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OPPSUMMERING

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt
kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjon og plan for forvaltningsrevisjon
for 2020 – 2023. Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering identifiserer områder
hvor det anbefales å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her
sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom det gjeldende
forholdet inntreffer. Rød fargekode indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og
vesentlighet tilsier at behovet for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer at behovet
ligger på et middels nivå, mens grønn farge indikerer et lavt behov for forvaltningsrevisjon.
Rød farge trenger ikke å bety at forholdene er kritiske innenfor området, men at området bør
prioriteres høyt for forvaltningsrevisjon fordi risikoen for feil, svakheter eller mangelfulle
tjenester er høy, samtidig som at det kan få store følger for innbyggere, brukere eller ansatte
om disse forholdene inntreffer. Områder som har vært gjenstand for forvaltningsrevisjon i løpet
av de siste fem årene er satt opp med lav risiko. De kan likevel ha store iboende risikoer, og
det kan fortsatt være risiko for at det skjer feil på området. Likevel mener vi at det vil ikke være
hensiktsmessig at samme område gjenstand for forvaltningsrevisjon for ofte.
Forvaltningsrevisjon i kommuneorganisasjonen og kommunens tjenester
Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen, og
tjenesteområdene. Tabellen nedenfor gir en oppsummering av risikovurderingen som er gjort
i Vefsn kommune innenfor kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse
av datagrunnlag og vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene.
Tabell 1.

Oppsummering av risiko- og vesentlighetsanalyse, forvaltningsrevisjon

Nedgang i folketall 23 – 66
år – utflytting 25 – 35 år
Økonomi
Økonomisituasjonen,
økonomistyring og
finansforvaltning

Utviklingstrekk i kommunen
Reduksjon i
Kommuneorganisasjonen
rammeoverføringer
Dreining i utgiftsbehov
Interkommunalt samarbeid
Offentlige anskaffelser
Organisasjon

-Beredskap- risiko- og
sårbarhetsanalyser (noen
tjenesteområder er mer
aktuelle enn andre)
-Digital forvaltning,
kommunikasjon,
informasjonssikkerhet

- Vedlikeholdsbehov
formålsbygg og boliger

Ledelse og organisasjon
Etikk – etiske retningslinjer
Varslingsrutiner
Avvikssystem
Sykefravær

Oppvekst
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- Barnehager:
- Nedgang i barnetall overkapasitet
- Tilpasset opplæring og
spesialundervisning i
grunnskole

-Tilskudd til private
barnehager - uforutsigbart

- Økt press økonomisk
sosialhjelp som følge av
koronakrise

-Styringsinformasjon –
økonomisk sosialhjelp
- Mottak av flyktninger

- Omorganisering – bortfall
av sykehjemsplasser til
fordel for hjemmebaserte
tjenester
-Smittevern
-Vedlikebehov på veier –
trafikksikkerhet
- Målrettet miljø- og
klimasatsing

-Kompetanse i barnehage
- Økonomiske
rammebetingelser innen
kulturområdet
-Økonomiske rammer
voksenopplæring
-Organisering av PPT
Velferd

Helse og omsorg
Framtidig kapasitet i
eldreomsorgen (behov og
arbeidskraft)
- Ressursutfordringer –
aktivitetstilbud rus, økt
alkoholbruk blant unge
Teknisk drift
- Planprosesser –
oppfølging av planstrategi

- Grunnskolen – kvalitet
- Digital satsing i
grunnskolen
- Barnevern

- Boliger, kapasitet, standard

- Byggesaksbehandling-- Vann og avløp
- Brann og redning

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap
Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på selskaper som kommunen har eierinteresser i.
Tabellen nedenfor gir en oppsummering av risikovurderingen som er gjort i Vefsn kommune
og eierskapsoppfølging av ulike selskaper. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og
vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene.
Tabell 2.

Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurdering

Eierskapskontroll av Bps
Nordland AS
Eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon av
Søndre Helgeland Miljøverk
(SHMIL) IKS

Forvaltningsrevisjon av
Mosjøen havn KF
Eierskapskontroll Helgeland
havn IKS

Forvaltningsrevisjon av
Helgeland havn IKS

Eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon
Helgeland kraft AS
Eierskapskontroll av
Helgeland havn IKS
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Forvaltningsrevisjon i
Mosjøen og omegn
næringsselskap KF
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1

INNLEDNING

Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og eventuelt
kommunestyret et overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som
det kan være aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for Plan for forvaltningsrevisjon, som
kontrollutvalget skal foreslå for kommunestyret, som gjør endelig vedtak. Videre er denne
risiko- og vesentlighetsanalysen grunnlag for Plan for eierskapskontroll, som også skal vedtas
av kommunestyret til slutt.
Revisjon Midt-Norge SA utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger ved starten av ny
valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye
vurderinger ved behov.
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2

UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE
RAMMEBETINGELSER

2.1

Demografiske endringer

Utviklingen i størrelsen på og sammensetningen av befolkningen vil ha betydning for
dimensjonering av tjenestetilbud og kommunens inntekter og utgifter. Ifølge Statistisk
Sentralbyrås (SSB) hovedalternativ for befolkningsframskrivinger vil befolkningsveksten i
Norge flate ut de neste ti årene for deretter å synke videre. Forutsatt at de innenlandske
flyttemønstrene vi har sett de siste ti årene fortsetter, viser befolkningsframskrivingene frem
mot 2040 at sentrale strøk vil oppleve en vekst i folketallet, mens mange distriktskommuner vil
få en nedgang i folketallet. Ifølge SSB innebærer framskrivingene en fortsatt sentralisering,
særlig blant unge voksne. Et annet utviklingstrekk er at andelen eldre i befolkningen ventes å
øke betydelig. I hovedalternativet til SSB øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre
fra 12 prosent i 2018 til 21 prosent i 2060. Økningen er spesielt sterk blant de som er 80 år
eller eldre. Ifølge SSB vil aldringen bli klart sterkest i distriktene. Aldringen i distriktene vil
forsterkes ved at unge mennesker i fruktbar alder flytter mot byen og at barna deres også i
større grad vil bli født i sentrale strøk. Når de eldre samtidig blir igjen på bygda, vil mer enn
hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år i 2040. Endringer i
befolkningens størrelse og sammensetning kan være vanskelig å fange opp i den kommunale
planleggingen. Kommuner som forholder seg passivt til framskrivinger av kommunens
befolkning løper en risiko for å bli ute av stand til å tilby riktige tjenester, i riktig omfang til riktig
tid.
Dette er noe vi kommer tilbake til i kapittel 3, om utviklingstrekk i Vefsn kommune. Hvordan er

folketallsutviklingen, og i hvilken grad er det oppmerksomhet på det i kommunen i styringen av
kommunen.

2.2

Klima, energi og beredskap

Både effekter av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer
risikoer for kommunene og lokalt næringsliv. Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko,
overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko dreier seg om kostnader forbundet med fysisk
skade som følge av klimaendringer (f.eks. mer ekstremvær, flom og ras). Overgangsrisiko
dreier seg om samfunnsmessige konsekvenser som følge av endringer i politikk/reguleringer
og teknologi når verden skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Ansvarsrisiko handler om
muligheten for erstatningskrav og søksmål knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger
relatert til klimapolitikk eller klimaendringer. Ansvarsrisiko kan f.eks. være relevant i
sammenheng med kommunenes ansvar for klimatilpasning, velfungerende avløpsnett og
håndtering av overvann. Den samlede klimarisikoen vil på direkte eller indirekte vis kunne
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påvirke

befolkningsutvikling,

sysselsetting/næringsutvikling,

skatteinntekter,

verdi

av

eiendom/infrastruktur og derigjennom få stor betydning for kommuneøkonomien og
kommunens generelle attraktivitet for næringsliv og beboere. Klimarisiko har også betydning
for energiforsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale
planleggingen på alle tjenesteområder og nivåer. Høsten 2018 kom det nye statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning som skal legges til grunn
ved kommunal planlegging og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.
Kommunene er førstelinjen i beredskapen for innbyggerne. Kunnskap og informasjon om som
må ligge til grunn for å ha tilfredsstillende beredskap, framskaffes ved risiko- og
sårbarhetsanalyser (ROS). Gjennom ROS skaffer kommunen seg oversikt over risikoene som
kommunen står overfor, og som ramme innbyggere, brukere og ansatte hardt dersom
kommunen ikke har en beredskap for å håndtere det. Det gjelder klima, miljø, matjord, helse,
brann og andre alvorlige hendelser. I den siste tiden har helse og smittevern akutt kommet på
dagsorden, og kommunene står i en presset situasjon for å håndtere det, sammen med
nasjonale myndigheter.

2.3

Kommunestruktur

I en kommunesammenslåing ligger det et stort potensial for endring og utvikling. Det vil være
en utfordring for kommunene å utnytte dette mulighetsrommet fullt ut, samtidig som at de får
til en god overgang flere kommuner til én. Organisasjonsendringen i seg selv kan være en
utfordring, og det er viktig å sikre gode løsninger både på systemnivå og individnivå. Den nye
kommunen skal gjerne ha nye systemer og verktøy, reglement og retningslinjer, og
kommunens forhold til eksterne endrer seg gjerne. Dette gjelder for eksempelvis avtaler og
anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller
vertskommunesamarbeid. Slike endringer gjelder også for tilgrensende kommuner som ikke
er en del av en sammenslåing, men samarbeider med en eller flere sammenslåingskommuner.
Det kan være flere grunner til sammenslåing mellom kommuner. I noen tilfeller kan det være
slik at en eller flere av kommunene som slås sammen historisk har kjøpt tjenester, og i den
nye kommunen må disse tjenestene bygges opp fra grunnen av. For kommuner som slår seg
sammen og de som ikke gjør det foreligger det gjerne en endring i størrelsen på statlige midler
som tilfaller kommunen.
Kommunereformen fører til at færre bor i kommuner under 10 000 innbyggere fra 2020, og
flere vil bo i kommuner med over 50 000 innbyggere. 1 Uavhengig av kommunereformen har

KS,
‘Status
Kommune
2019’,
2019
<https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-ogstyring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-2019.pdf>.

1
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det også skjedd en demografisk endring hvor flere flytter til tettbygde strøk og færre bosetter
seg i spredtbygde strøk, og utkantkommuner gjerne får en større andel eldre sammen med
begrenset vekst eller nedgang i yngre aldersgrupper. Endringene vises spesielt godt i
Nordland i 2019, hvor fylket som helhet hadde en befolkningsnedgang på 937 personer i de
tre første kvartalene i 2019. 2
Mange mindre kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse og
ressurser for å levere gode tjenester. Kommunene har gjerne for få innbyggere og brukere til
å kunne etablere fagmiljø. De mindre kommunene er under et økt press som følge av
befolkningsnedgang, færre barn og flere eldre, reduserte overføringer til kommuner som ikke
sammenslås

med

andre,

nye

oppgaver

og

økte

krav

gjennom

for

eksempel

bemanningsnormer og lignende. 3
Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte
gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale
selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for
kommuner som ikke er vertskommuner, forsvinner arbeidsplasser ut av kommunen.
Vefsn kommune har ikke slått seg sammen med andre kommuner, og det har heller ikke vært
kommunesammenslåinger i regionen rundt Vefsn.

