-1 653 523
8 416 873
223 699

Nord-Odal kommue
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Konsolidert bevilgningsoversikt investering
Note

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

Nord-Odal kommue

Regnskap
2020
72 007 378
321 800
1 319 639
73 648 817
6 011 857
1 067 604
55 210 226
31 767 581
94 057 267
25 504 582
-25 504 582
4 798 348
-11 409 383
-6 611 035
-6 611 035
-6 786 361
13 622 089
-27 019 485
-

Konsolidert inn

Konsolidert inn

-

72 007 378
321 800
1 319 639
25 504 582
4 798 348
103 951 747

-

6 011 857
1 067 604
55 210 226
11 409 383
57 272 163
130 971 233

-

-6 611 035
-6 786 361
13 622 089
-27 019 485
-
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Konsolidert Balanse

EIENDELER
A. Anleggsmidler
I. Varige driftsmidler
1. Faste eiendommer og anlegg
2. Utstyr, maskiner og transportmidler
II. Finansielle anleggsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Utlån
III. Immaterielle eiendeler
IV. Pensjonsmidler

Note

2020

Konsolidert inn

1 448 242 773,15

6 379 890,00

1 454 622 663,15

612 973 340,47

5 697 607,00

618 670 947,47

592 565 758,37

4 228 072,00

596 793 830,37

20 407 582,10

1 469 535,00

21 877 117,10

186 308 857,68

682 283,00

186 991 140,68

93 689 499,18

170 759,00

93 860 258,18

92 619 358,50
648 960 575,00
-

B. Omløpsmidler
I. Bankinnskudd og kontanter
II. Finansielle omløpsmidler

Konsolidert balanse

511 524,00
-

93 130 882,50
648 960 575,00

-

195 856 900,22

3 202 059,00

199 058 959,22

89 171 669,64

2 888 928,00

92 060 597,64

-

-

-

1. Aksjer og andeler

-

-

-

2. Obligasjoner

-

-

-

3. Sertifikater

-

-

-

-

-

4. Derivater

-

III. Kortsiktige fordringer

106 685 230,58

-

106 685 230,58

1. Kundefordringer

67 936 850,44

-

67 936 850,44

2. Andre kortsiktige fordringer
3. Premieavvik

Sum eiendeler

Nord-Odal kommue

38 748 380,14

1 644 099 673,37

-

9 581 949,00

38 748 380,14

1 653 681 622,37
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Konsolidert Balanse forts.

EGENKAPITAL OG GJELD

2020

Konsolidert inn

Konsolidert balanse

EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital

200 855 383,04

9 705 749,00

210 561 132,04

10 003 361,55

11 721 409,00

21 724 770,55

1. Disposisjonsfond

13 080,44

11 042 388,00

11 055 468,44

2. Bundne driftsfond

14 048 724,54

679 021,00

14 727 745,54

3. Merforbruk i driftsregnskapet

-4 058 443,43

I. Egenkapital drift

Mindreforbruk i driftsregnskapet (fra 2019)
II. Egenkapital investering

-

-

-4 058 443,43
-

25 729 143,13

-

1. Ubundet investeringsfond

6 786 361,00

-

6 786 361,00

2. Bundne investeringsfond

18 942 782,13

-

18 942 782,13

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet

-

-

Udisponert beløp i investeringsregnskapet (fra 2019)

-

-

III. Annen egenkaptial
1. Kapitalkonto

25 729 143,13

-

165 122 878,36

-2 015 660,00

163 107 218,36

165 122 878,36

-2 015 660,00

163 107 218,36

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift

-

-

-

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering

-

-

-

-

-

D. Langsiktig gjeld
I. Lån
1. Gjeld til kredittinstitusjoner

1 373 698 379,17

-

1 373 698 379,17

707 841 266,00

-

707 841 266,00

707 841 266,00

-

707 841 266,00

2. Obligasjonslån

-

-

3. Sertifikatlån

-

-

II. Pensjonsforpliktelse

665 857 113,17
-

E. Kortsiktig gjeld
I. Kortsiktig gjeld

1 437 622,00

70 983 533,16

69 545 911,16

1 437 622,00

70 983 533,16

1 437 622,00

1 437 622,00

-

2. Likviditetslån

-

-

3. Derivater

-

-

5. Premieavvik

Sum egenkapital og gjeld
F. Memoriakonti
I. Ubrukte lånemidler
II. Andre memoriakonti
III. Motkonto for memoriakontiene

Nord-Odal kommue

665 857 113,17

69 545 911,16

1. Leverandørgjeld

4. Annen kortsiktig gjeld

-

69 545 911,16
-

-

69 545 911,16
-

1 644 099 673,37

11 143 371,00

1 655 243 044,37

96 250 510,65

8 500,00

96 259 010,65

96 259 010,65

-

-8 500,00

-

96 259 010,65
-8 500,00

-96 267 510,65

-

-96 267 510,65
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NOTER til regnskapet

Nord-Odal kommue
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Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Kommuneregnskapet er ført i overenstemmelse med Kommuneloven (KL) § 14-6 og god
kommunal regnskapsskikk (GKRS), samt Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 12.06.2019 (FBR)
Tilgang og bruk av midler jfr, KL §14-6,a
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå
av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler
bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme.
Bruttoprinsippet jfr KL §14-6,b
Alle utgifter og inntekter skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne
finansieringstransaksjonene. Det skal således ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til
utgiftene, og heller ikke skal inntektene framstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter.
Anordningsprinsippet, jfr KL §14-6,c
Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten
de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Det skal likevel ikke medføre at avleggelsen
av årsregnskapet må forskyves utover de frister som er bestemt.
Unntak fra de grunnleggende prinsippene, jmfr FBR § 2-6;
For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i
investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, registreres som memoriapost.
I den grad enkelte utgifter og inntekter ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet for vedkommende år.
Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det påfølgende regnskapsår, jfr KL §14-6,d
Vurderingsregler i balanseregnskapet
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen.
Alle andre eiendeler er omløpsmidler.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk
levetid, skal avskrives med like årlige beløp over levetiden, jmfr FBR kap 3. Avskrivninger av
anleggsmidler skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller er tatt i bruk av
virksomheten.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte
finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi, jmfr FBR kap 3. Gjeldsposter er vurdert
til opptakskost og utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt gjelden
oppstår.

Nord-Odal kommue
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Interkommunale samarbeid
Glåmdal interkommunale legevakt
Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (IKØ)
Personvernombud
Regional innkjøpsordning
Samhandlingskoordinator AHUS
Idrettsrågiver
Glåmdal Krisesenter IKS
GIVAS IKS
GIV IKS
Konsek Øst IKS
Revisjon Øst IKS
Odal økonomikontor
Jordmor
Odal kulturskole
Odal PP-tjeneste
Odal Barneverntjenese
Nav Odal
GIR IKS
Hedmark IKT
KF
Nord-Odal kommuneskoger KF

Nord-Odal kommue

Type virskomhet
Legeveakt
Helse
GDPR
Innkjøp
Helse
Folkehelse
Krisesenter
Vann og avløp
Voksenopplæring
Sekretær kontrollutvalg
Revisjon
Økonomikontor
Helse
Kulturskole
PP-Tjeneste
Barnevern
NAV
Renovasjon
Data

Type enhet
Verstkommunesamarbeid
Verstkommunesamarbeid
Verstkommunesamarbeid
Verstkommunesamarbeid
Verstkommunesamarbeid
Verstkommunesamarbeid
Verstkommunesamarbeid
Interkommunaltsamarbeid
Interkommunaltsamarbeid
Interkommunaltsamarbeid
Interkommunaltsamarbeid
Verstkommunesamarbeid
Verstkommunesamarbeid
Verstkommunesamarbeid
Verstkommunesamarbeid
Verstkommunesamarbeid
Verstkommunesamarbeid
Interkommunaltsamarbeid
Interkommunaltsamarbeid

Kontor/vertskommune
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune
Løten kommune
Nord-Odal kommune
Nord-Odal kommune
Sør-Odal kommune
Sør-Odal kommune
Sør-Odal kommune
Sør-Odal kommune
Sør-Odal kommune
Hamar Kommune

Skogsdrift

Kommunaltforetak

Nord-Odal kommune
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Note nr. 1: Endring i arbeidskapital
NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a)

BALANSEN
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

31.12.2020
195 856 900,22
69 545 911,16
126 310 989,06

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter)
Netto driftsresultat
Netto utgifter/inntekter i investering
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet
Differanse i endring arbeidskapital balanse
og drift og investering

01.01.2020
144 406 126,41
85 079 191,75
59 326 934,66

Endring
51 450 773,81
-15 533 280,59
66 984 054,40

2020
-6 061 668,20
-27 019 485,19
46 026 237,41
66 984 054,40
0,00

FORKLARING TIL DIFFERANSE I ENDRING ARBEIDSKAPITAL
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, investering
Andre forklaringer
Sum forklaringer

Nord-Odal kommue

Regnskap 2020

37/21 Sak N-37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 - 18/00018-58 Sak N-37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 : Regnskap 2020V1405.pdf

21

Note nr. 2: Kapitalkonto
NOTE nr. 2: Kapitalkonto
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

BALANSEN
31.12.2020
Anleggsmidler
1 448 242 773,15
Langsiktig gjeld
1 373 698 379,17
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
96 259 010,65
Endring i
regnskapsprinsipp som
påvirker anleggsmidler
Endring i
regnskapsprinsipp som
påvirker langsiktig gjeld
Netto endring
170 803 404,63

01.01.2020
1 427 042 667,97
1 322 358 327,33
50 232 773,24

Endring
21 200 105,18
51 340 051,84
46 026 237,41

154 917 113,88

15 886 290,75

Spesifikasjon av transaksjoner mot kapitalkonto (ikke notekrav)
(Data legges inn i arkfane "Data")

01.01.2020 Balanse
(underskudd i kapital)
Debetposteringer i året:
Salg av fast eiendom og
anlegg
Nedskrivninger fast
eiendom
Avskriving av fast eiendom
og anlegg
Salg av utstyr, maskiner og
transportmidler
Nedskrivning av utstyr,
maskiner og
transportmidler
Avskrivninger av utstyr,
maskiner og
transportmidler
Salg av aksjer og andeler
Nedskrivning av aksjer og
andeler
Avdrag på
formidlings/startlån
Avdrag på sosial lån
Avdrag på utlånte egne
midler
Avdrag på næringsutlån
Avskrivning sosial utlån
Avskrevet andre utlån
Bruk av midler fra eksterne
lån
Urealisert kurstap
utenlandslån
UB Pensjonsforpliktelse
(netto)
Aga netto
pensjonsmidler/forpliktelse
Estimatavvik
pensjonforpliktelse

KAPITALKONTO
01.01.2020 Balanse
0,00 (kapital)
Kreditposteringer i året:
Aktivering av fast
53 981 504,03 eiendom og anlegg
Oppskriving av fast
0,00 eiendom

35 095 919,92
0,00

16 189 694,00
Aktivering av utstyr,
maskiner og
0,00 transportmidler
Oppskriving av utstyr,
maskiner og
0,00 transportmidler

3 036 477,00 Kjøp av aksjer og andeler
Oppskrivning av aksjer og
0,00 andeler
0,00 Utlån formidlings/startlån
11 434 383,33 Utlån sosial lån
127 572,23 Utlån egne midler
0,00 Utlån næring
0,00 Oppskriving utlån
1 155 275,94 Avdrag på eksterne lån
Urealisert kursgevinst
0,00 utenlandslån
57 272 162,59 UB Pensjonsmidler (netto)
Estimatavvik
0,00 pensjonmidler
5 630 470,00 Reversing nedskriving av fast eiendom

5 540 733,79

0,00

1 319 639,00
0,00
25 504 582,00
5 693,00
0,00
0,00
0,00
23 549 822,00
0,00
56 531 946,00
0,00
0,00

855 328,84 Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse 18 020 823,00
0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler
0,00

31.12.2020 Balanse
Kapitalkonto

31.12.2020 Balanse
165 122 878,36 (underskudd i kapital)

Avstemming
Differanse

165 122 878,36
0,00

Nord-Odal kommue

149 236 587,61

0
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Note nr. 3: Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp
NOTE nr. 3: Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, c)

Lovtekst:

Nord-Odal kommue
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Note nr. 4: Varige driftsmidler
NOTE nr. 4: Varige driftsmidler
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, a)

Tekst
Bokført verdi per
1.1
Tilgang
Avgang
Avskrivninger
Nedskrivninger
Reverserte
nedskrivninger
Bokført verdi
31.12

5 år

10 år

20 år

40 år

50 år

3 305 079,48 14 234 971,33 16 162 565,33 326 683 482,29 260 227 667,91
1 261 282,00
0,00
1 007 611,00

4 279 451,79
0,00
1 963 962,00

1 044 878,50
0,00
953 878,00

24 711 490,17
45 265 469,03
9 036 906,00

30 480 675,86
37 880 494,58
6 220 134,00

3 558 750,48 16 550 461,12 16 253 565,83 297 092 597,43 246 607 715,19

Spesifikasjon av vesentlige finansielle leieavtaler
Spesifikasjon av nedskrivninger
Spesifikasjon av reverseringer
Finansiell leieavtale:
Leie traktor - Valtra N 113 H 5

2015 -2021

Anskaffelseskost 433.688,- inkl mva

Nord-Odal kommune har en del leasing-/leieavtaler, fortrinnsvis på biler og multifunksjonsmaskiner.
Disse avtalene er vurdert som operasjonelle.

Nord-Odal kommue
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Note nr. 5: Aksjer og andeler
NOTE nr. 5: Aksjer og andeler (finansielle anleggsmidler)
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, b)

Vesentlig
Eierandel i % endringer i
eierandel

Selskapets navn
KLP egenkapitalinnskudd
Odal kompetansesenter AS
Biblioteksentralen
Kongsvinger kunnskapspark
GIV IKS
Leiligheter Engveien borettslag
Visit Kongsvingerregionen
Hedmark Revisjon
Innlandet Energi Holding AS

Vesentlig
Reversering Bokført verdi
nedskriving nedskriving 31.12

6,95 %

18 586 812,00
1 000 000,00
1 200,00
1 375,00
55 600,00

13 andeler
10 aksjer
2%
0,342 %

4 945 160,00
13 000,00
40 000,00
69 046 352,18

100,0 %

Note nr. 6: Utlån
NOTE nr. 6: Utlån (finansielle anleggsmidler)
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, c)

Låntaker
Madder Mortem
Sosiallån
Startlån

Finansiert med
Finansiert med Vesentlig
egne midler
lån
tap
25 000,00
25 000,00
634 168,54
634 168,54
91 960 189,96
91 960 189,96

Utlån (beløp)

Det er nedskrevet sosiallån med 1.128.085,44kr og tapsført 27.217,50kr i 2020

Nord-Odal kommue
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Note nr. 7: Markedsbasert finansielle omløpsmidler
NOTE nr. 7: Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, d)

Aktivaklasse

Anskaffelses
kost

Markedsverdi
1.1.

Resultatført Markedsverdi
verdiendring
31.12

Markedsverdi
1.1.

Resultatført Markedsverdi
verdiendring
31.12

Rentepapirer
Aksjefond
Aksjer
Sertifikater
Obligasjoner
Sum

Derivat
Fra
Kjøpt opsjon
Solgt opsjon
Osv.
Sum

Nord-Odal kommue
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Note nr. 8: Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser
NOTE nr. 8: Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, e)

Finansiell eiendel
Formål med
Sikringsinstrument
(sikring)
sikringen
Aksjer
Andeler
Obligasjoner
Utlån
Sertifikater
Gjeld:
Fast rente
Forutsigbarhet
Lån 20110511 KBN
2,38 %
Lån 20170221 KBN
2,08 %
2,51 %
Lån 20190176 KBN
Lån 20190429 KBN
Lån 24531028 KLP

Sikringens
utløp (år)

2023
2022
2029

2,25 %
2,38 %

2023
2023

Note nr. 9: Lån
NOTE nr. 9: Lån
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, a)

Eksterne lån
Lån til egne investeringer
Lån til andres investeringer
Lån til innfrielse av kausjoner
Lån til videre utlån
Finansielle leieavtaler

Bokført verdi
31.12
582 441 555

125 379 022
20 689

Løpetid

Rentefot

Refinansering*

15,59 år

1,86 %

12,89 år
72 mnd

1,55 %
3,60 % -

*Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram.

Nord-Odal kommue
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Note nr. 10: Avdrag på lån
NOTE nr. 10: Avdrag på lån
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, b)

Minimumsavdrag
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd
Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån
Betalte avdrag
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag
Avskrivninger
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 31.12
Bokført verdi lånegjeld 31.12
Avskrivninger

Nord-Odal kommue

Beløp
16 283 596,00
18 751 474,00
-2 467 878,00

620 701 126,00
525 702 511,00
19 226 171,00
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Note nr. 11: Pensjon
NOTE nr. 11: Pensjon
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, c)
KLP
Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)
Årets pensjonspremie
Årets premieavvik
Amortiseringsperioder
Premieavvik over 15 år
Premieavvik over 10 år
Premieavvik over 7 år
Premieavvik over x år

SPK

Beløp
22 350 882
20 901 187
-23 004 974
1 457 032
21 704 127
26 938 259
5 234 132

Beløp
3 430 979
1 846 294
1 630 939
-115 993
3 762 327
3 576 388
-185 939

-518689
-1645589
-6865700

63867
185379
-33763

Premiefond Fellesordningen
Innestående på premiefond 01.01.
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12.
Premiefond Sykepleiere
Innestående på premiefond 01.01.
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12.

Beløp
-50 229
-5 555 306
3 370 387
-2 235 152
Beløp
-4 501
-219 061
221 030
-2 533

Premiefond Folkevalgte
Innestående på premiefond 01.01.
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12.

Beløp
-272
-51 860
23 624
-28 510
KLP

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12.
Pensjonsmidler pr. 31.12.
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.

Estimatavvik og planendringer
Estimatavvik 31.12.
Virkningen av planendringer

Beregningsforutsetninger
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G- og pensjonsregulering

Nord-Odal kommue

Beløp
606 209 215
599 001 196
7 208 019

KLP
Pensjonsmidler
Beløp
19 776 134

KLP
4,50 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %

KLP
Arbeidsgiveravgift
64 258 177
63 494 127
764 050

KLP
Pensjonsforpliktelser
Beløp
31 521 680
-29 468 993

SPK
3,50 %
3,50 %
2,48 %
2,48 %

SPK
Beløp
58 028 526
-49 959 376
8 069 140

SPK
Arbeidsgiveravgift
6 151 024
-5 295 694
855 329

SPK
SPK
Pensjonsmidler
Pensjonsforpliktelser
Beløp
Beløp
-9 957 754
15 155 120

Andre
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Note nr. 12: Garantier gitt av kommunen
NOTE nr. 12: Garantier gitt av kommunen
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, d)

Garanti gitt overfor
Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap IKS
Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap IKS
GIVAS IKS
Garantier NAV
Syverstuen sameie (lån i Odal sparebank)

Sum garantier/lån ved kausjon

Type garanti
Kausjonsansvar Odal sp.bank
Kausjonsansvar KLP

Kausjonsansvar Odal sp.bank

Garantiramme/l
Opprinnelig
åneramme
garantiansvar/lån
1 390 000
6 459 338
63 602 469
658 336
220 867

49 363 156

300 000

Garantiens
utløpstidspunkt

Godkjente garantier
som ikke har begynt
å løpe

2039
2040
2050
1 år
2024

72 331 010

Beløp
Garantier som er innfridd per type
Garantier som sannsynligvis må innfris

Nord-Odal kommue
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Note nr. 13: Vesentlige bundnefond
NOTE nr. 13: Vesentlige bundne fond
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, a)

Bunde fond - formål
Bundne driftsfond
Selvkostfond
Øremerket statstilskudd
Næringsfond/Kraftfond
Gavefond
Osv.
Sum
Bundne investeringsfond
Øremerket statstilskudd
Gavefond
Osv.
Sum

Nord-Odal kommue

Bokført verdi 01.01. Avsetning
Bruk
Bokført verdi 31.12.
15 509 425,38
5 398 238,43
7 022 203,27
13 885 460,54
60 967,00
154 648,00
52 351,00
163 264,00

15 570 392,38
12 331 746,80

5 552 886,43
6 616 395,33

7 074 554,27
5 360,00

14 048 724,54
18 942 782,13

12 331 746,80

6 616 395,33

5 360,00

18 942 782,13
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Note nr. 14: Gebyr finansierte selvkost
NOTE nr. 14: Gebyrfinansierte selvkosttjenester
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, b)
Selvkostområde renovasjon
Dekningsgrad i %
Gebyrinntekter
Beregnet selvkost (kostnader)
Selvkostresultat (over-/underskudd)
Avsetning til selvkostfond
Bruk av selvkostfond
Dekning av fremført underskudd
Fremføring av årets underskudd
Akkumulert underskudd til fremføring
Bokført verdi 31.12
Selvkostområde slam
Dekningsgrad i %
Gebyrinntekter
Beregnet selvkost (kostnader)
Selvkostresultat (over-/underskudd)
Avsetning til selvkostfond
Bruk av selvkostfond
Dekning av fremført underskudd
Fremføring av årets underskudd
Akkumulert underskudd til fremføring
Bokført verdi 31.12
Selvkostområde vann
Dekningsgrad i %
Gebyrinntekter
Beregnet selvkost (kostnader)
Selvkostresultat (over-/underskudd)
Avsetning til selvkostfond
Bruk av selvkostfond
Dekning av fremført underskudd
Fremføring av årets underskudd
Akkumulert underskudd til fremføring
Bokført verdi 31.12

Nord-Odal kommue

99,30 %
7 149 238
7 201 589
52 351
52 351
-

9 099

100,80 %
4 045 908
4 013 613
-32 295
-32 295

195 848

99,1
2327000
2348000
-21000
21000

51000
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Note nr. 14: Gebyr finansierte selvkost, forts
Selvkostområde avløp
Dekningsgrad i %
Gebyrinntekter
Beregnet selvkost (kostnader)
Selvkostresultat (over-/underskudd)
Avsetning til selvkostfond
Bruk av selvkostfond
Dekning av fremført underskudd
Fremføring av årets underskudd
Akkumulert underskudd til fremføring
Bokført verdi 31.12
Selvkostområde feiing
Dekningsgrad i %
Gebyrinntekter
Beregnet selvkost (kostnader)
Selvkostresultat (over-/underskudd)
Avsetning til selvkostfond
Bruk av selvkostfond
Dekning av fremført underskudd
Fremføring av årets underskudd
Akkumulert underskudd til fremføring
Bokført verdi 31.12
Selvkostområde kartoppmåling
Dekningsgrad i %
Gebyrinntekter
Beregnet selvkost (kostnader)
Selvkostresultat (over-/underskudd)
Avsetning til selvkostfond
Bruk av selvkostfond
Dekning av fremført underskudd
Fremføring av årets underskudd
Akkumulert underskudd til fremføring
Bokført verdi 31.12
Selvkostområde plan og bygning
Dekningsgrad i %
Gebyrinntekter
Beregnet selvkost (kostnader)
Selvkostresultat (over-/underskudd)
Avsetning til selvkostfond
Bruk av selvkostfond
Dekning av fremført underskudd
Fremføring av årets underskudd
Akkumulert underskudd til fremføring
Bokført verdi 31.12
Byggesak
Dekningsgrad i %
Gebyrinntekter
Beregnet selvkost (kostnader)
Selvkostresultat (over-/underskudd)
Avsetning til selvkostfond
Bruk av selvkostfond
Dekning av fremført underskudd
Fremføring av årets underskudd
Akkumulert underskudd til fremføring
. Bokført verdi 31.12

Nord-Odal kommue

92,2
8156000
8848000
-692000
692000

6053000

119,50 %
1 407 239
1 177 436
-229 803
229 803

154 164

51 %
277 951
1 090 076
267 087

40 %
198 000
836 767
136 707

61 %
709 484
1 378 489
462 232
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Note nr. 15: Salg av aksjer
NOTE nr. 15: Salg av aksjer (finansielle anleggmidler)
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, c)

Salg av aksjer klassifisert som
finansielle anleggsmidler

Ander ført i driftsregnskapet
(opptjente resultater)

Andel ført i
investeringsregnskapet
(utdeling av innskutt kapital

Sum

Ingen salg i 2020

Note nr. 16: Ytelser til ledende personer
NOTE nr. 16: Ytelser til ledende personer
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, d)
Lovtekst:
d) Det skal opplyses om ytelser til ledende personer i virksomheten.

Brutto lønn
Kommunedirektør
Kommuneråd
Ordfører
Varaordfører

Fast godtgjørelse

Bonus

Eventuelt annen
tillegssgodtgjørelse

1 186 324
889 197
687 220

Note nr. 17: Godtgjørelse til revisor
NOTE nr. 17: Godtgjørelse til revisor
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, e)

Godtgjørelse
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Eierskapskontroll
Revisjonsuttalelser og etterlevelseskontroll
Rådgiving
Sum

Nord-Odal kommue

510 250
261 500
12 750
131 000
84 750
1 000 250
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Note nr. 18: Strykninger
NOTE nr. 18: Strykninger
Budsjett og regnskapsforskriften, Kapittel 4. Avslutning av årsregnskapet

Lovtekst:

§ 4-2.Strykninger av budsjettdisposisjoner og bruk av disposisjonsfond
ved merforbruk i driftsregnskapet
Hvis driftsregnskapet viser et merforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal merforbruket
reduseres så mye som mulig ved å

a) stryke overføring til investering
b) stryke avsetning til disposisjonsfond
c) stryke inndekning av tidligere års merforbruk.
Overføring av midler som etter lov eller avtale er reservert for særskilte formål, kan likevel ikke strykes etter
bokstav a. Strykninger etter bokstav a og b gjennomføres så mye som mulig før det foretas strykninger etter
bokstav c.
Hvis regnskapet fortsatt viser et merforbruk etter strykningene, skal merforbruket reduseres ytterligere ved
bruk av disposisjonsfond, så lenge det er tilgjengelige midler på fondet. Den delen av disposisjonsfondet som i
det opprinnelige budsjettvedtaket for året etter regnskapsåret brukes til å finansiere driftsbudsjettet, kan likevel
ikke brukes til å redusere merforbruket. Et merforbruk som ikke kan reduseres etter første punktum,
fremføres til inndekning etter kommuneloven § 14-11 eller § 14-12.