2.4

Regelverksendringer

En lovendring kan innebære en risiko. Ny kommunelov er fullt ut gjeldende fra 2020 samt nye
forskrifter eksempelvis internkontrollforskrift. Endringer i forvaltningslov og arkivlov, som er to
sentrale lover for norske kommuner, forventes å komme i 2020. I tillegg kan vi også trekke
fram lovendringer og endringer i annet regelverk som berører de to store sektorene oppvekst
og helse og omsorg. Vi kommer tilbake til dette i de følgende kapitlene om tjenestene i Vefsn
kommune.

2.5

Økonomi og kontroll

Kommunenes handlingsrom bestemmes av flere forhold, og endringer i inntektssystemet med
blant annet rammeoverføringer, inntekts-, formues- og eiendomsskatt kan få stor betydning for
kommunens økonomi og mulighet for å utføre pålagte oppgaver.
Det er risiko knyttet til om kommunen har betryggende internkontroll og om kvalitetssystem er
egnet, tatt i bruk og blir brukt. Nye regler innenfor personvern påvirker utøvelsen av noen

2

Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal, 06.12.2019

3

Hentet fra https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf (skriv ordentlig kildeføring hvis vi skal bruke dette)
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oppgaver. Det er kontinuerlige endringer innenfor bruken av datasystemer og digital dialog,
som kan endre måten oppgaver utføres på og som krever kompetanse både for å ta i bruk nye
løsninger og drifte dem.
Offentlige anskaffelse trekkes også fram som et risikoområde blant annet fordi regelverket
generelt oppleves som komplisert og vanskelig.

2.6

Digitalisering

Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger
en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter
eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og
endring av måten oppgaver utføres på, det gir nye risikoer i forhold til at man forutsetter at
teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling av
sensitive personopplysninger.
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3

VEFSN KOMMUNE

3.1

Utviklingstrekk i Vefsn kommune

Her beskriver vi overordna utviklingstrekk i Vefsn kommune.

Utflytting i aldersgruppen 25 - 35 år, og ellers
nedgang i aldersgruppen 23 -66
- risiko for kompetanseflukt, arbeidskraftap og
svakere tjenester
Økonomisituasjonen, økonomistyring,
finansforvaltning, investeringer

Reduksjon i rammeoverføringer
Dreining i utgiftsbehov

Kommuneorganisajonen
Interkommunale samarbeid

Figur 1.

Risiko – utviklingstrekk i Vefsn kommune

Vefsn kommune er en industrikommune med hjørnestensbedriften Alcoa Mosjøen (tidligere
Elkem Aluminium) som største industrivirksomhet (49 % industrisysselsetting). Det er flere
industrivirksomheter i kommunen, bl.a. tilknyttet kraft- og vannforsyning. Vefsn kommune er
tradisjonelt en jord- og skogbrukskommune, og Vefsn er den fjerde største kommunen i
Nordland når det gjelder jordbruksareal. Sysselsettingen i jord- og skogbruksnæringen er ca.
3 % av arbeidsplassene i kommunen.
I overkant av 80 % av befolkningen er bosatt i og rundt tettstedet Mosjøen. Nedenfor
presenterer befolkningstall i tabell 3.
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Tabell 3.

Om kommunen

Nøkkeltall

Innbyggere (antall)
Fødte per 1000
innbyggere (per 1000)
Døde per 1000
innbyggere (per 1000)
Netto innflytting
(antall)
Andel skilte og
separerte 16-66 år
(prosent)
Andel enslige
innbyggere 80 år og
over (prosent)
Andel enslige
forsørgere med
stønad fra
folketrygden (prosent)
Andel
uførepensjonister 1666 år (prosent)
Registrerte
arbeidsledige i prosent
av
befolkningen i alderen
15-74 år (prosent)
Andel
innvandrerbefolkning
(prosent)
Innbyggere som bor i
tettsteder per 1.1.
(antall)

Kommune

Kostragruppe

Landet uten Oslo

2017
2018
2019
2018
2019
2018
2019
13448 13403 13278 433115
513572
4622151 4674089
8.5

8.9

10.2

9.0

10.3

10.2

9.7

8.5

9.8

11.4

9.5

10.5

8.0

7.9

-20

-35

-108

-19

-422

20232

18435

11.0

11.1

11.0

10.1

11.6

10.7

10.6

65.2

61.8

61.3

63.4

71.0

62.7

61.5

1.2

0.9

..

0.9

0.0

1.0

0.0

13.8

13.9

..

11.6

0.0

9.7

0.0

0.7

0.8

0.9

1.4

1.4

1.6

1.4

7.5

7.8

7.6

15.1

13.0

15.0

15.9

9841

9843

21070

272437

340854

3621434

3690843

Vi ser av tabell 3 at det har vært en nedgang i innbyggertallet med 170 personer fra 2017 til
2019. Folketallet i Vefsn kommune ble redusert med henholdsvis 45 og 124 innbyggere fra
året før per. 31.12. 2018 og 2019. Andelen fødte per 1000 innbyggere økte, men andelen som
døde er noe høyere. Vi ser dessuten at netto innflytting har vært negativ fra 2017 – 2019.
I Økonomiplan for 2020 – 2023 beskrives den demografiske utviklingen på denne måten:
Kommunen har de siste 10 årene hatt en vekst i folketallet fram til inngangen av 2017, da
folketallet falt med 62 personer fra inngangen til 2018 til inngangen av 2019.
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Gjennom beskrivelsen av folketallsutviklingen i kommunens planer får vi inntrykk av at
mønsteret er som i distriktskommuner i landet; befolkningen blir stadig eldre. I Vefsn kommune
er det bekymring knyttet til forholdsvis stor nedgang i aldergruppen 23 – 66 år, og stor grad
utflytting i aldersgruppen 25 – 35 år.
Prognosene for folketallsutviklingen i Vefsn kommune, slik det kommer fram i tallene i
økonomiplanen, vil gi en nedgang i folketallet på 125 innbyggere i perioden 2019 – 2025.
Basert på tallene i tabell 3, ble det tallet nådd ved årsskiftet 2019/20.
Befolkningsutviklingen framover kan få to konsekvenser for kommunens økonomi i årene
framover:
•

Reduksjon i rammeoverføringer, konsekvenser for tjenester til den yngre delen av
befolkningen

•

Dreining i utgiftsbehov fra de yngre aldersgruppene til de eldre aldersgruppene;
omdisponering av kommunens midler.

Av befolkningsstatistikken ellers, så kan det se ut som at Vefsn kommune har en høyere andel
uførepensjonister i alderen 16 – 66 år enn gjennomsnittet for kommunegruppen og
landsgjennomsnittet. På den positive siden er tallene for arbeidsledighet; Vefsn kommune har
lavere andel arbeidsledige enn kommunegruppen og landsgjennomsnittet.
•

En dreining i folketallet fra den reproduktive og yrkesaktive delen til eldre innbyggere,
med stadig mer behov for tjenester fra kommunen kan være en risiko for kommunens
muligheter til å yte tjenester

•

3.2

Kommunen har oppmerksomhet på den demografiske utviklingen i sine planer

Kommuneorganisasjonen

I dette kapittelet beskriver vi den administrative organisasjonen i Vefsn kommune, endringer i
organisering og utvikling i personal.
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Figur 2.

Organisasjonskart

Strategisk ledelse består av rådmannen og kommunalsjefer for

infrastruktur

og

samfunnsutvikling, oppvekst og kultur og helse og mestring. Kommunalsjefene er ansvarlig for
respektive tjenesteområder. I tillegg er det en fagstab under rådmannen, bestående av
støttefunksjoner innenfor HR, økonomi, jus og eiendom. Her finner vi dessuten
tjenestekontoret, som koordinerer behov for sammensatte helse- og omsorgstjenester, mottar
søknader om helse- og omsorgstjenester og sørger brukermedvirkning og -samhandling på
individ- og systemnivå. Innenfor fagstab finner vi også rådgiver oppvekst (barnehager), politisk
sekretariat og rådgiver SLT. Det framgår ikke i noen styrende dokument om det er planer om
organisatoriske endringer i nær framtid. I kommunestyrets behandling av budsjett for 2020,
med økonomiplan vedtok de å innføre lean- og målrettet innovasjonsarbeid i fornying av
kommuneorganisasjonen. Målet er effektivisering og fokus på kostnader. Kommunestyret
vedtok videre at det skulle foretas en gjennomgang av vikarbruk, innleie og overtidsbruk i
kommunen. Målet her er at ansatte i størst mulig grad skal kunne utføre jobben sin i faste
stillinger. Videre etterlyste kommunestyret et bedre personalsystem, som kan gi oversikt over
ansattes arbeidstid.
•

Kommunens organisasjon er av svært vesentlig betydning, og følgene av svikt i ledelse
og organisering av administrasjon og tjeneste kan får store konsekvenser. Revisor ser
ikke spesielle risikoer knyttet til svikt i kommuneorganisasjonen nå. Vi ser likevel her
bort fra enkelte organisatoriske grep som tas i enkelte tjenester (se risiko- og
vesentlighetsvurdering for tjenester).
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3.2.1

Kommunesamarbeid

Vefsn kommune har samarbeid med andre kommuner i regionen innenfor flere områder.
Kommunen er vertskommune for 7 interkommunale samarbeid: Regionalt kurs og
kompetansesenter

(RKK),

Pedagogisk-psykologisk

tjeneste

(PPT),

Friluftsrådet,

Skatteoppkreveren, Krisesenteret, Barnevernsvakt og Bygdebok. Budsjettet for kommunens
andel i disse virksomhetenes utgifter er fremskrevet for pris og lønnsvekst på samme vilkår
som kommunens øvrige virksomheter. Det vil ikke bli organisatoriske endringer knyttet til disse
samarbeidene i overskuelig framtid.
Innenfor helse og omsorg samarbeider kommunen i tillegg med flere kommuner om
krisesentertilbud, hvor Vefsn kommune er vertskommune. Videre samarbeider de med 17
andre Helgelandskommuner om 11 tjenesteavtaler med Helgelandssykehuset. De
samarbeider dessuten med syv andre kommuner om legevaktordning.

3.2.2

Investeringsplaner

Budsjett og økonomiplanen viser investeringsvolumet og finansieringen av investeringene i
perioden til og med 2023. Det er i denne planen ingen egenfinansiering av investeringene i
form av bruk av fond eller overføring fra driftsregnskapet. Finansieringen domineres av dermed
av lån.
Av planlagte, store investeringer i perioden, er det renovering av Mosjøen skole, ny idrettshall
og nytt renseanlegg som utgjør de største økonomiske løftene. Disse investeringene er på ca.
100 millioner hver. Det er investeringer som begrunnes med nye krav om HMS,
undervisningsareal og EU-krav (renseanlegg). I tillegg begrunnes ny idrettshall med at det er
et samarbeid med Nordland fylkeskommune, og planene om ny videregående skole i Mosjøen.
I årsberetningen for 2019 framgår det at det ble gjort investeringer for ca. 94 millioner kroner,
mot budsjettert om lag 103 millioner kroner. Det er lavere kostnader for renseanlegget som er
forklaringen på mindreforbruket, i tillegg til lavere framdrift på enkelte prosjekter.
Det ble lånt ut om lag 45 millioner kroner i startlån, som er noe høyere enn opprinnelig budsjett,
men innenfor vedtatt utvidet ramme.
•

Risikoen er knyttet til at investeringer i all hovedsak lånefinansieres.
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3.3

Tidligere revisjoner og tilsyn

Tabell 4.

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller i 2015 - 2019

Område

Rapport levert

Type kontroll

Barnevern
Kvalitet, forebygging og 2016

-

Forvaltningsrevisjon

samarbeid
Personalforvaltning

(to

rapporter):

2017

Forvaltningsrevisjon

2018

Forvaltningsrevisjon

Boliger

2019

Forvaltningsrevisjon

Generell eierskapskontroll

2016/2017

Eierskapskontroll

-

Sykefravær

-

Ansettelser

Grunnskole:
-

Tidlig innsats

-

kompetanse

Forrige plan for forvaltningsrevisjon i Vefsn kommune er fra 2016. Forrige plan for
selskapskontroll er fra samme år. Følgende områder ble vurdert til at de hadde risiko, og at
det var grunnlag forvaltningsrevisjon:
•

Personalforvaltning – gjennomført
o
o

Sykefravær
ansettelser

•

Bolig – gjennomført

•

Grunnskole - gjennomført

Følgende områder var aktuelle for selskapskontroll:
•

Ingen selskap ble trukket fram som aktuelle for selskapskontroll. Ett av selskapene som
er beskrevet, Helgeland Havn IKS, er gjenstand for forvaltningsrevisjon i regi av
Alstahaug kommune i 2019/2019.

Vi kommer tilbake til ikke gjennomførte prosjekt i kapittel 4.
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Statlige tilsyn: Det er ikke ført opp statlige tilsyn på tilsynskalenderen for 2020.
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4

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering identifisere områder hvor det anbefales å
gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at
et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød
fargekode indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet
for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens
grønn farge indikerer et lavt behov for forvaltningsrevisjon.

4.1

Kommuneorganisasjonen

Figuren under viser vurderingen som er gjort av risiko relatert til økonomi og organisasjon.
Beskrivelser og vurderinger følger etter figuren.

4.1.1

Økonomi
Økonomisituasjon, økonomistyring og
finansforvaltning

Offentlige anskaffelser

Figur 1.

Risikovurdering økonomi

Tabellene nedenfor er hentet fra KOSTRA (SSB).
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Tabell 5.

Økonomisk situasjon
Nøkkeltall

Netto driftsresultat i prosent
av brutto driftsinntekter
(prosent)
Årets mindre/merforbruk i
driftsregnskapet i prosent av
brutto driftsinntekter
(prosent)
Arbeidskapital ex.
premieavvik i prosent av
brutto driftsinntekter
(prosent)
Netto renteeksponering i
prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Langsiktig gjeld ex
pensjonsforpliktelser i
prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Frie inntekter per innbygger
(kr)
Fri egenkapital drift i prosent
av brutto driftsinntekter
(prosent)
Brutto investeringsutgifter i
prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Egenfinansiering av
investeringene i prosent av
totale brutto investeringer
(prosent)

Kommune
2017
2018

Kostragruppe
Landet uten Oslo
2019
2018
2019
2018
2019

3.8

0.8

-0.1

1.5

-0.1

2.2

1.2

1.1

1.7

-0.4

1.1

0.7

1.2

0.9

25.4

21.4

12.5

17.0

16.0

21.7

19.1

40.7

40.1

62.7

51.8

68.2

42.3

60.2

110.2

110.9

100.9

106.1

103.7

105.6

102.6

55520

56811

59551

56830

59704

55124

57297

15.0

14.6

11.8

8.7

7.9

12.3

10.4

8.7

12.4

7.9

13.3

14.7

15.2

16.2

17.8

-9.6

-69.0

13.3

11.2

15.5

11.8
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Tabell 6.

Finansiering av driften
Kommune

Nøkkeltall finansiering av driften
Andre driftsinntekter, ekskl. mvakompensasjon
Andre statlige tilskudd til
driftsformål
Brutto inntekt fra konsesjonskraft,
kraftrettigheter og annen kraft for
videresalg, ekskl. mvakompensasjon
Eiendomsskatt totalt
- herav Eiendomsskatt annen
eiendom
- herav Eiendomsskatt boliger og
fritidseiendommer
Kompensasjon for merverdiavgift i
driftsregnskapet
Rammetilskudd
Salgs- og leieinntekter i
driftsregnskapet
Skatt på inntekt og formue
inkludert naturressursskatt
- herav Naturressursskatt

2017

2018

Landet uten
Oslo
2019
2018
2019

Kostragruppe
2019

2018

11.4

11.6

12.0

14.3

11.8

11.7

14.4

5.3

4.9

3.6

6.4

3.7

4.8

4.7

0.2

0.6

0.5

0.7

0.5

0.4

0.7

4.9

5.0

4.4

3.5

3.2

3.2

4.1

2.2

2.2

2.4

1.2

1.5

1.4

1.7

2.8

2.7

2.0

2.3

1.7

1.7

2.4

2.2

2.2

2.3

2.0

2.1

2.1

2.1

34.0

33.1

33.5

32.6

30.8

30.3

33.7

16.2

16.2

16.6

13.9

14.4

14.4

13.3

25.7

26.4

27.1

27.1

34.0

33.4

27.6

0.0

0.0

0.0

0.2

0.3

0.3

0.3

Årsregnskapet for Vefsn kommune for 2018 viste et resultat på 3.2 millioner. Det var bedre
enn budsjettert resultat i revidert budsjett; et merforbruk på 25 millioner kroner. Forklaringen
er:
-

Bedre skatteinngang enn budsjettert

-

Høyere strømpris enn budsjettert, høyere inntekter på salg av konsesjonskraft

-

Merinntekt ved bosetting av flere flyktninger enn budsjettert (økt ramme)

-

Kommunens finansielle utgifter kom bedre ut – avvik i rentenivået

−

Større overskudd i de samla selvkostinntektene enn budsjettert

Årsresultatet for 2019 var et merforbruk på 7,7 millioner. Det var ca. 9,1 lavere merforbruk enn
det som ble vedtatt i revidert budsjett.
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Ser vi på tabellen nedenfor, så var netto driftsresultat i 2018 0,8 % av de samla driftsinntektene,
som er under anbefalt resultat (1,75 %). Heller ikke i 2019 var resultatet innenfor TBUs 4
anbefalinger.
Netto driftsresultat for 2019 (ikke revidert regnskap) var 7,7 millioner, som var ca. 9 millioner
lavere enn revidert budsjett. I prosent utgjorde det -0,1 % av de samla driftsinntektene, mot
anbefalt 1,75 %. Kommunen hadde i 2019 et eget måltall, 1,11 %, på grunn av reservene som
ligger i disposisjonsfondet. Resultatet var heller ikke innenfor det måltallet.
Kommunen har høy langsiktig gjeld, 101 % av driftsinntekter i 2018, mot KS anbefalinger på
maks 75 %. Trenden har vært at lånegjelden har blitt redusert opp mot 2017, men fra 2018 ble
denne trenden brutt. Den trenden må snus om kommunen skal komme under 75 %anbefalingen.
Vefsn kommune betalte ca. 53 millioner i avdrag i 2019, som er innenfor minimumsgrensen
som var ca. 46,7 millioner kroner.
Egenkapitalen er godt innenfor KS´ anbefaling på minimum 5 % av inntektene.
•

Vefsn har stram økonomi, høye låneopptak og begrensa muligheter for investeringer.
Revisor ser at kommunen har kontroll på økonomien, men vurderer det likevel som at
det er krevende, og at det kan ligge risikoer som kan få store konsekvenser for noe av
virksomheten

•

Risikoen for at økonomien til kommunen blir påvirket av korona-epidemien er stor, og
kan få betydelige konsekvenser for flere virksomheter (se beredskap og ROS nedenfor)

Tabell 7.

Økonomisk internkontroll

Nøkkeltall

4

Kommune
Kostragruppe
2017 2018 2019
2018

Landet uten Oslo
2019
2018
2019

Andel av totale
utgifter for
politisk styring

0.5

0.7

0.8

0.7

0.8

0.7

0.8

Andel av totale
utgifter for
kontroll og revisjon

0.4

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Teknisk beregningsutvalg
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Offentlige anskaffelser (RR)
Anskaffelser under terskelverdiene blir en del av forenklet etterlevelseskontroll i 2020.
Regelverket om offentlige anskaffelser ble endret med virkning fra 2017. Innkjøpsområdet er
bestandig

et

område

som

generelt

bør

overvåkes,

og

det

bør

gjennomføres

forvaltningsrevisjon med jevne mellomrom. Dette kan gjøres i sammenheng med andre
prosjekttema eller det kan gjøres ved en generell forvaltningsrevisjon. Gjennomgang av
innkjøpsområdet kan være indikator på alvorlige regelbrudd og eventuelt misligheter.
Regnskapsrevisor har opplyst om at anskaffelsesområdet blir håndtert på en god måte i Vefsn
kommune. Kommunen har egen innkjøpsavdeling med 2 ansatte som håndterer det meste av
innkjøp. Lederen for avdelingen orientert for kontrollutvalget de to siste årene.
•

Innkjøpsområdet kan generelt være et risikoområde, men vi anser risikoen for liten i
Vefsn kommune nå.

4.1.2

Organisasjon

I denne figuren oppsummerer vi risiko og vesentlighet for organisasjonsområdet. Beskrivelser
og vurdering følger etter figuren.

Beredskap - risiko- og sårbarhetsanalyser
(noen tjenesteområder kan være mer aktuelle enn
andre)
Digital forvaltning, kommunikasjon og sikkerhet

Vedlikeholdsbehov - formålsbygg og boliger
som ikke holder nødvendig standard

- Etiske retningslijer og bevissthet rundt etikk
- Varslingsrutiner
- Avvikssystem
- Sykefravær
Figur 3.