Det er med bakgrunn i dette foretatt følgende strykninger:
Overføring til investering
Avsetning til disposisjonsfond redusert med
Inndekning av tidligere årsmerforbruk redusert med
Sum strykninger

kr
kr
kr
kr

280 370,00
2 843 107,36
3 123 477,36

§ 4-5.Strykninger av budsjettdisposisjoner ved udekket beløp i
investeringsregnskapet
Hvis investeringsregnskapet viser et udekket beløp etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal det
udekkete beløpet reduseres så mye som mulig ved å stryke avsetninger til ubundet investeringsfond.
Hvis regnskapet fortsatt viser et udekket beløp etter strykningene, skal det udekkete beløpet føres opp til
dekning på investeringsbudsjettet i det året som regnskapet legges fram.

Det er med bakgrunn i dette ikke foretatt strykninger:

.

Nord-Odal kommue
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Note nr. 19: Konsolidert regnskap
NOTE nr. 19: Konsolidert regnskap
Budsjett og regnskapsforskriften, Kapittel 10.

Lovtekst:
§ 10-1.Konsolidering
Det konsoliderte årsregnskapet etter kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d skal vise kommunen eller fylkeskommunen
som én økonomisk enhet.

a: Enheter som inngår i konsolidert regnskap:
Nord-Odal kommuneskoger KF
b: Enheter som er utelatt etter §10-3
Alle andre interkommunale politiske råd eller kommunalt oppgavefelleskap er
enten ført i kontorkommunens regnskap eller er egne rettsubjekter

c: Enheter som har kommet til eller gått ut av konsolidering:
Nord-Odal kommuneskoger KF kommet inn, jfr Ny kommunelov.
Konsolideringen er foretatt manuelt og foretaket fører regnskap etter regnskapsloven og det er da utarbeidet et
regnskap etter kommunal budsjett og regnsakspforskrift for deretter å bli konsolidert inn.

Nord-Odal kommue
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Note nr. 20: Koronakostnader
I regnskapet er det ført på eget prosjekt kode Korona relaterte kostnader og inntekter. Kolonnen «Ført
korona prosjekt» viser hvordan dette er fordelt i organisasjonen.
Regnskap

Ført korona
prosjekt

Justert
budsjett

2020
Politikk og sentraladministrasjon
Oppvekst og kultur
Helse og omsorg
Eiendom og samfunn
Finans

26 797 973,71
102 179 278,63
172 761 553,30
26 863 376,51
-328 602 182,15

1 192 984,50 25 606 635,00
-135 366,07 108 020 975,00
10 312 574,07 160 948 968,00
730 835,34 25 298 981,00
-7 844 877,30 -319 875 559,00
4 256 151

Avvik mot
justert budsjett
korrigert for
korona

1 645,79
5 706 330,30
-1 500 011,23
-833 560,17
881 745,85
4 256 151

Tabellen under viser hvordan vedlikeholdtilskuddet som ble gitt er benyttet, det er avsatt kr 1 016 301,57 til
kostnader som påløper i 2021. Dette tiltaket påvirker ikke netto kostnaden på rammeområde 6 da både
inntekter og utgifter er ført der.
Vedlikeholdstilskudd Korona

6 Eiendom og samfunn
Ansvar: 650 DRIFTSAVDELINGEN
12300 VEDLIKEHOLD, PÅKOSTNING NYBYGG OG NYANLEGG
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, PÅKOSTNING, NYBYGG OG NYANLEGG
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON
15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND
17290 MVA.KOMP DRIFT GENERELL ORDNING
18000 RAMMEOVERFØRING
Sum ansvar: 650 DRIFTSAVDELINGEN

2020

1 183 468,03
230,40
259 382,44
1 016 301,57
-259 382,44
-2 200 000,00
-

Sand, 19.02.2021

Nord-Odal kommue
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Forord
I henhold til Kommunelovens § 14 skal kommuner for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og
årsberetning. Forskrift av 07.06.2019 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. bestemmer videre at årsregnskapet skal bestå
av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og
noteopplysninger. I loven § 14-6 finner en at årsregnskapet skal være avlagt fra administrasjonen
innen 22. februar i året etter regnskapsåret og i §14-3 hvor årsregnskapet og årsberetningen skal
vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Regnskapet for 2020
ble oversendt til revisjonen den 19. februar 2021.

Årsberetning er i stor grad bygd opp på samme måte som tidligere år tilpasset ny kommunelov og
forskrift med en del forklaring på vesentlige avvik mellom driftsbudsjett og driftsregnskap, samt
mellom investeringsbudsjett og investeringsregnskap. I tillegg er det redegjort for økonomisk
utvikling på enkelte nøkkeltall som forteller noe om den økonomiske situasjonen kommunen er i.
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Bevilgningsskjema drift

Frie inntekter
Kommunen fikk 4,145 mill kr mer i frie inntekter enn budsjettert. Av dette beløper det seg til 5,949
mill kr merinntekt rammetilskudd, mens inntekts- og formuesskatt ble 2,764 mill kr lavere en
budsjettert. Andre generelle driftsinntekter endte på 1,484 mill kr mer enn budsjettert.
Finans
Netto finans viser en merutgift på 2,586 mill kr, noe som i hovedsak skyldes høyere innbetalte avdrag
på lån og noe høyere renteutgifter enn budsjettert.
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser et merforbruk på 6,062 mill kr for 2020. Disponeringer av merforbruket
innebærer at vedtatt overføring fra drift til investering til inndekking av merforbruk fra 2019 på 0,280
mill ikke kunne gjennomføres, avsetning til driftsfond på 2,921 mill kr ble ikke gjennomført og av
vedtatt dekning av tidligere års merforbruk ble 2,843 mill kr ikke gjennomført.
Fremført til inndekning i senere år
Årets resultat ble 0 etter nevnte disponeringer. Dette betyr at av merforbruket fra 2019 som skulle
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dekkes inn i 2020 ble bare 1,654 mill kr dekket. Resterende 2,843 mill kr må dermed dekkes inn i
2021 jfr Kommuneloven §14-11.

Politikk og sentraladministrasjon
Det er noe mindreforbruk på ansvar for kommunestyret, dette har sammenheng med at det har vært
noen færre politiske møter i 2020, samt at de fleste møter har vært på teams så det er mindre
reisekostnader.
Det er størst avvik på servicekontoret og beredskapsfunksjonene. Merforbruket på disse ansvarene
skyldes økte lønnskostnader knyttet til korona.
Merforbruket på ansvar for fellesfunksjoner er knyttet til høyere annonsekostnader samt faktura for
2019 til regionrådet kom i 2020.
Oppvekst og kultur
Mindreforbruk på rammeområdet for Oppvekst og Kultur skyldes flere forhold. For rammeområdet
som helhet er det bruk av bundne fond, justering av feil fra tidligere år, lavere forbruk hos de fleste
enheter, i hovedsak nedbemanning i barnehagene, sykelønnsrefusjoner og mindre forbruk hos Odal
PPT og Odal Barnevern. Samtidig har det vært mindre inntekter enn forventet grunnet korona.

Helse og omsorg
Det er ett merforbruk i helse og omsorg på 11,8 mill kr. Koronarelaterte utgifter i etaten tilsvarer
10,3 mill kr. Differanse på 1,5 mill kr er reelt merforbruk for helse og omsorg utover registrere
korona kostnader.
Dette skyldes i hovedsak overtid og bakvakter, da det mangler sykepleierkompetanse i
hjemmetjenesten og institusjonene.
I tillegg har ansvar 384 Garvikåsen ett merforbruk på 1,4 mill kr. Dette skyldes i hovedsak mangel på
vikarer og en ressurskrevende bruker.
Ansvar 413 Psykisk helsetjeneste hadde ett underforbruk på 2,2 mill kr. Dette skyldes stillinger i
vakanse og utfordringer med ansettelse i koronatid. Kontoret hadde andre tilnærmingsmåter til
pasienter som betinger relasjon etablert. I tillegg ikke innleie for langtidssykefravær hos en ansatt. I
tillegg hadde vi tilskuddsordning introduksjonsstønad. Det ble store konsekvenser for brukere av
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tjenesten med lang ventetid, bytte av behandlere og dårligere kvalitet på tilbudet. Dette er ikke
tilfredsstillende.

Fravær: Økt belastning på ledere. Flere i langtidsfravær uten innleie i funksjon. Merbelastning i enhet
pga at andre ansatte får tilleggsoppgaver og settes til styring og organisering uten å ha kapasitet til
dette i sin stilling. Dette medfører at enheter mangler styring og kontroll, fordi man mister
totaloversikten.
Overtid: Mangel på sykepleiere og kompetanse, som utløser økt behov for bakvakter og disse
vaktene generer ofte overtid. I tillegg har ikke tildeling av tjenester i helse og omsorg samsvart med
dagens krav fra spesialisthelsetjeneste, noe som gjør at pasienter havner på ett høyere tjenestenivå.
Ressurskrevende:
Merforbruk i ett tiltak i kommunen pga atferdsendringer med behov for økte ressurser.

Eiendom og samfunn
Landbruk og teknikk: Utgifter: Innsparing lønnsutigfter inkl. sykepenger/fødselspenger ca 0,340 mill
kr vakanse i stillinger samt overført ressurser til beredskap (korona - beredskapskoordinator).
Refusjon for utleid arbeidskraft til regionrådet 0,140 mill kr. Inntekter: Overføring kommuneskog ca
0,5 mill kr mer enn budsjettert som følge av periodisering i kommuneskogregnskap. Gebyrinntekter
ca 0,5 mill kr mindre enn budsjettert. Mindre tiltak som følge av korona?
Renhold: avviket skyldes i hovedsak korona situasjonen.
Merutgifter til bruk av vikar i forhold til hyppigere renholdsfrekvens og smittevernsrutiner, samt
merforbruk på tørkepapir og innkjøp av hånddesinfeksjon og overflatedesinfeksjon. Uforutsette
merutgifter på reparasjoner av maskiner.
Det er mindre sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Mo menighetskontor sa opp renholdsavtalen med
oss, så det ble mindre inntekter enn budsjettert på grunn av det, men inngått avtale med Odal
Sparebank om kjøp av renholdstjenesten av oss har kompensert for dette og gitt merinntekter.
Drift: fastlønn 0,390 mill kr i overforbruk - budsjettert med vakanse som bare ble delvis gjennomført
grunnet høyt sykefravær ved avdelingen og overtagelse av ansatt i kommuneskog.
Fjernvarme 0,205 mill kr i overforbruk - Påvirket av vær og bruksmønster bygg.
Vedlikehold -2,5 mill. overforbruk hvorav 1,2 mill. nullføres mot motpost vedlikeholdsmidler fra KMD
for å stimulere lokalt næringsliv under korona pandemien. Erfaringstall fra regnskap 2017- 2019 =
snitt på 3 mill. på vedlikehold. Når ramme 2020 blir satt til 1,4 mill. er det ikke tatt høyde for
uforutsette hendelser som må løses på bygningsmassen. Overforbruk 2020 minus 1,2 mill. i
vedlikeholdsmidler fra KMD = 2,7 mill. i reelt overforbruk ( 300 000 under snitt tidligere år).
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Serviceavtaler 0,7 mill kr i overforbruk som kan knyttes til vintervedlikehold kommunale veger.
Påvirkes av vær og føre = vanskelig å budsjettere.
Inntekter 2,2 mill kr. i vedlikeholdsmidler fra KMD ført som inntekt her. Resteb av økning fordeler
seg slik : avgiftspliktig husleie 0,5 mill kr i pluss. Skyldes utleie til vindkraft og omsetningsbasert
husleie Bunesvegen 59 (ny vekst). Sykelønnsrefusjon 0,4 mill kr i pluss og utleie av bolig 0,080 mill kr i
pluss.
Totalt 1,9 mill. i overforbruk 2020.
Lite avvik brann og feiing.

Finans
Skatteinngangen ble lavere enn budsjettert -3,5 mill. Rammetilskudd og inntektsutjevning ble justert
og ga totalt 3,7 mill merinntekter. Rentekostnaden ble høyere pga økt låneopptak -2,4 mill.
Pensjonskostnaden ble 0,7 mill kr høyere. Lønnsoppgjøret ble lavere enn avsatt lønnspott med 7,2
mill kr. Merforbruket fra 2019 ble ikke inndekket som budsjettert pga merforbruk og utgjør 2,8 mill
kr.

Korona:
Regnskap

Ført korona
prosjekt

Justert
budsjett

2020
Politikk og sentraladministrasjon
Oppvekst og kultur
Helse og omsorg
Eiendom og samfunn
Finans

26 797 974,00
102 179 279,00
172 761 553,00
26 863 377,00
-328 602 182,00

1 192 984,50
-135 366,07
10 312 574,07
730 835,34
-7 844 877,30
4 256 151

25 606 635,00
108 020 975,00
160 948 968,00
25 298 981,00
-319 875 559,00

Avvik mot justert
budsjett korrigert
for korona

1 645,50
5 706 329,93
-1 500 010,93
-833 560,66
881 745,70
4 256 150

Politikk og sentraladministrasjon
Forbruk til korona er i hovedsak knyttet til ekstra lønnskostnader i forbindelse med koronarelaterte
tiltak. I tillegg er det medført ekstra kostnader for å kunne tilrettelegge for bruk av hjemmekontor.
Kostnader til beredskapskoordinator er knyttet til dette området. Det er ordinært kun en 10% stilling,
men i 2020 har den i lengre tid vært utvidet til 100% stilling.
Oppvekst og kultur
Underforbruket skyldes at det er mottatt midler knyttet til voksenopplæring og tiltak mot sårbare
barn ved NOU. Ved NOU er dette lønnsmidler. Det er ikke spesifisert utgifter fra GIV, knyttet til
korona.
Helse og omsorg
Helsestasjonen har hatt alle utgifter på:
Opprettet testsenter
Opprettet smittesporingsteam
Startet arbeidet med vaksineringsteam
6
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I tillegg merutgifter tilknyttet andre enheter:
Ansatte inndelt i kohorter
Ulike oppmøtesteder med tilhørende økte utgifter
Lav terskel for å holde seg hjemme ved symptomer som generer overtid
Opplæring på vikarer
Kjøkken har økte utgifter for engangsmateriell ved matutlevering
Smitteutstyr etter estimat
Administrative oppgaver ifm planlegging for å forebygge smitte
Isolasjon og utgifter tilknyttet dette

Eiendom og samfunn
Merutgifter renhold: Utgiftene skyldes behov for vikar på grunn av hyppigere renholdsfrekvens og
smittetiltak, samt behov for inntak av sykefravær fra første dag for å klare å utføre dette. Merforbruk
av tørkepapir, hånddesinfeksjon og overflatedesinfeksjon på grunn av innførte hygienetiltak.
Merutgifter driftsavdelng: Arbeid i forbindelse med opprettelse av testsenter, ombygging legekontor
- skjermet "koronakontor", isolasjonsbolig (tapt leieinntekt), samt skilting.

Finans
Ekstra rammetilskudd pga korona 7,7 mill kr. Noe lavere pensjon 0,2 mill kr

Utvalgte nøkkeltall – trender
Utvikling egne nøkkeltall

2020

2019

2018

2017

2016

Sum driftsinntekter (i hele 1000 kr)

452 049

443 389

430 830

415 988

394 933

Sum driftsutgifter (i hele 1000 kr)

450 961

451 846

443 056

417 044

386 745

Brutto driftsresultat (i hele 1000 kr)

1 088

Skatteandel i % av frie inntekter(skatt/ramme)

35,2 %

Skatteinngang i % av gjennomsnitt for landet

70,8 %

Avvik mellom reg.budsj og regnskap, brutto driftsinntekter (i hele 1000 kr)

17 905

Avvik mellom reg.budsj og regnskap, brutto driftsutgifter (i hele 1000 kr)

25 020

26 885

Netto renter og avdrag (i hele 1000 kr)

31 481

Netto driftsresultat (i hele 1000 kr)

-6 062

Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

0,24 %

-1,91 %

Renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter

6,96 %

6,40 %

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

-1,34 %

-3,35 %

Lånegjeld (ekskl. pensjon) i % av brutto driftsinntekter

156,62 %

141,66 %

Regnskapsmessig mer(-)/mindreforbruk(+) (i hele 1000 kr)

0

-5 712

-8 457

-12 226

-1 057

8 188

36,19 %

36,39 %

34,94 %

35,40 %

70 %

70,1 %

67,90 %

67,90 %

19 110

19 431

19 270

27 469

9 044

10 987

6 510

23 986

17 631

18 249

17 014

-14 836

-13 119

-5 408

3 734

-2,84 %

-0,25 %

2,07 %

5,29 %

5,27 %

5,22 %

-3,05 %

-1,30 %

0,95 %

121,15 %

106,75 %

96,05 %

0

7 335

15 039
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Hovedtall drift
Nord-Odal
2019

Nord-Odal Kostragruppe
2020
01

Innlandet

Landet uten
Oslo
90 000

Økonomi
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger

93 813

95 628

89 783

97 981

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

-1,30 %

0,40 %

0,50 %

0,10 %

1,40 %

Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger

95 057

95 220

89 355

97 840

88 705
59 028

Frie inntekter i kroner per innbygger

61 879

63 776

60 403

60 148

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

-2,60 %

-0,80 %

0,80 %

1,30 %

2,40 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

100 296

113 904

85 745

86 431

91 397

106,90 %

119,10 %

95,50 %

88,20 %

101,60 %

Nord-Odal
2019

Nord-Odal Kostragruppe
2020
01

Innlandet

Landet uten
Oslo

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Investering, finansiering, balanse

Økonomi
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
Kortsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Kortsiktig gjeld i prosent av netto lånegjeld

-3,90 %

20,50 %

18,60 %

25,00 %

23,10 %

1,80 %

0,50 %

9,50 %

12,90 %

11,80 %

19,60 %
18,40 %

Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter

134,90 %

158,80 %

114,20 %

114,10 %

124,80 %

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter

284,50 %

299,10 %

228,20 %

231,20 %

233,80 %

140 344

134 162

102 175

113 875

98 455

0,00 %

0,00 %

10,60 %

13,10 %

9,90 %

Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser

Tabellene er hentet fra Framsikt som baseres på SSB sine tall. Tallene legges fram med forbehold om feil siden SSB har hatt
tekniske problemer med sine tabeller.