Risikovurdering organisasjon

Organisering
Kommunen har ikke organisatoriske endringer av betydning.
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•

Kulturskolen er lagt under oppvekst i 2018

•

Ny kommunalsjef infrastruktur og samfunnsutvikling i 2018

•

Ny personalsjef i 2018

•

Funksjonen som driftsleder for arkiv og it er fjernet.

•

Det er ikke planlagt organisatoriske endringer for samarbeidene som Vefsn kommune
har med andre kommuner.

•

Endringer i organisering av tjenester og risiko knyttet til dette, er beskrevet under
respektive tjeneste.

Helse miljø og sikkerhet (HMS)
Tabell 8.

Sykefravær
Kommuner

Vefsn
Nøkkeltall

samlet

4.kvartal 2016-

4.kvartal 2017.

4.kvartal 2018-

4.kvartal 2018-

3. kvartal 2017

3. kvartal 2018

3. kvartal 2019

3. kvartal 2019

Samlet sykefravær

9,84

9,0

7,25

9,83

Legemeldt sykefravær

8,47

7,44

5,80

8,55

Sykefravær undervisning

9,4

9,17

7,21

8,69

Sykefravær barnehager

9,81

8,05

9,80

12,24

Sykefravær helse, pleie, omsorg

10,18

8,83

9,07

11,01
Kilde: KS

Vefsn kommune inngikk i 2018 ny IA-avtale for 2019 – 2020. Målet er at det samla,
gjennomsnittlige sykefraværet ikke skal være over 6,9 % (det samme som forrige IA-periode).
Vi ser at det samla sykefraværet har vært høyere enn det i alle årene fra 2017. Tradisjonelt er
det helse og omsorgstjenester, barnehager og enkelte områder innenfor tekniske tjeneste som
har høyt sykefravær. Vi ser at barnehage og helse og omsorg ligger høyt her også, og i tillegg
har sykefraværet ligget høyt innenfor undervisning.
•

Sykefravær vil alltid være viktig å overvåke. Vi ser av årsrapporter at kommunen har
flere tiltak, og at de har oversikt over fraværet. Det er ingen indikatorer på at det er
ekstraordinært fravær nå, så risikoen vurderes som middels. Det gjennomført
forvaltningsrevisjon innen sykefravær i 2017. Det gjør forvaltningsrevisjon på dette
området lite aktuelt nå, etter vår vurdering.
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Etikk og varsling
I årsrapporten omtales forhold som gjelder etisk standard og intern kontroll i eget kapittel. Her
går det fram at kommunen etiske retningslinjer. I tillegg har kommunen retningslinjer og
reglement som er tilgrenset etisk standard: Seksuell trakassering, Håndtering av vold og trusler
på arbeidsplassen og Antikorrupsjon. I tillegg har kommunen en rekke rutiner, retningslinjer og
prosedyrebeskrivelser som skal bidra til å sikre at kommunens virksomhet foregår i tråd med
lover og forskrifter. Videre skal disse rutinene bidra til høy standard og åpenhet, hvor feil og
avvik blir rapportert. Kommunen har et HMS-system som ivaretar det som er beskrevet
ovenfor, i tillegg til at det er avvikssystem og varslingssystem. I 2019 var det to varslingssaker
som begge ble håndtert etter kommunens varslingsrutiner.
•

Det vil alltid være risiko knyttet til etikk, varsling, avvik og internkontroll. Vefsn kommune
ser ut til å rutiner for å håndtere dette, og det er lagt til rette for at det er tema med
jevne mellomrom.

Eiendomsforvaltningen
Tabell 9.

Eiendomsforvaltning

Nøkkeltall
Netto driftsutgifter til
eiendomsforvaltning i
prosent av samlede
driftsutgifter (prosent)
Areal på formålsbygg
per innbygger (m2)
Utgifter til vedlikehold
per kvadratmeter (kr)

Kommune
Kostragruppe
2017
2018
2019
2018

Landet uten Oslo
2019
2018
2019

9.0

8.9

8.7

8.2

8.2

9.0

9.0

5.65

5.65

5.80

5.76

5.71

5.12

4.91

700

693

689

528

561

562

600

Andelen som utgiftene til eiendomsforvaltning har vært stabilt i perioden fra 2017. I
budsjettdokumentet for 2020 beskrives muligheten for finansiering av vedlikehold av
formålsbygninger og kommunale boliger som begrenset. Det er budsjettert med rehabilitering
av deler av boligmassen, delvis for å ivareta brannsikkerhet. Det er overkapasitet på
kommunale boliger per. 2019.
•

Det

kan

være

store

vedlikeholdsbehov.

På

grunn

av

begrensninger

i

investeringsmuligheter kan det være risiko for vedlikeholdsetterslep.
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, GDPR
I forbindelse med HRV-arbeidet har revisor søkt etter dokument og informasjon på nettsidene.
Nettsidene mangler sentrale dokumenter, som Beredskapsplan med ROS-analyse.
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Søkefunksjonen fanger heller ikke opp styringsdokumenter eller andre sentrale dokumenter.
Revisor har ikke funnet informasjon i årsberetninger eller budsjettdokument som tilsier at
kommunen har stått overfor store investeringer innen IKT de siste to årene. Av
årsberetningene for 2018 og 2019 framgår det at de ulike tjenestene har tilgang til og bruker
elektroniske plattformer.
•

Den digitale infrastrukturen, kommunikasjonen og sikkerheten er under rask utvikling.
Vi mener at kommunikasjonen utad har hatt svakheter, ved at styrende dokument,
politiske saksunderlag har vært lite tilgjengelig på f.eks. nettsider. Risikoer er
kompetanse, driftssikkerhet, sikkerhet mot datakriminalitet, og digital kommunikasjon
rettet mot innbyggere

Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser
Et søk på ROS, ROS-analyse gir ingen treff på kommunens nettsider. Et søk på
Beredskapsplan gir treff på psykososialt kriseteam og på lenker til nasjonal og annen ekstern
beredskapsinformasjon. Søk på innsynssidene til politiske utvalg og møter gir ingen treff på de
nevnte søkeordene. Det går imidlertid fram av beskrivelsen av kriseteamet at det er en del av
beredskapsplanen i Vefsn kommune. I intervju med kommunens ledelse høsten 2018 ble det
informert om at beredskapsplanen på det tidspunktet var oppdatert. På forsiden til kommunens
hjemmeside er det lenke til samfunnssikkerhet og beredskap, Her finner vi kontaktinformasjon
for hvem som skal varsles i kriseledelsen.
Klimaendringer og andre konsekvenser av miljøskadelig aktivitet er en kanskje den største
globale, nasjonale og lokale utfordringen vi står overfor som samfunn. I planstrategien er klima
og miljø et eget avsnitt, hvor ett av oppfølgingspunktene er risiko- og sårbarhetsanalyse ved
stormflo og klimaendringer.
På nettsidene framgår det at kommunen har psykososialt kriseteam.
Videre framgår det at kommunen har smittevernplan Det framgår ikke når den sist ble revidert.
På forsiden til kommunens hjemmeside er det lenke til side med informasjon om koronaviruset.
Det har vært jevnlig informasjon om situasjonen fra 8. mars, om hvilke lokale forskrifter og
regler som gjelder. Et av de første informasjonsutspillene var fra rådmannen om blant annet
at beredskapsgruppen har møter to ganger i uken. Etter 24.3. har det vært daglige
statusoppdateringer fra smittevernlegen i kommunen.
Revisor tror at pandemien vil være et skifte i hva vi vurderer som risikoer for kommunens
virksomhet i årene som kommer. Vi har ikke informasjon om hvordan de ulike delene av
kommunen håndterer dette nå. Det ble fra 13.3.2020 satt inn omfattende, nasjonale tiltak for å
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begrense smitte. Tiltakene grep betydelige inn i de fleste av kommunenes tjenester. Det
innebærer sannsynligvis store konsekvenser for kommunens økonomi i tiden framover, til tross
for at staten har kompensert mye av dette. Revisor vurderer at epidemien innehar risikoer for
kommunen som i større eller mindre grad bør ivaretas i tilnærmingen til forvaltningsrevisjon:
•

Risiko knyttet til tjenester, og hvordan beredskapen har vært for å håndtere situasjonen
underveis

•

Digitale system er løsningen i det som omtales som krise, men det kan også vær risiko
for svikt, f.eks. ved dårlig utbygd bredbånd

•

Smittevernberedskap og smittevernutstyr

•

Risikoer for konsekvenser på kort og lang sikt (opplæringsområdet, økonomi, kulturog næringsliv).

4.2

Tjenesteområdene

4.2.1

Oppvekst

I denne tabellen er risiko oppgitt som risiko og vesentlighet for ulike områder under oppvekst.
Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.

Nedgang i barnetall - overkapasitet i barnehager Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Barnehage - tilskudd til private barnehager uforutsigbarhet
Barnehage - kompetanse
Grunnskole - tilpasset opplæring og
spesialundervisning
Økonomiske rammebetingelser innen kulturområdet
Økonomiske rammer voksenopplæring
Organisering av PPT
Grunnskolen - kvalitet
Digital satsing og kompetanse
Barnevern
Figur 4.

Risikovurdering oppvekst

Barnehage
Nedenfor beskriver vi risiko- og vesentlig for barnehagesektoren.
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Tabell 10. Barnehage

Nøkkeltall
Andel barn 1-5 år i
barnehage, i forhold
til innbyggere 1-5 år
Andel
barnehagelærere i
forhold til
grunnbemanning
Andel barn,
eksklusive
minoritetsspråklige,
som får ekstra
ressurser, i forhold
til alle barn i
kommunale
barnehager
Andel
minoritetsspråklige
barn i barnehage i
forhold til
innvandrerbarn 1-5
år
Netto driftsutgifter
barnehager i prosent
av kommunens
totale netto
driftsutgifter
Netto driftsutgifter
barnehager, per
innbygger 1-5 år (kr)

Kommuner
2017
2018

KOSTRA-gruppe
Landet uten Oslo
2019
2018
2019
2018
2019

95.5

96.0

95.4

92.5

92.4

92.1

92.4

40.1

43.2

42.6

43.9

41.5

40.8

41.5

3.2

3.7

4.2

3.5

3.9

3.7

3.9

87.5

92.2

84.9

84.9

86.3

81.9

86.3

13.1

12.5

12.7

12.8

14.3

14.3

14.3

156153

162824

182142

153936

163025

153538

163025

7 av 19 barnehager i Vefsn kommune er kommunale. En av kommunens barnehager er knyttet
til et oppvekstsenter, og har 8 barn per 15.12.2019. Seks av de sju barnehagene oppfylte
pedagognormen

per

15.12.2019,

mens

en

barnehage

hadde

dispensasjon.