Kommentarer til Kostra-nøkkeltall
I 2020 endret SSB sine kostragrupper, og Nord-Odal ble plassert i kostragruppe 1. Denne gruppen
gjelder kommuner med 2000 til 9999 innbyggere, lave bundne kostnader og lave frie inntekter per
innbygger.
Nord-Odal kommune har høy netto lånegjeld pr innbygger. Kommunen ligger høyere enn
sammenlignbare kommuner og landet uten Oslo. Til sammenligning har kommunen 28.000 kr mer i
gjeld pr innbygger enn sammenlignbare kommuner. Også langsiktig gjeld er langt høyere enn
gjennomsnittet for kostragruppe 1.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter vier at kommunen har dårligere resultat enn
sammenlignbare kommuner, innlandet og landet uten Oslo. Kommunen endte opp med et negativt
netto driftsresultat på -2,6%, noe som betyr at kommunen har brukt av frie fond for å komme i
balanse.
Teknisk beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat på 1,75%.
Arbeidskapitalen forteller om kommunens evne til å dekke sine fortløpende betalingsforpliktelser.
Negativ arbeidskapital sier at likviditeten og betalingsevnen er dårlig. Denne kan ikke være negativ
over lang tid.
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Måloppnåelse
I budsjettvedtaket for 2020 la kommunestyret fram flere verbale punkter.
Disse punktene er fulgt opp og kommentert i løpet av året.
20. Omstillingsprosjektet i Nord-Odal
I lys av den pressede økonomiske situasjonen i kommunen og regjeringens manglende vilje til å
fullfinansiere kommunesektoren i Norge – ser vi behovet for en større omstillingsprosjekt i
Nord-Odal. Gjennom reduksjon i eiendomsskatt, økning i ressurskrevende tjenester og en høy
lånegjeld er Nord-Odal kommune i en krevende økonomisk situasjon. I tillegg til de endringer
som ligger inne i budsjett 2020, må vi ta grep som gjør oss bærekraftige inn i framtida. Aktiv
boligpolitikk er et bevisst grep som vil kunne gi oss flere innbyggere, noe vi er avhengig av for å
kunne opprettholde vår drift. Vi kan derimot ikke belage oss på at et økt antall innbyggere vil
kunne løse våre utfordringer på kort sikt, vi må gjøre grep her og nå. I tillegg til de grep som
ligger inne i budsjettet må vi omstille driften vår slik at vi kan spare inn ytterligere 5 millioner
kroner. Alle grep som skal igangsettes skal gjøres i dialog og samarbeid med fagforeningene og
politikerne i kommunen. Nedgang i antall barn i barnehage og skoler er en realitet. Det fører til
en reduksjon i antall ansatte. Det vil bli nødvendig å i større grad ta i bruk
sammenligningsverktøy som KOSTRA og skoleporten for å ta de smertefulle kutt som må
komme. Målet må være at Nord-Odal kommune reduserer sine tjenester til snittet for
kommunegruppe 10 samtidig som læringsresultater og trivsel økes. Vi har per i dag en relativ
lav poengsum på skoleresultater, men våre elever fullfører videregående skole i stor grad. I
løpet av 2020 vil det være nødvendig å gjennomføre en prosess på skolestruktur for å se om
den organiseringen vi har i dag er hensiktsmessig med det antall elever vi har. Vi har i dag tre
barnehager. Det er viktig å få gjennomført utbygging av barnehage i Mo så raskt som mulig.
Denne utbyggingen må være hensiktsmessig med tanke på økonomi og ikke minst med tanke
på antall barn. Kommunestyret som skole- og barnehage-eier må sammen med kommunens
administrasjon og ansatte bruke tid på å først finne en felles forståelse for nåsituasjon slik at
man kan ta politiske grep for hvilke områder som skal styrkes, kuttes eller skjermes. I denne
prosessen er det viktig å få på plass den nødvendige strategiske ledelse for etaten – enten
alene eller sammen med nabokommune.
Der det er mulig å inngå vertskommunesamarbeid med andre, må det prioriteres. Dette for å få
en bærekraftig økonomi og for å kunne gi gode tjenester til våre innbyggere, med en bredde i
fagkompetanse vil det også kunne gjøre kommunen til en enda mer attraktiv arbeidsplass.
Eksempler på tjenester det kan være riktig å utrede samarbeid på er: tekniske tjenester,
landbruk, skogbruk, arkiv og kultur. Utfordringene vi ser i helse og omsorg må bli tatt på alvor.
En ny helse- og omsorgs-plan må igangsettes. Det er ikke kapasitet på administrativ side i dag
for å få det til. En gjennomgang av organisasjons- og lederstruktur i helse og omsorg må
iverksettes første halvår 2020. Dette vil kunne medføre økte kostnader en periode, men en
styrking av styring i denne sektoren vil også kunne gi reduserte kostnader og økte inntekter.
Sykefraværet i kommunen er også for høyt, dette er det helt avgjørende at vi setter enda mer
tydelig på dagsorden neste driftsår. Enkelte enheter har et altfor høyt sykefravær, dette må
følges opp administrativt og av oss som politikere. Vikarbruk vil kunne øke det neste året og det
er viktig med tett oppfølging og rapportering slik at dette kan følges opp på en systematisk
måte. Nord-Odal kommune må arbeide systematisk for få ned lånegjeld og bygge opp et
driftsfond. I økonomiplanperioden for 2021-2023 settes det av fondsmidler. Disse
fondsmidlene må ikke tas inn i drift på kort sikt, men bli en sikkerhet for oss framover. Det må
lages en plan som går utover økonomiplanperioden som synliggjør en målsetning for
fondsavsetting. Et bærende prinsipp må være at bygges det en ny kvadratmeter – må det selges
eller saneres en gammel kvadratmeter.
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Kommentar/ oppfølging:
Begge forprosjektene er gjennomført, med følgende vedtak
KS-044/20 Vedtak:
1. Kommunestyret ber om at det tas opp i ordfører-rådmannsmøte i Kongsvingerregionen
om at det er interesse for samarbeide om enkelte oppgaver knyttet til sektoren og at et
slikt samarbeid formaliseres.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å innlede samtaler med administrasjonen i Sør-Odal
kommune for å fremme egen politisk sak om vertskommunesamarbeid innen
kultursektoren.
3. I forbindelse med behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24 vurderes det
behov for ekstern bistand til ytterligere utredninger.
KS-043/20 Vedtak:
1.Kommunestyret tar arbeidsgruppens rapport om skolestruktur til etterretning og vedtar at
arbeidet med utredning av skolestruktur, 1-10 skole i Mo, videreføres. Eventuelle kostnader
knyttet til dette arbeidet i inneværende budsjettår legges fram i forbindelse med egen sak om
budsjettregulering.
2.Det bes om en foreløpig betraktning om eventuelle ledige skolelokaler kan egne seg for
barnehageformål.
3.I forbindelse med behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24 vurderes det behov
for ekstern bistand til ytterligerer utredninger.
Nytt vedtak 16.12.2020 i forbindelse med budsjettet:
KS-101/20 Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner den foreslåtte fremdriftsplan for arbeidet med utredning av
fremtidig skolestruktur i Nord-Odal kommune.
2. Kommunestyret gir den nedsatte styringsgruppa for arbeidet mandat til å belyse de
alternativer til skolestruktur de finner nødvendig.
Arbeidet er startet og er forventet å ha utredningen klar til politisk behandling i september
2021.
21. Øke inntekter i helse og omsorg
Vi ser med bekymring på det økte presset som ligger i helse- og omsorgssektoren. Vi har en
økning i antall innbyggere over 80 år de neste årene, samtidig som vi ser sterk økning i behov
for ressurskrevende tjenester. Dette øker arbeidsbyrden for våre ansatte, og oppgavene vi skal
løse blir mer krevende i tida framover. Vi må legge opp til en bærekraftig drift der det vi gjør er
innenfor de rammene vi har til rådighet, samtidig som vi må etterstrebe fortsatt å ha gode og
trygge tjenester for våre innbyggere. I neste års budsjett øker vi ramma til helse og omsorg med
ti millioner, samtidig ser vi at antall sykehjemsplasser var foreslått redusert. 12,1 % av våre
innbyggere over 80 år bor i dag på sykehjem, på landsbasis er det 12,4%. Vi må fortsatt arbeide
for å få ned dette tallet. Statlige myndigheter er klare på at det er viktig å styrke
hjemmebaserte tjenester. Det må også vi gjøre. Eldreomsorg: Vi mener derimot at det å bygge
ned vår kompetanse nå, vil være svært uhensiktsmessig. Andelen eldre over 80 år vil øke kraftig
de neste åra og behovet for våre tjenester likedan. Vi ber om at det ses på om utleie av
sykehjemsplasser til andre kommuner kan bidra til at antallet opprettholdes. Dersom vi klarer å
øke inntektene våre i helse og omsorg vil det også være mulig å opprettholde den
bemanningen vi har nå. Ressurskrevende tjenester: Økningen av brukere som har behov for
ressurskrevende tjenester er bekymringsfull. Vi har verken boliger eller et oppbygd
hjelpeapparat. Dette er en utfordring som vi ser i mange kommuner. Vi ber rådmannen vurdere
en ombygging av den delen av TMM, som ikke er i bruk, for et tilbud mot denne gruppen.
Dersom det skal være mulig å ha økonomisk bærekraft i et slikt prosjekt, må vi også her se på
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muligheten for å selge plasser til andre kommuner. Vi anser begge disse forslagene å være
arbeidskrevende å gjennomføre og ber om en sak som synliggjør en økning i administrativ
ressurs eller konsulentbistand.
Kommentar/ oppfølging:
Utredning er ferdig. Behandlet i råd og utvalg 25.mai. Behandlet i KST 12.juni. Utbygging ville
kreve over 12 millioner og kreve høykvalifisert personale. Det er ikke mulig å selge plasser til
andre kommuner uten ett anbud. Det arbeides med felles anbudsregler for RIIK.
22. Aktiv boligpolitikk
Den nye kommuneloven gir kommunene et ansvar for å drive samfunnsutvikling. For
Kommunestyret er en aktiv boligpolitikk viktig i dette arbeidet. Aktiv boligpolitikk krever at
kommunen aktivt tilrettelegger og igangsetter. Vi skal ikke primært være aktøren som
investerer, men vi skal være en aktør som gir rom for at private utbyggere kan investere og
utvikle. Dette er en forutsetning for at vi møter de målene som ligger i vår samfunnsplan. Ved
bygging av Trygghetsboliger fikk vi nye leiligheter i Sand sentrum, disse er solgt som DESleiligheter (De Eldres Boligspareklubb). I Samling selges 10 leiligheter som selveierleiligheter.
Den nye sentrumsplanen åpner for salg av leiligheter på Sandsjordet, her er det en privat
utbygger og leilighetene her selges som borettslagsleiligheter. Disse tre prosjektene gir ulike
eieformer og gjør at våre innbyggere kan gjøre et valg når de ønsker å kjøpe leilighet. Samtidig
bygges det ut tomannsboliger og rekkehus litt utenfor sentrum.Kommunen skal legge til rette
for og regulere på en hensiktsmessig måte, slik at private aktører fortsatt kan igangsette
bygging av leiligheter/boliger med ulike typer boformer. Kommunen skal være en tilrettelegger
for at private aktører vil bygge flere typer boliger også framover. Kommunen har aktivt gått inn
for å kjøpe leiligheter slik at prosjekter kan realiseres. Disse boligene leies raskt ut igjen. Det
viser oss at utleiemarkedet i Nord-Odal er presset, og det er behov for flere boliger til utleie.
Kommunen må fortsatt bidra til at leiemarkedet øker, men her bør det også legges til rette for
private aktører.Når det gjelder kommunens utleieboliger bør det legges til rette for at leietaker
kan få kjøpe boligen. Det vil redusere kommunens eierskap og det vil være med på å gi
muligheter for å eie for flere. Husbanken har virkemidler slik at dette kan realiseres.
Kommunen må utarbeide en strategi og igangsette et arbeid for at flere boliger kan bli solgt til
leietakere i samarbeid med Husbanken. Husbanken har også lagt til rette for at private
utbyggere kan få støtte gjennom Husbanken gjennom utbygging. Gjennom en slik utbygging
kan kommunen ha tildelingsrett på et visst antall leiligheter. Vi ber administrasjonen undersøke
om dette er noe som kan være aktuelt for Nord-Odal. De siste årene viser at flere ønsker å
bygge enebolig i Nord-Odal. Kommunestyret vedtar utvidelse av Garvikåsen boligfelt. I Austvatn
og Bruvoll har kommunen fortsatt en del ledige tomter, markedsføring av disse er viktig
framover. Brurhella er ikke et kommunalt boligfelt, men her er det nå tilnærmet fylt opp.
Kommunen må markedsføre det vi har av ledige tomter, samtidig som vi må legge til rette for
en utvidelse med byggetrinn 2 på Brurhella.
Kommentar/ oppfølging:
Kommunen har foreløpig ikke hatt kapasitet til å utrede mulighet for samarbeid med
husbanken for bygging av leiligheter med tildelingsrett. Det er å håpe at det blir tid til dette om
ikke alt for lenge. Det er nå reservert flere tomter i Sollia, så det ser ut ser ut som interessen for
å bygge bolig i Austvatn er økende. Det ble ikke bevilget midler til markedsføring av
tomter/boliger i kommunen utover det som fremgår på kommunens egen hjemmeside. Det ble
solgt en bolig til tidligere leietaker.
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23. Budsjettpost 450: Frivilligsentral
Det har vært reduksjon av driftsmidler over ramma til frivilligsentralen de siste årene. Vi har
opprettholdt drift t. o. m 2019, men har kun mulighet til drift første halvåret 2020.
Kommunestyret ber om at alt arbeid frivilligsentralen gjør, kartlegges. Med bakgrunn i det kan
vi i samarbeid med stifterne av frivilligsentralen finne mulige løsninger for drift også framover.
Kommentar/ oppfølging:
Stiftere er Folkehjelpa, Frelsesarmen, Mo Sanitet og Nord-Odal kommune. Frelsesarmen har
trukket seg. Det ble funnet løsning for resten av året ved omlegging av drift.
24. Heltid
Arbeidet for en heltidskultur i kommunen er en sterkt prioritert oppgave for folkevalgte og
administrasjon i årene som kommer. Det er et langsiktig og krevende arbeid. Vi viser til
rådmannens orientering i administrasjonsutvalget 26. november og støtter rådmannens
strategi om sammen med Sør-Odal å søke prosjektmidler fra KLP. Kommunestyret ber om at
det snarest opprettes ei bredt sammensatt arbeidsgruppe som kan kartlegge dagens situasjon
og sette konkrete mål for hvordan vi gradvis kan bygge opp en bærekraftig heltidskultur og
samtidig redusere bruken av midlertidige stillinger i kommunen(e). Dette vil gagne både
ansatte, Nord-Odal kommune som arbeidsgiver og ikke minst innbyggere som har behov for
kommunale tjenester.
Kommentar/ oppfølging:
Det ble søkt om midler fra i 2019. Det ble ikke innvilget. Det er gjort forsøk på å gjennomføre
møter mellom kommunene i 2020. Det har ikke lykkes på grunn av covid- 19. Det ble vurdert at
det var viktig at helse/omsorg var med i denne prosessen. Det har ikke vært kapasitet til å
prioritere dette arbeide i 2020.
Det har i løpet av 2020 vært dialog mellom kommunene knyttet til heltid. Det vil i 2021 bli
vurdert om samarbeidet må fortsette i en annen form.
25. Kommuneskogen
Som et ledd i det planlagte omstillingsarbeidet kommende år foreslår Kommunestyret at det
utredes om administrasjonen av kommuneskogen kan legges til skogbrukssjefen. Det bør også
vurderes om det er hensiktsmessig å ha felles landbruks- og skogbruksadministrasjon med SørOdal, eventuelt også om de to kommuneskogeiendommene kan driftes under ett.
Kommentar/ oppfølging:
Sak vedrørende kommuneskog ferdig utredet og behandlet. Det har ikke vært interesse i SørOdal for å utrede felles landbrukskontor.
26. Kultur
Kommunestyret ber administrasjonen utrede og synliggjøre konsekvensene av kutt i stilling
kultursjef/rammekutt kultur og legge dette fram for utvalg for oppvekst og kultur innen første
kvartal 2020
Kommentar/ oppfølging:
Saken ble behandlet i utvalg for oppvekst og kultur 3.februar. Budsjettjustering ble foretatt.
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Selvkostområder
Tall i hele 1000 kr.

Inntekter

Renovasjon
Slam
Feiing
Kart og oppmåling
Byggesak
Plan

7 149
4 046
1 407
278
709
198

Kostnader

Resultat 2020
Over(+)/
Årets
underskudd (- deknings)
grad i %

7 202
4 014
1 177
545
1 172
335

-53
32
230
-267
-463
-137

99,3 %
100,8 %
119,5 %
51,0 %
60,5 %
59,1 %

Vedtatt
dekningsgrad i %

100,0 %
100,0 %
100,0 %

Balansen
Avsetn(+)/
bruk av (-)
dekningsgradsfond
-52
32
230
0
0
0

2020
Dekningsgradsfond/
fremførbart
underskudd
pr. 31.12
0
0
0
0
0
0

Etterkalkylen for selvkostområdene viser dekningsgrad under 100% for renovasjon. Derfor ble det
nødvendig å bruke av fond. I forhold til driftsutgiftene har gebyrinntektene vært noe lave.
For slam og feiing var dekningsgraden over 100%, noe som medførte en avsetning til fond.

Likestilling
I henhold til kommunelovens § 14-7 bokstav e) og f) plikter kommunene å redegjøre for den faktiske
tilstanden når det gjelder likestilling. §§26 -26 b i lov om likestilling og forbud mot diskriminering
(likestillings- og diskrimineringsloven) legger føringer for hva kommunene som arbeidsgiver skal ha
fokus på og rappportere i forbindelse med likestilling og diskriminering. Det gjelder forhold knyttet
til kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. For å hindre forskjellsbehandling skal det redegjøres
både for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges.
Kommunen skal i tillegg som offentlige myndigheter jobbe målrettet og planmessig for å hindre
diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Tilstandsrapportering likestilling kjønn
Rådmannen beskriver her kommunens tilstand i forhold til
 Kjønnsbalanse
 Lønn
 Stillingsstørrelse – heltid/deltid
 Utdanningsnivå
 Tiltak kjønn/etnisitet/funksjonsevne
Alle tall som ligger til grunn er tatt ut fra kommunens ansattsystem (Visma HRM)og gjelder alle faste
ansatte per 31.12 i det aktuelle året. Det omfatter også fast ansatte som er i permisjon eller er
sykemeldte.

Generell kjønnsbalanse
Nord-Odal kommune hadde per 31.12.2020 384,7 årsverk fordelt på 483 faste ansatte. Det er 63,7
årsverk fordelt på 84 menn og 321 årsverk fordelt på 394 kvinner. Totalt er ca. 83% av alle ansatte
kvinner. Det er samme fordeling som det var i 2019.
Tabellen nedenfor viser kjønnsfordelingen på de forskjellige rammeområdene oppgitt i prosent.
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2018

Rammeområde
Stab og støtte
Barnehager
Skole
Oppvekst administrasjon,
bibliotek og kultur
NAV kommune
Helse
Omsorg
Eiendom og samfunn

2019

2020

Menn
24,1 %
0,0 %
12,3 %

Kvinner
76,9 %
100,0 %
87,2 %

Menn
20,7%
0%
15,7%

Kvinner
79,3%
100%
84,3%

Menn
21,3%
0%
18%

Kvinner
78,7%
100%
82%

50,0 %

50,0 %

50%

50%

57,1%

42,9%

0,0 %
16,2 %
9,2 %
59,3 %

100,0 %
83,8 %
90,8 %
76,9 %

28,6%
17%
10,8%
57,1%

71,4%
83%
89,2%
42,9%

*
24,9%
10%
47,3

*
75,1%
90%
52,7%

*NAV har blitt interkommunalt vertskommunesamarbeid og ligger nå i Sør-Odal kommune.

Det er en forholdsvis liten endring fra 2018 til 2020 i prosentandelen blant kvinner og menn innen de
ulike områdene. Innen helse har andelen menn imidlertid økt. Det er svært positivt. Over tid har det
ikke har vært noen menn i barnehagene. Det er ønskelig å få menn inn i barnehagen, men det er få
menn som søker denne type jobber. Det hadde også vært ønskelig med flere menn innen helse og
omsorg.

Kjønnsbalanse ledere
Kommunen hadde 31.12.2020 25 enhetsledere i kap 3.4.2 i Hovedtariffavtalen (HTA) og 4 ledere i
kap 3.4.1 i HTA. I kap 3.4.3. Kommunen har 3 ledere i denne gruppa.
De fordeler seg prosentvis som følger:
2017
2018
2019
2020
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3
Menn 14,3 26,9 33,3 16,6 25,9 33,3 25,0 33,3 34,4 50,0 37,5 33,3
Kvinner 85,7 73,1 83,3 83,3 74,1 66,6 75,0 66,7 65,6 50,0 62,5 66,7
Da NAV i 2020 ble overført til ble det redusert med en stillingen i kap 3.4.2. Den 31.12.2020 var det i
kap 3.4.1 to etatsledere som var besatt av vikarer. Det er ikke telt med da det kun er faste stillinger
det rapporteres på.
Totalt er det 62,5% av lederstillingene i kommunen som besettes av kvinner.
Når det gjelder kjønnsfordelingen blant ledere er den ganske stabil. Overvekten av kvinner blant de
ansatte gjenspeiles naturlig nok også på ledernivåene. Mange kommunale arbeidsplasser er knyttet
til omsorgsyrkene hvor kvinner utgjør en dominerende andel.
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Generell lønnsstatistikk
Diagrammet viser forskjellen mellom gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn.

Gjennomsnittlig årslønn
510 000
500 000
490 000
480 000
470 000
460 000
450 000
440 000
430 000
420 000
2017

2018
Menn

2019

2020

Kvinner

Det er over tid vist at menn har høyere lønn enn kvinner i kommunen. Dette har trolig sammenheng
med at det prosentvis flere menn med høyre utdanning enn kvinner. Det er også av betydning at det
er færre menn ansatt i kommunen slik endringer i lønn hos noen her gir større utslag på
gjennomsnittet enn om den samme endringen skjer blant kvinnene.

Lønnsstatistikk ledere
Tabellen viser lønnsforskjeller mellom mannlige og kvinnelige ledere. Det viktigste kriteriene for
lederlønn er kompetanse, størrelse på enheten, budsjettstørrelse og kompleksitet på enheten.

2017
3.4.1
Menn

3.4.2

2018
3.4.3

3.4.1

3.4.2

2019
3.4.3

3.4.1

3.4.2

2020
3.4.3

3.4.1

3.4.2

3.4.3

1 060 000

584 904

640 837

1 140 143

613 781

658 780

1 173 207

617 935

675 280

1 051 979

621 957

682 032

Kvinner

817 034

600 007

648 337

854 582

630 803

670 753

886 163

625 468

687 253

878 392

659 081

693 076

Gj.snitt

857 528

623 558

645 837

902 175

626 547

666 761

957 924

622 756

683 262

965 185

645 159

689 395

Gruppen 3.4.1 har den største forskjellen mellom menn og kvinner sitt lønnsnivå. Årsaken til dette er
trolig at kommunens høyeste administrative stilling er besatt av en mann. I 2020 er det en endring i
kjønnssammensetningen i denne gruppa.
Forskjellen på lønnsnivået mellom menn og kvinner er mindre i gruppa 3.4.2. Det samme gjelder for
ledere i gruppa 3.4.3.
Nord-Odal kommune har en stor andel kvinner i ledelsen. Av 31 ledere er det 19 kvinner.
Det er gjort en god og viktig jobb over tid som har medført et balansert lønnsnivå mellom kvinnelige
og mannlige lederne i kommunen.
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Stillingsstørrelse - heltid/deltid
Tabellen nedenfor viser utviklingen de siste fire år i forhold til hvor stor andel det er av menn og
kvinner med 100 % stillinger.

Menn
Kvinner

2017
60
48

2018
60
48

2019
58
47

2020
50
41

Utviklingen viser at antall ansatte med 100 % stillinger over tid gått noe ned. Variasjonen er størst
blant menn. Noe av årsaken er nok at antall menn ansatt i kommune ikke er så høy slik at endringer
gir større utslag enn blant kvinner. Kommunen har møter med de tillitsvalgte 2 ganger i året for å
drøfte bruken av deltidsstillinger. Nord-Odal kommune har et bevist forhold til deltid. Tallene viser at
andelen menn som jobber fulltid, er høyere enn hos kvinner.
Ønsket om deltid er større blant kvinner enn menn. Kvinner ønsker i perioder å jobbe deltid, mens
menn ønsker fulltid og søker da ikke deltidsstillinger. Kommunen forsøker ved ledighet å redusere
antall deltidsstillinger der hvor det er mulig. Etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven (1 og 3-års
regel) er det kommet mange søknader om økt stillingsprosent, men ikke alle ønsker full stilling. Det
har siden 2013 ført til at flere ansatte har fått større stillingsprosenter. Det har vært færre søknader i
2020 enn tidligere år.
De fleste deltidsstillingen blant menn finner vi brannvesenet, da vi der har mange deltidsansatte.

Utdanningsnivå
Tall hentet fra SSB, statistikk for 2019 (personer over 16 år).
Landet

Grunnskolenivå
Videregående skole-nivå
Fagskolenivå
Universitets- og høgskolenivå kort
Universitets- og høgskolenivå lang

Nord-Odal
2016
2017
41,4
41,4
40,5
40,4
1,9
1,9
13,7
14
2,5
2,6

2018
40,2
40,6
2,1
14,4
2,7

2019
*
*
*
*
*

2017
26,2
37,4
2,9
23,7
9,7

2018
25,8
37,2
2,9
24,1
10

2019
25,3
37
3
24,3
10,3

*SSB hadde ikke tall for kommunen for 2019

Tallene fra SSB viser at Nord-Odal ligger omtrent på landsgjennomsnittet i forhold til de som har
videregående utdanningen og fagskolenivå som høyeste utdanningsnivå. Det er flere enn
landsgjennomsnittet som kun har grunnskole som høyeste utdanning. I forhold til universitets- og
høgskolenivå (både kort – inntil 4 år og lang – mer enn 4 år) er det det færre i kommunen som har
det enn i landet for øvrig.
Diagrammet nedenfor viser fordelingen på ulike utdanningsnivå for ansatte i kommunen fordelt på
kjønn. Det fremkommer i diagrammet at en større andel menn enn kvinner som har høgskole/universitetsutdanning. Det har i perioden 2017 til 2020 vært en ujevning i denne gruppen da det er
en økningen i andel kvinner med høgskole/universitetsutdanning.
Noen ganger kan det være vanskelig å definere hvilken utdanning de ansatte har. Det er ansatte som
har fagutdanning innen et annet område enn det de arbeider med. Det kan føre til at det er
vanskeligere å definere de inni hvilken gruppe de skal registreres under.
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Tabellen viser at kommunen har mange ansatte med høgskole/universitetsutdanning.

Utdanningsnivå i prosent
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Høgskole/universitet

Formell kompetanse

Menn

Uten formell
fagutdanning

kvinner

(Høgskole – kort og lang, formell kompetanse – videregående, fagbrev, fagskole utdanning, uten formell
utdanning – grunnskole/på begynt, men ikke fullført videregående/fagbrev.)

Høgskole/universitet
Formell kompetanse
Uten formell fagutdanning
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019
2020
Menn
46,3 42,2 41,5 41,5 30,5 37,3
45 37,8 23,2 20,5
15
20,7
kvinner 35,3 39,3 38,8 38,9 37,2
30 39,9 32,7 27,4 30,7 22,3
28,4
For å stimulere ansatte til å ta utdanning, gis det kompetansetilskudd for gjennomført
utdanning/videreutdanning.
Kommunen søker om midler fra tilskuddordninger som fylkesmann har når ansatte tar videre- og
etterutdanning innen omsorg.

Tiltak rettet mot etnisitet/nedsatt funksjonsevne
Nord-Odal kommune har i mange år vært en IA- bedrift. Kommunen er det fortsatt, men endringen i
IA-avtalen innebærer at alle virksomheter i landet omfattes nå av IA-avtalen. Kommunen skal blant
annet tilrettelegge arbeidsplassen for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Det skal være fokus på
dette ved ansettelse av nye medarbeidere. Det skal ved bygging/ombygging/utbedring av
kommunale lokaler tilrettelegges for at arbeidsplassen skal kunne tilpasse personer med nedsatt
funksjonsevne.
Kommunen har ikke utarbeidet noen arbeidsgiverpolitikk. Dette innebærer at det ikke er spesielt
omhandlet i noen retningslinjer hva kommune skal gjøre for å øke antall ansatte med annen etnisitet
enn norsk. Kommunen har imidlertid fokus på dette ved rekruttering av medarbeidere. Det skal ved
tilsettinger legges vekt på at de ansatte i kommunen skal være bredt sammensatt også i forhold til
etnisitet. Kommunen har ansatte fra flere nasjonaliteter.
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Betryggende kontroll og etisk standard
Rådmannen mottar månedsrapporter og informerer formannskapet i møtene. Det utarbeides
tertialrapport med investeringsoversikt to ganger i året. Disse behandles i kommunestyret. I tillegg til
disse to rapportene behandles også årsregnskapet i kommunestyret.
Det er kontinuerlig arbeid med kvalitetssystemet og internkontroll.

Lånegjelden
(tall i mill kr)
Samlet lånegjeld eksklusive startlån 31.12

2020
550,2

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser Langs.gjeld
(tall i hele tusen)
31.12.2020
Langsiktig gjeld med fast rente :
252 349
Langsiktig gjeld med flytende rente :
297 914
Annet:
21

2019
468,2

2018
414,8

2017
353,8

Andel
45,86 %
54,14 %

Lånegjeld eksklusive startlånsordningen (eksklusive pensjon) utgjør pr 31.12.2020 totalt 550,2 mill kr.
Dette tilsvarer 121,73,% av brutto driftsinntekter. Normen sier at lånegjelden ikke bør utgjøre mer
enn totalt 50%. Det ble i 2020 tatt opp 78,298 mill kr i lån til investeringer og 25 mill kr i startlån.
Samlet videre utlån i 2020 utgjør 25,5 mill kr.
Kommunen har ikke benyttet seg av kassekreditt i 2020.
45,86% av låneporteføljen har fastrenteavtale. Gjeldende finansreglement sier at minimum 20% og
maksimum 70% av lånegjelden skal være bundet opp i fastrentevilkår.
Gjennomsnittlig rente i 2020 uten startlån har vært 1,86%.
Tallene er hentet fra KBN finans, og avviker noe fra kommunens balanse pga periodisering.