Det

gjennomsnittlige antallet barn per ansatt, nasjonalt, er 5,7 barn, mens det for Vefsn kommunes
barnehager er 5,3. Det gjennomsnittlige antallet barn per barnehagelærer nasjonalt er 13,6
barn, mens det for Vefsn kommunes barnehager er 11,5. Vi ser av tabell 10 at andelen barn
som får ekstra ressurser har økt de siste tre årene. Netto driftsutgifter til barnehager per
innbygger 1-5 år har vært noe høyere de to siste årene for Vefsn kommune enn for
gjennomsnittet i kommunegruppen og landet.
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Omlag 60 % av totalrammen til barnehageområdet er tilskudd til private barnehager. Dette gjør
driften av barnehageområdet uforutsigbar. I årsberetningen for 2018 heter det at behovet for
barnehageplasser vil gå ned i tiden framover, både i kommunale og private barnehager. Det
kan få personalmessige konsekvenser. I årsrapporten for 2019 framgår det at det økonomiske
resultatet for de kommunale barnehagene har vært positivt, og de fikk satt 282 000 kroner på
fond i 2019. Når det gjelder tilskudd til private barnehager er det merforbruk. Vefsn kommune
har retningslinjer som sier det skal tildeles ekstra tilskudd når barn begynner i barnehagen.
Rådmannen har satt i gang utredning om dette, og signaliserer at det kan bli endring.
•

Den store andelen private barnehager gjør økonomien på området mer uforutsigbar på
grunn av kommunen som tilskuddsyter.

Grunnskole
Tabell 11. Grunnskole
Kommuner

Nøkkeltall
Andel elever med
spesialundervisning 5
Gruppestørrelser
Mestringsnivå 3-5 NP: regning
8.trinn
Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8.trinn
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Andel lærere med universitets-/
høgskoleutdanning, med
pedagogisk utdanning
Andel lærere med universitets-/
høgskoleutdanning, uten pedagogisk
utdanning
Andel lærere med videregående
utdanning eller lærere

2017

Landet uten
Oslo
2019
2018
2019

Kostragruppe

2018

2019

2018

11.0

11.4

8.4

8.6

8.4

7.9

7.8

17.0

16.5

16.6

15.3

14.8

16.5

16.2

71.4

68.2

81.9

73.5

75.0

69.4

73.6

64.8
40.1

63.5
40.5

76.4
39.8

69.6
41.7

68.7
41.7

66.9
41.0

67.5
41.3

71.4

81.9

73.5

69.4

69.4

73.5

75.0

64.8

76.4

69.6

66.9

66.9

69.6

68.7

40.1

39.8

41.7

41.0

41.0

41.7

41.7
Kilde: SSB;

Det er seks grunnskoler i Vefsn kommune. En skole har 1. – 10. trinn, en skole er
oppvekstsenter med 1. – 8. trinn og en skole har 8. – 10. trinn. De tre andre har 1. – 7. trinn.
Den minste skolen har 18 elever, 6 lærere og 4 lærere med kontaktlærerfunksjon. Den 1 – 7skolen har 316 elever i inneværende skoleår, 28 lærere og 18 lærere med
kontaktlærerfunksjon. Skolen med ungdomstrinn har 350 elever, 54 lærere og 31 lærere med
kontaktlærerfunksjon.

5

Både i kommunale og private grunnskoler
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Det har vært et mål for skolene i Vefsn kommune at andelen elever med spesialundervisning
skal reduseres for at mest mulig av den tilpassa opplæringen skal skje innenfor ordinær
opplæring. Tabell 11 viser at andelen har variert, men gått betydelig ned fra 2018 til 2019.
I april 2018 leverte Revisjon Midt-Norge en forvaltningsrevisjon om grunnskolen. Revisor
hovedkonklusjon var at kommunen i stor grad følger opp nasjonale føringer for
kompetanseutvikling, men begrenses av de økonomiske rammene. Kommunen har etablert
et system for tidlig innsats, men at dette ikke har oppnådd sitt fulle potensiale.
Hvert år gjennomføres nasjonale prøver i engelsk, lesing, regning på 5. og 8. trinn.
Resultatene blir presentert på tre mestringsnivåer for 5. trinn og 5 mestringsnivå for 8. tinn.
Mestringsnivå 1 er nivået med lavest poengskala og mestringsnivå 3 og 5 med høyest
poengskala for henholdsvis 5. trinn og 8. trinn. Revisor har gjennomgått resultatene fra
2015/2016 til 2019/2020 og finner ikke at grunnskolen i Vefsn utpeker seg i noen spesiell
retning sammenlignet med fylket og landsgjennomsnittet.
Når det gjelder standpunktkarakter fra grunnskolen, så er gjennomsnittet gjennomgående
lavere for Vefsn kommune i nesten alle fag i 2019, sammenlignet med fylkesgjennomsnittet
og landsgjennomsnittet. Det er litt bedre når det gjelder eksamenskarakter, hvor elevene i
Vefsn kommune har bedre gjennomsnittsskår i noen fag (naturfag og norsk muntlig). De har
også høyere gjennomsnittsskår i norsk skriftlig, enn fylkesgjennomsnittet. Vefsn kommune
har lavere gjennomsnitt for grunnskolepoeng enn gjennomsnittet for fylket og landet. Når det
gjelder elevundersøkelsen, så varierer gjennomsnittsskåren fra år til år for kommunen, og det
er variasjon for hvilke indikatorer elevene i Vefsn gir lavere skår enn elevene i fylket og
landet. Trivselsindikatorene har høyere skår blant elevene i Vefsn enn gjennomsnittet andre
steder.
Skolene i Vefsn kommune har vært gjenstand for et løft når det gjelder IKT, både med utstyr
og opplæring for elever og ansatte. Kommunen har hatt samarbeid med RIKT
Fra 12. mars 2020 stengte skolene på grunn frykt for stor spredning av koronaviruset.
Undervisningen har etter det skjedd på digitale plattformer, hvor elevene har vært hjemme.
Avgangselevene i 10. trinn får ikke ta eksamen i 2020, og avslutter følgelig grunnskolen uten
eksamenskarakterer. Dette ble bestemt nasjonalt, og vil ikke ramme elevene i Mosjøen mer
enn andre steder. Hvilke konsekvenser det kan få for elever som i utgangspunktet stiller
svakt i skolesammenheng er veldig usikkert, men risikoen for at det kan få konsekvenser
vurderer vi som er stor.
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Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon av kvaliteten på grunnskoleopplæringen.
Området er belyst, noe som utgjør dermed en risikoreduserende faktor. Det er likevel noen
områder som har risiko:
•

Om kommunen er oppmerksom på sosiale konsekvenser av en lengre periode våren
2020 med fysisk fravær fra skole, og skolens kapasitet til oppfølging for oppfølging

•

Formålet med reduksjon av spesialundervisning til fordel for tilpasset opplæring kan
være bra, men hvis en ikke lykkes med tilpassede opplegg kan det få negative
konsekvenser

PPT
I 2018 behandlet kommunestyret en rapport om ressurser til spesialundervisning og
organisering av PPT. Bakgrunnen var økning i ressurser til spesialundervisning, og bekymring
for at det ikke ble gitt tilfredsstillende tilpasset opplæring innenfor ordinær opplæring. Videre
ble det stilt spørsmål om PPT var hensiktsmessig organisert. I gjeldende budsjett- og
økonomiplandokument framgår det at PPT er organisert som vertskommunesamarbeid, med
Vefsn som vertskommune. I desember 2019 sa Nordland fylkeskommune opp avtalen, og det
skal derfor utredes hva som skal gjøres med organiseringen av PPT
•

En forholdsvis stor samarbeidspartner har trukket seg ut, og det er usikkerhet knyttet
konsekvensene det vil få for ressursomfang, kompetanse og muligheten for å tilby
tilfredsstillende tjenester. Kommunen har oppmerksomhet på det og skal utrede videre
organisering.
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Barnevern
Tabell 12. Barnevern
Kommuner

Nøkkeltall

2018

2019

2018

8891

9384

8602

8515

8770

8318

8387

7.5

6.4

5.8

4.4

4.8

4.5

4.6

5.9

6.1

5.3

4.4

4.2

3.9

3.8

21.3

20.0

17.7

18.6

19.1

18.9

19.2

6.7

6.8

6.9

4.9

4.9

5.0

5.0

Andel meldinger i alt som behandles
innen 7 dager

98.2

99.5

97.9

98.6

99.1

98.8

99.1

Andel meldinger som går til
undersøkelse innen 7 dager

84.1

77.7

61.0

80.3

77.5

81.5

79.4

Netto driftsutgifter til
barnevernstenesta per innbygger 0-22
år (kr)
Barn med melding ift. innbyggarar 017 år (prosent)
Barn med barnevernstiltak ift.
innbyggarar 0-22 år (prosent)
Barn med undersøking eller tiltak per
årsverk (funksjon 244) (antall)
Stillinger med fagutdanning per 1 000
barn 0-17 år

2017

Landet uten
Oslo
2019 2018
2019

Kostragruppe

Barne- og ungdomstjenesten består av barnevernstjenesten, tjenester for enslige, mindreårige
flyktninger,

miljøterapeuter

i

skolen,

ungdomsklubben

Topic,

og Indre

Helgeland

barnevernsvakt. Tabell 12 viser tall for utgifter og tjenester innen barnevern. Vi ser
driftsutgiftene per innbygger 0 – 22 år har variert de tre siste årene, men var lavere i 2019 enn
de to årene før. Det er vanskelig å se noen store forskjeller mellom Vefsn kommune og
gjennomsnittet for kommunegruppa og landet. Vi ser at andel barn med melding har gått noe
ned, mens andel barn med tiltak har variert. Vi ser videre at andelen barn med undersøkelse
eller tiltak per årsverk har gått ned. Ellers kan en merke seg at andelen meldinger som går til
undersøkelse innen 7 dager har gått nokså mye ned i løpet av de tre årene.
Barne- og ungdomstjenesten vil i 2020 ha tiltak for 14 enslige mindreårige flyktninger under
20 år. Disse utløser et statstilskudd på kr. 10 574 200. I tillegg vil tjenesten ha tiltak til 8
flyktninger i alderen 20 - 23 år. Tiltakene er hjemlet i barnevernloven. Det ytes ikke særskilt
tilskudd for disse. Tiltakene foreslås derfor finansiert av tidligere års tilskuddsmidler (fond).
I 2018 - 19 avsluttet barneverntjenesten tiltak for 14 enslige flyktninger og som følge av dette
ble tjenesten nedbemannet med 3,2 årsverk. Kommunen vil ikke ta imot nye enslige
mindreårige slik at tjenestene til enslige mindreårige flyktninger vil bli gradvis nedbemannet
og avviklet.
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•