Arbeidskapital
Arbeidskapitalen består av omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen gir således
uttrykk for kommunens likviditet, altså evnen til å betale forløpende forpliktelser.
Kommunens arbeidskapital pr 31.12.2020 utgjør 126,311 mill kr. Dette tilsvarer 27,9% av brutto
driftsinntekter. Ubrukte lånemidler, investeringsfond, bundet driftsfond og premieavvik pensjon kan
ikke benyttes til frie driftsformål. Trekker en ut disse midlene kommer en til arbeidskapitalens
driftsdel. For 2020 er denne negativ med -9,7 mill kr, og utgjør -2,15% av driftsinntektene. En negativ
arbeidskapital medfører at ubrukte lånemidler og fond benyttes som midlertidig driftskreditt.
Kommunen har balanseført pr 31.12 et samlet netto premieavvik på 38,7 mill.kr som skal utgiftsføres
på 7/10/15 år. Dette bidrar negativt til likviditetssituasjonen.
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Bevilgningsskjema investering
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Bevilget til investeringer
Investeringsregnskap
(tall i hele 1000 kr)

Til investeringer i varige driftsmidler
Fordelt slik:

Årsberetning 2020
Regnskap

Justert
budsjett

2020

Opprinnelig
budsjett

Kommentar

72 007
-72 007

72 204
-72 204

0

810

137
64

0
66

28

28

1

22

3 714

3 334

0

125

1 608

2 206

8

3

5064 2018 GARVIKÅSEN BOLIGOMRÅDE
- UTVIDELSE

5 390

5 661

5068 2018 KUNST SAMLING
5070 2018 OPPARB. GÅRDSROM
MELLOM KOMMUNEHUSET OG
BANKEN
5074 2019 KJØP AV IPAD TIL
FOLKEVALGTE
5079 2019 NYTT
OPPVEKSTADMINISTRATIVT
SYSTEM
5081 2019 INNKJØP AV UTSTYR
KJØKKEN NOS
5086 2020 KJØP AV DAGENS
BANKLOKALER
5087 2020 NY FASADE ØST
UNGDOMSSKOLEN
5088 2020 OMBYGGING
VENTILASJONSPRINSIPP U-SKOLEN

-102
1 120

-168
950

0

26

149

125

85

85

3 000

3 075

2 460

2 400

303

302

250 Ferdig prosjekt i 2020

5092 2019 FAST DEKKE
FURUHOLVEGEN KNAPPER
5094 2019 TRAPP FRA BUNESVEGEN TIL
INNGANG MILEPELEN
5096 2019 GJERDING MOT UTMARK
KOMMUNALE BYGGEFELT
5097 2019 NY GATE SAND SENTRUM

562

562

515 Ferdig prosjekt i 2020

114

178

223

219

437 Prosjekt fortsetter i 2021. Ramme Ok.

659

427

929 Kostnad for bygging av anleggsveg dyrere enn antatt.
Dårlige grunnforhold på deler av trasen.
+Isolering/telesikring av kabeltrase . Prosjekt pågår

4999 PROSJEKTERING OG
BYGGELEDELSE
5023 2017 FLYKTNINGEBOLIGER
5025 2017 INNKJØP AV
GULVVASKEMASKINER OG
GLANSEMASKINER
5032 2017 OPPGRADERING
GATELYSANLEGG
5034 2017 TILTAK LANGS
KJÆRLIGHETSSTIEN MOT SJØEN
5045 2018 PLANLEGGING / INNKJØP
INVENTAR NYTT BIBLIOTEK

5050 2018 UTSKIFTING AV DØRER USKOLEN
5051 2018 OPPARBEIDING UTVIDELSE
ØST, GRANERUD
INDUSTRIOMRÅDE
5059 2018 NY BARNEHAGE MO

85 431
-85 431

810 Utgifter skal fordeles andre prosjekter i henhold til
fordelingsnøkkel.
0 Tibakebetaling tilskudd Husbanken
66 Gjennomført

0 Prosjekt avsluttet 2020. Nytt gatelysprosjekt med
trafikksikkerhetsmidler fra vindkraftutbygger.
250 Prosjekt utsatt i påvente av avklaring rundt
Sandsfossen.
938 Vi rakk ikke alle innkjøp i 2021. Det som gjenstår er
blant annet:
- Solskjerming skrankeområde og kontorer
- Fullføring lydanlegg med tilhørende elektrikerarbeid
- Møbler atriumshage
125 Ikke påbegynt i 2020. Overføres til 2021.
0 Prosjekt ferdig.
Tilskudd fra Hedmark Energis Nettfond på kr 143 750.Kommer inn i 2021
0 Prosjekt midlertidig stanset. Avventer utredning
skolestruktur fra Oppvekst
8 988 Prosjekt avsluttes med asfaltering sommer 2021.
Kostnad anslått til kr ca 500 000.-Anbudsfrist 10.03.21
Kreditnotaer 2021 fra Eidsiva på kr 442 140.- og
Tilskudd fra Hedmark Energis nettfond på kr 208 700.-130 Prosjekt avsluttet.
2 000 Avvik sammenheng med forhold som ble avdekket
etter påbegynt riving; dobbel vegg/lydvegg, dobbelt
lag tregulv, flere lag gulvbelegg, dobbelt lag takpapp.
0 Dette ble avsluttet i 2020. innkjøp av Ipad med
deksel/tastatur er gjennomført
125 Prosjektet avsluttet

0 Prosjekt innkjøp av utstyr 2020 er avsluttet.
3 075 Prosjekt gjennomført til avtalt pris. Dok. avgift
kommer i tillegg.
2 500 Prosjekt ferdig.

0 Prosjekt ferdig.Elektro fakturerte på 2021 kr 41500.-
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Bevilget til investeringer
Investeringsregnskap
(tall i hele 1000 kr)

5103 2019 FAST DEKKE 3 GRUSVEGER
HØGBRÅTAN BOLIGFELT
5104 2019 NYE UTEOMRÅDER
LEILIGHETER MOSEBO
5105 2019 SALG AV BOLIGER I
ENGVEGEN
5106 2019 SALG AV KOMMUNALE
UTLEIEBOLIGER
5108 2020 OPPGRADERING ENDEVEGG
ADM.HUSET

Årsberetning 2020
Regnskap

Justert
budsjett

2020

Opprinnelig
budsjett

Kommentar

0

-1

244

250

0

0

-4 585

-4 584

691

635

479

479

1 112

1 112

151
0

100
0

159

159

-11

-11

5115 2020 LUKKING AVVIK
BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER

12

133

101 Prosjektet er ferdig. Enkelte av postene ble billigere
enn antatt og vi fikk støtte fra Skogfondet til
prosjektet.
133 Igangsatt i 2020, videreføres i 2021. Ramme Ok.

5116 2020 ANBEFALINGER ETTER
ÅRSKONTROLL 2019
BRANNTEKNISK
INNSTALLASJONER
5117 2020 SALG AV NÅVÆRENDE
BANKBYGG
5118 2020 NY BARNEHAGE MO INKL
MIDLERTIDIGE BRAKKER

37

221

221 Oppstart 2020, videreføres i 2021. Ramme ok.

0

0

783

600

5121 2020 Investeringstilskudd kirkene
el-anlegg
724 Diverse salg av eiendom

135

135

-1

-24

797 2015 BOLIGER FOR UTLEIE

100

100

806 SAMLING (BA-BI-BO) - kostnader

45 610

45 150

806 SAMLING (BA-BI-BO) - inntekter

-48 690

-47 928

577

577

-311
1 320
-11 359
-5 978

0
1 400
-13 660
-5 279

5109 2020 NY NATURFAGSAL
UNGDOMSSKOLEN
5110 2020 IKT OPPVEKST

5111 2020 KLIMATILTAK OVERVANN
5112 2020 SOLAVSKJERMING
VESTFASADE SENTRALSKOLEN
5113 2020 ENØKPLAN LUFTUTSKILLER
OG FILTRERING AV KJELVANN
5114 2020 SKOGBRANNRESERVE

813 2016 NYTT SD-ANLEGG
SYKEHJEMMET
902 KORSHOLEN BOLIGOMRÅDE
950 EK-INNSKUDD KLP
999 FINANSIERING INVESTERINGER
9998 MOMSKOMPENSASJON
INVESTERINGER

288 Ikke påbegynt i 2020. Overført til 2021.
250 Prosjekt ferdig i 2020.
-550 Utgikk jfr KST-sak 087/20 - 2.tertial
0 Salg av kommunale boliger (Magasinvegen og
Huldervegen)
3 385 Ekstra kostnader til omlegging strøm, data, adkomst
og brannvarslingskabler.
Prosjekt videreføres og avsluttes i 2021
375 Ferdig prosjekt i 2020.
1 050 Prisene har økt i løpet av året, samt at det er kjøpt inn
pc'er på ungdomsskolen som ikke var lagt inn i
budsjettet.
625 Påbegynt prosjekt i 2020 som videreføres i 2021.
250 Utgikk jfr KST-sak 032/20 - 1.tertial. Behov for
kartlegging
125 Ferdig prosjekt i 2020.

-3 100 Leies ut
875 Høyere kostnader enn beregnet for grunnarbeid,
elektro og gjerde.
Prosjekt ferdig.
Kostnad ferdigattest kommer 2021
0 KST-sak 104/20
0 Oppmålingsgebyr ført på feil prosjekt, gjelder prosjekt
5106
8 700 Dette er kostnader knyttet til megler ved salg av
kommunale boliger
46 150 Merforbruk i forhold til justering 2. tertial
sammenheng med fordelt lønn fra prosjekt 4999 280
000 (med finansiering), samt utgifter til markedsføring
og salg av leiligheter inkl. meglerutgifter (350 000).
-71 500 Noe merinntekter i sluttoppgjøret fra Odal Sparebank
pga tilleggsarbeider. Det ble solgt 5 av 10 leiligheter
625 Videreføres i 2021. Ramme ok.
0 Tomtesalg
1 400
-3 518
-6 762

NB: i tabellen over benyttes tall fratrukket evt inntekter, refusjoner o.l. For oversikt på rene kostnader se årsregnskapet.
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Nord-Odal kommune

Årsberetning 2020

Konsolidert regnskap:
Kommuneloven §14-6 d) stiller krav om at det skal utarbeides regskap samlet for kommunen som
juridisk enhet. Dette betyr for Nord-Odal at kommunekasse regnskapet og regnskapet til Nord-Odal
kommuneskoger KF skal sammenstilles til ett regnskap. Dette kalles konsolidert regnskap. Netto
driftsresultat i konsolidert regnskap viser da en forbedring av resultatet med kr 2,1 mill. Eiendelsiden
i balansen øker med kr 9,6 mill, egenkapitalsiden med kr 9,7 mill og kortsiktig gjeld med kr 1,4 mill.
Det er korrigert og eliminert bort forhold som er forårsaket av at KF’et fører regnskap etter
regnskapsloven.
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Postboks 84, 2341 Løten

Til kommunestyret i Nord-Odal kommune

Telefon:
62 43 58 00
www.revisjon-ost.no
post@rev-ost.no
Org.nr.:
974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2020 – NORD-ODAL
KOMMUNE
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Nord-Odal kommunes årsregnskap som viser et negativt netto driftsresultat på
kr 6 061 668 i kommunekassen, og et negativt netto driftsresultat i det konsoliderte
årsregnskapet på kr 3 902 995. Årsregnskapet består av:




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

Etter vår mening er:




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

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av

Besøksadresse
hovedkontor Løten:
Kildevegen 14

Besøksadresse
kontor Kongsvinger:
Fjellgata 4
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årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om
årsberetningen» og «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse
om øvrige lovmessige krav.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Rådmannens ansvar for årsregnskapet
Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll som
anses nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er
en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter
eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar
basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. I tillegg:


identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger
for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som
skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste
utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
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opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for
å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke
for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av rådmannen er rimelige.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet,
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de
underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.
Innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle
informasjonen til regnskapsenhetene som inngår i konsolidert årsregnskap for å kunne gi
uttrykk for en mening om det konsoliderte årsregnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge
opp og gjennomføre revisjonen av det konsoliderte årsregnskapet. Vi alene er ansvarlige
for vår revisjonskonklusjon.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og rådmannen blant annet om det planlagte omfanget
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon
om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle
svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen
inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i
årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.
Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med NordOdal kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige
avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.
Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som
gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige
budsjettavvik.
Rådmannens ansvar for å redegjøre for budsjettavvik
Rådmannen er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at det utarbeides
og iverksettes rutiner som sikrer at alle vesentlige budsjettavvik identifiseres og beskrives.
Dette gjelder både beløpsmessige rammer og vedtatte premisser for bruken av bevilgningene.
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I årsberetningen skal rådmannen redegjøre for vesentlige beløpsmessige avvik mellom
årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken
av bevilgningene.
Våre oppgaver og plikter
Vår oppgave er å se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige
beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og vesentlige avvik fra kommunestyrets fylkestingets
premisser for bruken av bevilgningene. Vi skal avgi en uttalelse om årsberetningen på
grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat
sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 302 Kontroll av vesentlige
budsjettavvik. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå
moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger dekkende opplysninger om vesentlige
budsjettavvik i årsberetningen.
Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 302,
innebærer å utføre handlinger for å innhente bevis for om det foreligger avvik fra
budsjettvedtak, både beløpsmessige avvik og avvik fra kommunestyrets premisser for bruken
av bevilgningene, og om det i årsberetningen er gitt dekkende opplysninger om årsakene til
avvikene. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for
revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet,
og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i konklusjon om årsregnskapet i
revisjonsberetningen. Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som
grunnlag for vår konklusjon.
Andre forhold
Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 08.04.2021, som ble avgitt ved
utløpet av kommunelovens frist for å avlegge revisjonsberetning. Koronapandemien og
nødvendige avklaringer knyttet til forståelsen av de nye budsjett- og regnskapsreglene i ny
kommunelov har forsinket vår revisjon.
Kongsvinger, 19. mai 2021

Tommy Pettersen
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor/
statsautorisert revisor
Terje Harstad
regnskapsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen
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KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE

Til kommunestyret i
Nord-Odal kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Nord-Odal kommunes
årsregnskap og årsberetning for 2020
Kontrollutvalget har i ekstraordinært møte den 28.5.21, sak 37/21, behandlet Nord-Odal kommunes
årsregnskap og årsberetning for 2020. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte
årsregnskapet, rådmannens årsberetning, foreløpig revisjonsberetning datert 15.4.21 og endelig
revisjonsberetning datert 19.5.21. Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på muntlige
opplysninger som kom fram under behandlingen av saken i kontrollutvalgets møte. I foreløpig
revisjonsberetning av 15.4.21 heter det:
«Rådmannen har avlagt et fullstendig årsregnskap og avgitt årsberetning for Nord-Odal kommune
for regnskapsåret 2020 innen fristen som følger av kommuneloven. Årsregnskapet inkludert
konsolidert årsregnskap er avlagt 19.2.21. Koronapandemien og nødvendige avklaringer knyttet til
forståelsen av de nye budsjett- og regnskapsreglene i nye kommunelov har imidlertid forsinket
revisjonen. Revisjon Øst IKS var følgelig ikke i stand til å utføre revisjonen innen fristen for å avgi
revisjonsberetning.»
Uavhengig revisors beretning 2020 er mottatt 19.5.21. Siste versjon av årsregnskapet og årsberetning
er mottatt på e-post fra økonomisjef i Nord-Odal kommune den 20.5.21.
Kontrollutvalget vil gi uttrykk for følgende:
•

Kontrollutvalget har merket seg at Nord-Odal kommunes årsregnskap for 2020 viser et
negativt netto driftsresultat på kr. 6,062 millioner i kommunekassen og et negativt netto
driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr. 3,903 millioner.