Barnevernstjenestene er generelt pressa tjenester. Barnevernstjenesten ble
gjenstand for forvaltningsrevisjon i 2016

•

Integrering og inkludering av flyktninger i ordinær opplæring/arbeid og samfunn

Voksenopplæring
Vefsn voksenopplæring taper tilskudd for voksenopplæring av flyktninger. Inntektstapet er
beregnet til kr 2.6 millioner fra og med 2020. En legger da til grunn at en klarer å tilpasse
voksenopplæringen innenfor opprinnelig rammenivå fra og med budsjettåret 2021.
•

Det kan være risiko knyttet til om voksenopplæringen tilpasser reduserte midler i
2021
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Kultur/ barne- og ungdomstiltak
Tabell 13. Kultur og idrett
Vefsn

Kostragruppe

Landet u/Oslo

2017

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Netto
driftsutgifter
til
kultursektoren i prosent av
kommunens totale netto
driftsutgifter (prosent)

4,6

4,3

4,4

3,5

3,9

3,9

4,1

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

2

1,7

1,7

0,9

1,3

1,3

1,4

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

0,8

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

Netto driftsutgifter til allmenn
kultur ( (1000 kr)

14869

14916

16714

472513

622649

5018295

5493281

Netto
driftsutgifter
til
kultursektoren per innbygger
(kr)

2835

2830

3021

2222

2660

2354

2541

Brutto investeringsutgifter til
kultursektoren per innbygger
(kr)

976

1469

889

994

901

1053

1269

Besøk i folkebibliotek per
innbygger (antall)

3,5

4,1

3,4

5,2

5

4,8

4,6

Besøk per
(antall)1

13,6

13,8

12,1

27,1

22,4

29

25,5

Barn 6-15 år i kommunens
kulturskole (prosent)

14,8

15,3

40,6

19

27

13,8

19,5

Omløpshastighet for bøker
(antall)

0,2

0,2

0,2

0,6

0,6

0,7

0,8

Brutto
driftsutgifter
folkebibliotek (1000 kr)

3120

3292

3575

145728

184693

1506447

1564755

kinoforestilling

til

Vefsn kommune bruker en noe større andel av driftsutgiftene til kultur og idrett enn
sammenlignbare kommuner. I underkant av halvparten av disse utgiftene går til idrett.
Investeringer til kulturbygg har variert, og det ser ut til at det ble gjort større investeringer i
2018. Av tabellen ovenfor kan det se ut til at andelen barn i kulturskolen mer enn doblet seg
fra 2018 til 2019. Omløpshastigheten for bøker som lånes på biblioteket er lavere for Vefsn
kommune enn for kommunegruppen og landsgjennomsnittet. Antall besøk på folkebibliotek
per innbygger er gjennomgående lavere for Vefsn kommune inn for kommunegruppen og
landsgjennomsnittet. Antall kinobesøk ligger også lavere for innbyggerne i Vefsn kommune
enn for gjennomsnittet i kommunegruppen og landet. Tall fra Ungdata fra 2019 viser at ungdom
- Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Vefsn -

34

Revisjon Midt-Norge SA

i Vefsn kommune gjennomgående driver med mer organiserte fritidsaktiviteter enn unge
nasjonalt. Organisasjonsgraden har gått opp fra tidligere år for ungdommer i videre gående
skolealder. Tall som viser i hvor stor grad ungdommer er hjemme på fritiden, viser at ungdom
i Vefsn er noe høyere grad er hjemme på fritiden enn tallene for landet.
Kulturområdet er et av områdene som har hatt utfordringer. I 2017 ble det besluttet å skjære
ned på utgiftene med over en halv million. For å unngå oppsigelser måtte rådmannen dekke
inn på ca. 200 000 kr. Kultursenteret har hatt underskudd de siste årene. Rådmannen foreslår
at de enten får økte rammer, eller så må aktiviteten tas ned. Andre store kommuner i regionen
har bygd ut kulturtilbudet, noe som kan ha redusert kulturbesøk fra andre kommuner. Dette er
et felt som er rammet i den situasjonen vi er i nå, hvor det i lang tid framover i 2020 ikke vil
være arrangement som samler mange folk.
•

Kulturområdet er blant områdene i kommunen hvor de økonomiske rammene kan får
store konsekvenser for kulturtilbudet.

4.2.2

Velferd

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet*konsekvens for ulike områder under
velferdsoppgaver. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for
vurderingen
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Økt press som følge av korona-epidemien

Styringsinformasjon - økonomisk sosialhjelp
Mottak av flyktninger

Boliger - kapasitet, behov og standard

Figur 5.

Risiko og vesentlighet innen velferd

Økonomisk sosialhjelp
Tabell 14. Økonomisk sosialhjelp
Nøkkeltall
Sosialhjelpsmottakere (antall)
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)

Kommune
2017
2018
2019
311
314
325
158
147
131

Tallet på mottakere av sosialhjelp er i overkant av 300, og av disse er det i overkant av en
tredel som er mottakere som har barn.
Det har vært økning i kvalifiseringsstønad, noe som er en ønsket utvikling.
Vefsn kommune har ikke hatt økning i mottakere av arbeidsavklaringspenger, som har vært
en generell tendens innen økonomisk sosialhjelp. Det er noe økning i enkeltsaker.
•

Tjenesteområdet økonomisk sosialhjelp er ikke spesifikt omtalt i kommunens
årsberetninger

•

Dette er et tjenesteområde som nå har økt press som følge av koronaepidemien og
følgene av det for arbeidslivet

•

På bakgrunn av annen dokumentasjon oppfatter ikke revisor at det er særskilte risikoer
innenfor økonomisk sosialhjelp.
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Bolig
Kommune

Nøkkeltall
Totalt antall kommunalt disponerte
boliger (antall)
Kommunalt disponerte boliger per
1000 innbyggere (antall)
Brutto investeringsutgifter til
boligformål per innbygger i kroner
(kr)
Lønnsutgifter per eid kommunal
bolig (kr)
Andel nye søkere som har fått
avslag på kommunal bolig
(prosent)
Antall boliger godkjent av
kommunen for finansiering med
startlån, per 1000 innbyggere
(antall)
Antall husstander tilkjent statlig
bostøtte fra Husbanken per 1000
innbyggere (antall)
Kommunen

har

større

2017

2018

Landet uten
Oslo
2019
2018
2019

Kostra-gruppe
2019

2018

482

484

487

10472

..

97142

95871

36

36

37

24

..

21

21

429

693

107

1663

1697

1526

1553

10139

11574

9757

13778

..

9560

9535

34

38

31

15

..

29

27

1.3

2.7

3.1

1.5

1.8

1.4

1.4

12.7

11.5

11.0

13.2

12.9

14.6

13.4

kapasitet

på

kommunale

boliger

enn

gjennomsnittet

for

kommunegruppen og landet. Vefsn kommune har lavere investeringskostnader til boligformål
enn gjennomsnittet for kommunegruppen og landet. I kommunen er det en større andel som
får avslag på søknad om bolig enn gjennomsnittet for kostragruppen og landsgjennomsnittet.
Kommunen forvalter i dag i ca. 400 boenheter. Enkelte boenheter er vanskelig å leie ut, noe
som kan ha sammenheng med leiemarkedet og at det er vedlikeholdsetterslep på enkelte
boliger.
Finansiering av investeringer innenfor boliger er selvkost, og derfor er det ikke så kritisk som
investeringer innenfor formålsbygg.
•

Vedlikeholdsetterslep

•

Høyere grad av avslag på søknader om boliger enn sammenlignbare kommuner

Flyktninger (antall nye, antall i introduksjonsprogram)
Vi viser til beskrivelse under oppvekst, og mottak av enslige mindreårige.
Flyktningsituasjonen har endret seg mye de siste årene. Administrasjonen legger til grunn at
kommunen vil motta anmodning om bosetting av 20-25 flyktninger i 2020 ettersom bosetting
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nå er fordelt på færre kommuner. Vefsn kommune har etablert et apparat for å ta imot
flyktninger, ettersom de tok imot forholdsvis mange i årene 2015 og 2016.
•

Det er en liten risiko knyttet til eventuelt mottak av 20-25 flyktninger knyttet til
kompetanse og kapasitet på mottak og opplæringstiltak

4.2.3

Helse- og omsorgstjenester

I denne figuren har vi oppsummert grader av risiko og konsekvens knyttet til områder under
helse- og omsorgstjenester. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for
vurderingen.

Omorgansiering - bortfall av sykehjemsplasser,
nedskalering av tjenester til fordel for økt
kapasitet i hjemmetjeneste
Smittevern

På sikt økt behov for tjenester - mangel på
arbeidskraft
Ressursutfordringer - aktivitetstilbud innen rus,
økt alkoholbruk blant unge

Figur 6.

Risikovurdering helse og omsorg
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Tabell 15. Helse og omsorg (felles sykehjem og hjemmetjeneste)
Nøkkeltall
Andel brukerrettede årsverk i
omsorgstjenesten m/ helseutdanning
(prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som
bruker hjemmetjenester (prosent)
Andel brukere av hjemmetjenester 066 år (prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som er
beboere på sykehjem (prosent)
Andel brukertilpassede enerom m/
eget bad/wc (prosent)
Andel innbyggere 67-79 år med
dagaktivitetstilbud (prosent)

Kommune
2017

2018

Landet uten
Oslo
2019
2018 2019

Kostragruppe
2019

2018

80

79

80

76

79

76

78

32

28

..

36

..

32

..

52

54

..

30

..

48

..

14

15

..

12

..

12

..

80

79

98

92

94

90

91

0.00

0.00

0.00

0.73

0.00

0.67

0.00

Tabell 15 viser at over halvparten av alle som har hjemmetjenester er i aldersgruppen 0 – 66
år. Det er ikke gode sammenlignbare tall for disse indikatorene, men tallene for Vefsn
kommune er betydelig høyere enn gjennomsnittet for kommunegruppen, og noe høyere enn
landsgjennomsnittet. Vi ser at andelen av de eldste innbyggerne som bor på sykehjem er ca.
15 %, som er litt høyere andel enn gjennomsnittet for kommunegruppen og landet. Videre ser
vi at andelen brukertilpassede enerom m/eget bad/wc har økt mad ca. 20 % fra 2018 til 2019.
Tabellen viser videre at andelen brukerretta årsverk med helsefaglig kompetanse er høyere
for Vefsn kommune enn for kommunegruppen og landet.
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Tabell 16. Årsverk og kompetanse i helse og omsorgstjenester
Avtalte årsverk per 10 000
innbyggere
Geriatrisk sykepleier
Sykepleiere med spes./vd. utd.
Sykepleier uten
spesialitet/videreutdanning
Hjelpepleier
Ergoterapeut
Miljøterapeut og pedagog
Aktivitør
Omsorgsarbeider
Helsefagarbeider
Annet omsorgspersonell med
helseutdanning
Pleiemedhj/ass,
hjemmehj/prakt bist eller
annen brukerrettet tj.

Kommune
2017

2018

Kostragruppe
2019

2018

2019

Landet uten Oslo
2018

2019

1.97
9.60

1.38
10.80

1.78
10.42

4.43
9.90

4.08
10.24

4.09
7.51

4.09
7.79

61.65

67.79

65.51

56.65

58.43

46.99

47.86

82.52
3.57
2.31
1.26
5.59
46.62

77.26
3.36
2.31
1.19
5.80
48.62

74.93
3.01
4.57
1.20
5.61
58.59

65.64
1.63
2.68
2.89
12.76
42.31

63.74
1.78
8.48
2.67
12.66
47.51

48.02
2.09
2.92
2.14
9.02
36.95

45.46
2.20
7.72
1.98
8.35
42.18

15.63

19.10

20.15

16.73

16.75

13.95

14.44

60.05

66.35

66.30

71.97

67.79

60.06

58.20

Tabell 16 viser at Vefsn kommune skiller seg ut med et lavere antall årsverk geriatriske
sykepleiere enn kommunegruppen og landet. Vefsn kommune har både flere sykepleiere med
spesialisering/videreutdanning og flere uten spesialisering/videreutdanning. Det er mulig at det
betyr det er en høyere andel sykepleiere generelt i Vefsn kommune enn i kommunegruppen
og landet. Vefsn kommune skiller seg dessuten ut ved at kommunen har et høyre antall
hjelpepleiere og helsefagarbeidere enn kommunegruppa og landsgjennomsnittet. Vi kan
konkludere med at kompetansen i helse- og omsorgssektoren ikke ser ut til å utgjøre særlig
risiko i Vefsn kommune.
I årsberetningen for 2018 går det fram at en sykehjemsavdeling er gjenåpnet i 2018, og derfor
er antall ansatte økt (se beskrivelse ovenfor). Det har også vært økning i årsverk i
skolehelsetjenesten samt overgang fra oppdragstakeravtaler til fastlønnede stillinger ved
avlastningstjenesten for foreldre med funksjonshemmet barn.
I årsberetningen for 2019 og budsjettdokumentet for 2020 framgår det at omsorgstjenestene
er under stor omorganisering. I 2019 ble 22 sykehjemsplasser lagt ned, og ressurser og
personal ble omfordelt til hjemmebaserte tjenester. Ytterligere 8 sykehjemsplasser skal utfases
i 2020. Det er utarbeidet plan for hvordan omorganiseringen skal foregå. I tillegg til styrking av
hjemmetjenesten, vil styrking av dag- og aktivitetssenter og innholdet i tjenester for beboere i
bemannede omsorgsboliger. Rehabiliteringstjensten vil også bli styrket.
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I årsberetningen trekkes det videre fram at rekrutteringssituasjonen kan bli vanskelig framover,
og at igangsatte rekrutteringstiltak er videreført.
Legetjenesten har besatt alle stillingene i fastlegeordningen. I budsjettet for 2020 ligger det
inne en styrking med en fastlegestilling, og videre vurderes det at det er behov for å styrke
med ytterligere en fastlegestilling.
Kommunen deltar i prosjektet «Heltidskultur i omsorgstjenesten» (KS) med mål om å øke
andelen fulltidsstillinger i helse og omsorgssektoren.
Det er foreslått å nedskalere en del tjenester. Kjøkkendrift – opphør av helgebemanning,
reduksjon av 2-3 årsverk pga. fjerning av sykehjemsplasser.
I omsorgsdistrikt sør er det små justeringer i ressurser. Det skal bl.a. opprettes en ny
fysioterapeutstilling ved korttidsavdeling.

•

På sikt er det risikoer til den demografiske utviklingen i kommunen, som betyr økt behov
for omsorgstjenester, men utfordringer knyttet til nedgang i den yrkesaktive delen av
befolkningen

•

Omorganiseringer kan, til tross for at mål og tiltak totalt sett kan være riktige, ha
iboende risikoer knyttet til brukere, pårørende og personell.

•

Mulighet for å rekruttere av personell med riktig kompetanse innen ulike
omsorgstjenester ser ut til å ha moderat risiko.

Psykiatri / psykisk helsevern og rus
Tabell 17. Psykiatri og rusomsorg
Nøkkeltall
Andel netto driftsutgifter til tilbud til
personer med rusproblemer (prosent)
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per
10 000 innbyggere (helse- og omsorg)
(antall)
Årsverk av personer med
videreutdanning i psykisk helsearbeid
per 10 000 innbyggere (helse og sosial)
(antall)
Årsverk av personer med
videreutdanning i rusarbeid per 10 000
innbyggere (helse og sosial) (antall)

Kommune

Landet uten
Oslo
2019 2018
2019

Kostragruppe

2017

2018

2019

2018

3.8

4.1

4.2

6.6

7.3

12.4

13.9

8.8

9.0

7.7

6.3

6.5

4.8

4.9

14.4

14.9

13.0

10.9

10.5

9.1

9.0

3.7

3.0

3.8

3.8

3.8

3.0

3.2
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Tabell 17 viser at Vefsn kommunes utgifter til psykisk helse utgjør en lavere andel av
kommunens totale driftsutgifter, enn de utgjør for gjennomsnittet for kommunegruppen og
landsgjennomsnittet. Videre ser vi at det har vært en reduksjon i årsverk med psykiatriske
sykepleiere fra 2017 – 2019, og en liten økning i årsverk med videreutdanning innen rusarbeid.
I årsberetningen for 2018 framgår det at rus- og psykiatritjenesten har etablert et dag- og
aktivitetstilbud kalt «Mestringshuset». Av budsjettdokumentet for 2020 ser det ut til at det er
behov for 2 miljøterapeutstillinger innen psykisk helse. Disse stillingene er det ikke funnet
ressurser til i budsjettet. Stillingene var tiltenkt aktiviteter om ettermiddager og i helger for
mennesker med aktiv rusproblematikk.
I intervju med kommuneledelsen høsten 2018 ble vi informert om at kommunen mangler
akuttilbud i psykiatri, og at nærmeste akuttilbud er i Bodø.
Ungdata har spørsmål som viser hvordan ungdommer vurderer sin psykiske helse. 13 % av
ungdomsskoleelevene svarer at de er mye plaget av depressive symptomer. Det er noe lavere
enn for gjennomsnittet for fylket, regionen og landet. For Vefsn kommune er det en svak
nedgang fra undersøkelsen som ble gjennomført i 2016. Når det gjelder ungdommer i
videregående skole er tallet høyere; 20 % Vg1, 25 % Vg2 og 27 % Vg3. Det er høyere enn i
2016, hvor mønsteret også var annerledes; Det var ungdommer i Vg2 som i størst grad hadde
kjent depressive symptomer.
Alkoholbruken blant ungdommer er noe høyere for ungdommer i Vefsn kommune enn
nasjonalt. Det er nokså likt på ungdomsskolenivå og større forskjeller på videregående.
Alkoholbruken har økt siden 2016, i den forstand at flere har vært tydelig beruset. Det gjelder
både ungdomsskole og Vg 2 og 3, men ikke Vg1 – der har alkoholbruken avtatt. Det
forekommer mindre bruk av hasj blant ungdommer i Vefsn kommune enn nasjonalt, og det var
mindre forekomst i 2019 enn i 2016.
•

Det er en risiko knyttet til ressurser, kompetanse og akuttilbud innen psykiatri og rus

•

Det er risikoer knyttet til ungdommers psykiske helse, særlig på videregående nivå, og
det er risikoer knyttet til rus, særlig alkohol

•

4.2.4

Rusutfordringer knyttet til unge med lettere psykisk utviklingshemming og flyktninger

Teknisk drift

Her følger risiko- og vesentlighetsvurdering for områder innen teknisk drift. Under følger en
nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.
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Vedlikeholdsetterslep på veier - trafikksikkerhet
Målrettet miljø- og klimasatsing

Planprosesser - oppfølging av planstrategi

Byggesaksbehandling
Vann og avløp
Brann og redning

Figur 7.

Risikovurdering teknisk

Planarbeid (hvilke planer fra hvilket år)
Kommunal planstrategi ble sist vedtatt i november 2016, sammen med planprogram for
Kommuneplanens samfunnsdel (KPS). I planstrategien framgår det at KPS skal revideres i
løpet av 2016.
I planstrategien framgår det at det skal iverksettes oppstart av arbeidet med Kommuneplanens
arealdel (KPA) i 2017. Kommuneplanens arealdel gjelder områder utenfor Mosjøen sentrum.
Kommunedelplan for Mosjøen sentrum skal vedtas i 2016. En oversikt fra planprogrammet
følger nedenfor. I budsjettdokumentet for 2020 ser det ut til at arbeidet med KPA er startet opp,
og at det har vært omfattende arbeid med denne i 2019. Det er synliggjort et behov for innleie
av ekstern kompetanse i 2020 i planprosessen. Den er ikke ferdig i henhold til skjemaet
nedenfor.
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Vi har ikke fulgt opp behandlingen av disse planene.
•

Det peker seg ikke ut risikoer knyttet til det overordna planverket, annet enn at noen
planer er forsinket i forhold til planstrategien

•

Kontrollutvalget har stilt spørsmål om overordna planer realiseres ned i systemet
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Byggesak
Tabell 18. Byggesak
Nøkkeltall
Byggesøknader i alt behandlet
(antall)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid
for byggesaker med 3 ukers frist
(dager)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid
for byggesaker med 12 ukers frist
(dager)
Andel av innvilgete byggesøknader
som skjer gjennom vedtak om
dispensasjon fra plan (prosent)

Kommune
Kostragruppe
Landet uten Oslo
2017 2018 2019 2018
2019
2018
2019
1028
198
114
157
10444
74668
68029
4
21

21

21

17

18

20

18

26

21

23

35

35

37

33

2

..

..

19

20

18

17

Antall behandlede byggesaker har variert de siste tre årene. Vi ser at gjennomsnittlig
saksbehandlingstid er akkurat innenfor fristen. Det betyr enten at alle byggesaker har en
saksbehandlingstid på 21 dager, eller så betyr det at det har vært saker hvert år som har gått
utover frist. Nå det gjelder 12-ukerfristen, så er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden
innenfor fristen med god margin. Av tallene ovenfor virker det som at Vefsn kommune har få
innvilgete byggesøknader som skjer ved dispensasjon fra plan.
•

Det er ikke særskilte risikoer som peker seg ut innen byggesaksbehandling
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Vann og avløp
Tabell 19. Vann og avløp
Kostragrupp Landet uten
e
Oslo
2017 2018 2019 2018 2019
2018
2019
3638 3203 3203 3260 3260 3739
3739
Kommune

Nøkkeltall
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl.
mva.
Andel fornyet kommunalt ledningsnett,
gjennomsnitt for siste tre år (prosent)
Andel av total kommunal vannleveranse
til lekkasje (prosent)
Andel fornyet kommunalt
spillvannsnett, gjennomsnitt for siste
tre år (prosent)
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der
rensekrav er oppfylt (prosent)

5221

5221

5221

3710

3819

3930

4142

0.34

0,47

0.45

..