•

Kontrollutvalget merker seg at et merforbruk på kr. 6,062 millioner innebærer at
- vedtatt overføring fra drift til investering til inndekking av merforbruk fra 2019 ikke kunne
gjennomføres,
- avsetning til driftsfond på kr. 2,9 millioner ikke ble gjennomført og
- av vedtatt dekning av tidligere års merforbruk ble 2,843 millioner ikke gjennomført.

•

Årets resultat viser balanse etter nevnte disponeringer. Av merforbruket fra 2019 som skulle
dekkes inn i 2020, ble kun kr. 1,654 millioner dekket. Resterende kr. 2,843 millioner må
dermed dekkes inn i 2021, jf. kommuneloven § 14-11 første ledd annen setning: «Hvis
merforbruket ikke kan dekkes inn året etter at det oppsto, skal det dekkes inn senest det andre
året etter at det oppsto.»

•

Kontrollutvalget har merket seg rådmannens uttalelse i årsberetningen s 8 om at Nord-Odal
kommune har høy netto lånegjeld pr innbygger, - høyere enn sammenlignbare kommuner og
landet uten Oslo. Kommunen har kr. 28.000,- kr mer i gjeld pr innbygger enn sammenlignbare

Konsek Øst IKS
Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, StorElvdal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes
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Kontrollutvalget i Nord-Odal kommune
kommuner.
•

Ifølge kommuneloven § 14-7 skal årsberetningen bl.a. inneholde følgende:

d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter
likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

I årsberetningen s 13-17 omtales Likestilling. Rådmannen gir en redegjørelse relatert til
- kjønnsbalanse
- lønn
- stillingsstørrelse – heltid/deltid
- utdanningsnivå
- tiltak kjønn/etnisitet/funksjonsevne
Innen helse har andelen menn økt – det trekkes frem som svært positivt. Totalt er 62,5 % av
lederstillingene i kommunen besatt av kvinner, men menn har høyere lønn enn kvinner i kommunen.
Det har trolig sammenheng med at det noe høyere utdanning blant menn. Utviklingen viser at antall
ansatte med 100 %-stillinger over tid er gått noe ned.
Kommunen har ikke utarbeidet noen arbeidsgiverpolitikk når det gjelder tiltak rettet mot etnisitet,
men kommunen har ansatte fra flere nasjonaliteter. Nord-Odal kommune har også i mange år vært en
IA-bedrift.
•

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å
sikre at lover og forskrifter føles, og det er kommunedirektøren/rådmannen som er ansvarlig
for internkontrollen. Nærmere om rådmannens oppgaver i henhold til dette følger nå av den
nye bestemmelsen i kommunel. § 25-1. For 2020 gjelder fortsatt overgangsbestemmelsen i
kommunel. § 31-3:
a) Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.
b) I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å
sikre betryggende kontroll med virksomheten.
c) Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn
minst én gang i året.

Temaet er så vidt omtalt på s 18 i årsberetningen, og dette kunne gjerne ha vært utdypet noe mer. Det
er heller ikke sagt noe om resultater fra statlig tilsyn.
•

Rådmannen skal også ifølge kommunel. § 14-13 minst to ganger i året rapportere til
kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. Dette er fulgt opp gjennom en
egen finansrapport ved tertialrapporteringen. I tillegg skal det legges fram en rapportering ved
utgangen av hvert år «som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året».

Det er skrevet litt om Lånegjelden og Arbeidskapital på s 18. Kontrollutvalget merker seg at
lånegjelden tilsvarer 121,73 % av brutto driftsinntekter, mens normen sier at lånegjelden ikke bør
utgjøre mer enn totalt 50%. Dette er derfor en ganske alvorlig situasjon. Videre merker en seg at
arbeidskapitalens driftsdel er negativ med kr. -9,7 millioner. En negativ arbeidskapital medfører at
ubrukte lånemidler og fond benyttes som midlertidig driftskreditt.
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og
revisjonsberetningen av 19.5.21, har kontrollutvalget ikke merknader til Nord-Odal kommunes
årsregnskap for 2020.

___________________________________________________________________________
Sekretær for kontrollutvalget – Glåmdal sekretariat IKS
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Kontrollutvalget i Nord-Odal kommune
Nord-Odal, 26.5.21
Rune Rydland Andersen (sign.)
leder av kontrollutvalget

Anne Haug
sekretariatsleder

Kopi: Formannskapet

___________________________________________________________________________
Sekretær for kontrollutvalget – Glåmdal sekretariat IKS
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00018-54
Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023

26.05.2021

SAK N-38/21 ÅRSAVSLUTNINGSBREV 2020
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst IKS til orientering og følger
opp saken igjen i løpet av høsten 2021.
Vedlegg:
1. Årsavslutningsbrev 2020 fra Revisjon Øst IKS.

Saksframstilling:
Revisjon Øst IKS har sendt kommentarer til årsregnskapet for 2020 til rådmannen.
Kontrollutvalget har fått kopi av brevet.
I årsavslutningsbrevet har revisjonen kommentert forhold som ikke påvirker
revisjonsberetningen eller medfører nummerert brev, men som de mener at kommunen enten
bør korrigere i 2021 eller bør hensyntas i framtidige regnskaper. Det er ikke gitt nummerert
brev til Nord-Odal kommunes regnskap i 2020.
Årsavslutningsbrevet blir ikke sendt kommunestyret sammen med årsregnskapet, ettersom
brevet er stilet til rådmannen og det ikke er bedt om noen skriftlig tilbakemelding.
Kontrollutvalget vil likevel følge opp hvordan forholdene blir rettet, i løpet av høsten 2021.
Kontrollutvalget ser gjerne at rådmannen er til stede under behandlingen.
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Postboks 84, 2341 Løten
Telefon:
62 43 58 00
www.revisjon-ost.no
post@rev-ost.no
Org.nr.:
974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

Nord-Odal kommune
v/rådmann

Saksbeh.:
Terje Harstad

Direkte tlf.:
951 42 808

Deres ref.:

Vår ref.:
1400/2020

Dato:
19.05.2021

ÅRSAVSLUTNINGSBREV 2020 – NORD-ODAL KOMMUNE
Vi har gjennomført revisjon av årsregnskapet for 2020. I den forbindelse ønsker vi å knytte
noen kommentarer til det avlagte årsregnskapet.
Opptak av likviditetslån
Det er tatt opp likviditetslån som er klassifisert under langsiktig gjeld. Vi har stilt spørsmål
om dette skulle vært klassifisert som kortsiktig gjeld jfr. kommuneloven (KL) §14-15, 3. ledd,
jfr. KRS 1 pkt 3.2 nr 4 og KRS 3 pkt 3.6. Administrasjonen har lagt frem dokumentasjon og
begrunnelse for at lånet er klassifisert som langsiktig gjeld.
24531029 - KBN. Hastebehandlet i F.skap sak 025/20 jfr KL §11-8. Låneopptak i form av
likviditetslån som skulle sikre fleksibilitet knyttet til forpliktelser. Saldo per 31.12. er lik
opptak av lån på kr 71,5 mill. Vi har stilt spørsmål ved om behov for hastebehandling
tilfredsstiller kravene etter i KL §11-8. Administrasjonen har tilbakemeldt at de mener
vilkårene for hastebehandling er oppfylt. KL § 11-8, 1. ledd: Kommunestyret og fylkestinget
kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg
etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av
et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle
det organet som skulle ha avgjort saken. En melding om vedtak som er truffet i medhold av
første punktum, skal legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken.
Vår vurdering er at det ut fra fremlagt dokumentasjon er uklart om økonomireglementet gir
denne type fullmakt og vi anbefaler at dette for fremtiden tydeliggjøres i økonomireglementet.
Manglende balanseført andel i Prestbergvegen 3
I oversendt dokumentasjon ligger det oversikt over andel i Prestbergvegen 3 andel nr. 20.
Vi kan ikke se at denne er registrert i kommunens balanse. Dersom andelen er reell, bør
administrasjonen balanseføre andelenes kostpris klassifisert som andel i balanseregnskapet.
Avstemming anleggsregister
Det fremkommer et avvik mellom inntektsførte salgsinntekter i investeringsregnskapet (55
mill.) mot bokført avgang i anleggsregister korrigert for tilgang og nedskrivinger med ca.
kr 30 mill. Det henvises til note 4, der avgang summeres til ca. kr 83 mill. Anleggsregister
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viser avgang på ca. kr 85 mill. Bokført på kapitalkonto ca. kr 54 mill. Administrasjonen bør
korrigere hovedbok og anleggsregister slik at disse er samstemte.
Avstemming av kapitalkonto
Mindre avvik på kapitalkontoen for 2020 er formidlet til administrasjonen i utkast til
årsavslutningsbrev.
Vår vurdering er at kapitalkontoen skal vise anleggsmidler og ubrukte lånemidler, med
fratrekk for langsiktig gjeld. Ut i fra avlagt årsregnskap vil dette bli kr 170 803 404,63.
I balansen ser vi at kapitalkonto pr. 31.12 utgjør kr 165 122 878,36. Dette gir en differanse
med kr 5 680 526,27.
Administrasjonen bør gå igjennom kapitalkonto og kvalitetssikre posteringene slik at
differansen avklares.
Dokumentasjon av bundne fond
Vi viser til bokføringsloven § 11 om at alle balanseposter som ikke er ubetydelig skal
dokumenteres.
Fondene er for en del dokumentert per balansekonto. En vesentlig del av fondene er ikke
dokumentert tilstrekkelig etter bokføringslovens bestemmelser om dokumentasjon av
vesentlige balansekonti. Dokumentasjonen fremstilles på transaksjonen for mottak og er
derfor av eldre art. Administrasjonen bør for hvert bundet fond i balanseregnskapet,
dokumentere fondets saldo ved mottak og årets bevegelser.
Konsolidert regnskap
Vi kan ikke se å ha mottatt oppstilling av mellomværende og interne transaksjoner som er
eliminert.
Vi kan ikke se å ha mottatt oppstilling og begrunnelse av mellomværende og interne
transaksjoner som ikke er eliminert og begrunnelse for hvorfor de ikke er eliminert.
Avsluttende kommentar
Utkast til årsavslutningsbrev er verifisert av administrasjonen 14.05.2021. Vi har fått
tilbakemeldt fra administrasjonen at det er planlagt en total gjennomgang av balansen i 2021
og at dette vil avklare manglende dokumentasjon vedrørende balanseposter.
Når det gjelder forhold rapportert i vår interimsrevisjon viser vi til vår revisjonsrapport
interim av 02.02.2021.
Vi har gjennom året ved forespørsel, ytt bistand og veiledning til kommunen.
Etter endt revisjon av årsregnskapet for 2020 vurderer vi at Nord-Odal kommune med unntak
av forholdene som fremgår av interimsrapport og årsavslutnigsbrev, i det alt vesentlige har
etablert rutiner som sikrer god intern kontroll, og at internkontrollen fungerer tilfredsstillende
på de fleste områder.
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Samlet sett har vår revisjon ikke avdekket vesentlige forhold som får konsekvenser for vår
revisjonsberetning.
Vi benytter anledningen til å takke for et godt samarbeid.
Kongsvinger, 19. mai 2021

Tommy Pettersen
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor/
statsautorisert revisor
Terje Harstad
regnskapsrevisor
Kopi:
Kontrollutvalget
Økonomileder
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