..

0.65

0.66

1.1

29.9

29.9

29.4

29.8

0.57

0.69

0.75

..

..

0.56

0.64

96.7

96.7

..

..

..

53.9

..

I budsjettdokumentet for 2020 går det fram at det er satt i gang et revideringsarbeid av planer
innenfor vann og avløp. Det er startet bygging av Mosjøen renseanlegg, som vil pågå i 2020.
Utover det framgår det at arbeidet innenfor vann og avløp stort sett gjennomføres i henhold til
planene.
Tabell 19 viser at årsgebyret for vannforsyning ligger på nivå med gjennomsnittet for
kommunegruppen og litt lavere enn landsgjennomsnittet. Vi ser at i underkant av halvparten
av det kommunale ledningsnettet har blitt fornyet i løpet av de siste tre årene. 30 % av den
totale kommunale vannleveransen går tapt til vannlekkasjer. Det er verdt å merke seg at
nesten alle innbyggerne i kommunen er tilknyttet renseanlegg der rensekrav er oppfylt.
•

Dersom det er anlegg som trenger vedlikehold, f.eks. på lekkasjer kan det være en
risiko innen vann og avløp.

•

Nesten alle innbyggere er tilknyttet Mosjøen renseanlegg – liten risiko

Renovasjon
Tabell 20. Renovasjon
Kommune

Nøkkeltall
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl.
mva. (gjelder rapporteringsåret+1)
(kr)
Andel levert til materialgjenvinning
inkl. biologisk behandling (prosent)

2017

2018

Landet uten
Oslo
2019 2018 2019

Kostragruppe
2019

2018

3284

3147

3147

2823

2795

2854 2851

37.1

40.6

35.5

39.9

..

40.0
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Gebyret for avfallstjenester ligger høyere i Vefsn kommune enn for gjennomsnittet av
kommunene i kommunegruppa og landet. Andelen avfall som bli levert til gjenvinning har
variert, og var lavere i 2019 enn i 2017 og 2018.
•

Gjenvinning – kan være tema som ses i sammenheng med klima- og miljørisikoer.
Renovasjon følges opp i Plan for eierskapskontroll

Brann- og redningstjenester
Brannvesenet er lokalisert i gamle og uhensiktsmessige lokaler. Framtidig lokalisering
avhenger av flere pågående prosesser (Helgelandssykehuset). En del kostnadene til brannog redningstjenester skjer gjennom Salten Brann IKS, og er vanskelig for kommunen å påvirke.
Samferdsel (vei, park og idrettsanlegg)
I budsjettdokumentet framstilles vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier som stort,
tilsvarende 130 millioner kroner. Om lag halvparten av kommunens veier har ikke fast dekke.
Kostnader ved asfaltering av disse veistrekningene anslås til ca. 80 millioner kroner. I tillegg
er det mange veistrekninger med gammelt asfaltdekke som vil være høye kostnader dersom
dekket skal fornyes. I tillegg til dekke er det også andre vedlikeholdsbehov knyttet til de
kommunale veiene; f.eks. veibelysning. Bortfall av investeringsmidler har medført at deler av
gatebelysningen har store mangler ved at de ikke tilfredsstiller elektriske forskrifter. Materialet
er ferd med å råtne eller ruste, og det er risiko for at det detter ned.
•

Veivedlikehold er et risikoområde i Vefsn kommune, som kan få konsekvenser for bl.a.
trafikksikkerhet

Næring
Kommunens næringsliv er også beskrevet innledningsvis. Vefsn kommune er en
industrikommune,

med

aluminiumsindustrien

som

hovedvirksomhet.

Kommunens

engasjement i næringsvirksomhet er knyttet til Mosjøen og omegn næringsselskap KF, som
årlig mottar 1,6 millioner kroner fra kommunen. Gjeldende næringsplan ble vedtatt av
kommunestyret i sak 118/16 (16.11.2016). Planen går ut i utgangen av 2020
NHO Kommune-NM 2019 rangerer kommunene i Norge etter attraktivitet og lokal vekstkraft
basert på forhold i næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.
I 2018 kom Vefsn kommune på 137. plass av alle landets kommuner og 3. plass i fylket. Pilene
har pekt i positiv retning for de ovennevnte forholdene, unntatt næringsliv.
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•

Kommunen som aktør for å tilrettelegge for næringsaktivitet vil i tiden som kommer bli
svært viktig og utfordrende. Næringslivet har blitt hardt rammet av koronaepidemien.
Vurdering av næringsutvikling kan være aktuelt i forbindelse med Plan for
eierskapskontroll (Mosjøen og omegn næringsselskap)

Miljø og klima
Klima og miljø er et av fire fokusområder i Kommuneplanens samfunnsdel. En rekke
målsettinger og tiltak er listet opp. Det går ikke fram hvordan kommunen skal nå disse målene
og følge opp tiltakene. Det framgår ikke at det finnes en klima- og miljøplan.
•

Miljø- og klimautfordringene er både globale og lokale. Risikoen for å ikke nå
klimamålene hviler også på kommunene, også Vefsn. Dette er et risikoområde. Dette
området kan være aktuelt å se i sammenheng med planprosesser og plansystem

4.3

SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR
EIERINTERESSER

Her følger risiko og vesentlighetsvurderinger som legges til grunn for eierskapskontroll. Vi har
gjennomgått kommunens system for eierskapsoppfølging av selskap som kommuner eier, eller
er deleier i, Her inngår også kommunale foretak.
Eierskapskontroll av Bps Nord Helgeland
veiutvikling AS
Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av
SHMIL IKS

Forvaltningsrevisjon Mosjøen havn KF
Eierskapskontroll Helgeland havn IKS
Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon
Helgeland Kraft
Forvaltningsrevisjon i Mosjøen og omegn
næringsselskap KF

Forvaltningsrevisjon Helgeland Havn IKS

Figur 8.

Risikovurdering eierskap

KomRev Trøndelag IKS gjennomførte en generell eierskapskontroll i 2016 og 2017. Rapporten
ble levert i mars 2017. Her framgår det at kommunestyret i Vefsn sist vedtok eierskapsmelding
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i 2013. I februar 2016 ble det vedtatt at eierskapsmeldingen skulle revideres. I februar forelå
det ennå ikke eierskapsmelding, noe som ble begrunnet med at en ville vente til den særskilte
eierstrategien for Helgeland Kraft AS var ferdig. I sak 69/17 behandlet kommunestyret
Eierskapsmelding, Det framgår ikke saksframstilling, vedlegg eller protokoll i saken.
I rapporten fra generell eierskapskontroll går det fram ordfører er valgt til å møte med
fullmaktsrepresentasjon i generalforsamlinger i AS og representantskap i IKS, som kommunen
er eier eller deleier i.
Videre heter det at den som representerer kommunen skal rapportere tilbake til formannskapet
fra generalforsamlinger m.m. I økonomireglementet står det at formannskapet skal behandle
saker tilknyttet innkallinger til generalforsamlinger o.l., i selskap som kommunen eier. Dette
skal ha vist seg vanskelig i praksis går det fram rapporten fra eierskapskontroll.
Opplisting av selskap (fra Årsregnskap for 2019, Note 6A, Aksjer og andeler)

(
Kommunen har to kommunale foretak:
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4.3.1

Eierskapskontroll

KomRev Trøndelag leverte rapport fra generell eierskapskontroll i 2017. I rapporten ble det
påpekt noen svakheter, som at det ikke gis opplæring eierskap og fullmaktsrepresentasjon i
selskaper som kommunen eier. Det blir ikke behandlet eierskapsmelding årlig, slik KS
anbefaler.

4.3.2

Forvaltningsrevisjon i selskaper

KF-er:
Mosjøen Havn KF – Mosjøen havn KF er eier av havnekapitalen på vegne av Vefsn kommune.
Helgeland Havn har disposisjonsrett til eiendommene. En forvaltningsrevisjon av Mosjøen
havn KF kan begrunnes i forholdet mellom KF-et og Helgeland havn IKS
Mosjøen og omegn Næringsselskap KF
AS-er:
Helgeland Kraft AS er det største selskapet som Vefsn kommune har eierinteresser i. Vefsn
eier selskapet sammen med 13 andre kommuner, deriblant Rana, Alstahaug og Brønnøy
kommuner. Kommunene har til sammen 65 % eierskap, hvorav Vefsn kommune 18,2 %
eierandel. Rana er største eier. Selskapet har solid økonomi, med meget høy likviditetsgrad
og soliditet, og god likviditet. Helgeland Kraft utfører tjenester innen vesentlig infrastruktur for
innbyggere og samfunn i Vefsn kommune. Risiko for svakheter og feil i tjenestene kan store
følger for samfunnet.
Vefsn laks AS eies sammen med bl.a Grane kommune og Statskraft SF; til sammen 49 % av
aksjene (Vefsn 12%) Selskapet utgjør ingen risiko for Vefsn kommune.
Prebio AS – Vefsn kommunes eierandel er 2 %, og selskapet utgjør ikke risiko for Vefsn
kommune
Bps Nord Helgeland veiutvikling AS: Selskapet er bompengeselskap. Vefsn kommune eier
selskapet sammen med 6 andre kommuner og fylkeskommunen. Vefsn kommune har den
største eierandelen, 24 % av selskapet, og de øvrige kommunene og fylkeskommunen eier
om lag 85 % av selskapet. Selskapet har ikke hatt tilfredsstillende likviditet, svak lønnsomhet
og ikke tilfredsstillende soliditet. Flere bompengeselskap har vært i søkelyset på grunn av
mistanke

om

misligheter

Samferdselsdepartementet

har

og

korrupsjonslignende

oppfordret

de

handlinger

kommunale

eierne

i
til

det
å

siste.

foreta

en

selskapsgjennomgang av sine bompengeselskap.
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Kinoalliansen AS: Vefsn kommune har aksjer i Kinoalliansen AS, sammen med 15 kommuner
og 9 kommunale kinoforetak og aksjeselskap. Vefsn kommune har 4 % av aksjene. Vefsn
kommune har redusert aktiviteten på kinoområdet, og kinodrift vil ikke bli enklere som følge av
koronaepidemien. Vi kan likevel ikke se at dette selskapet har utgjør risiko for den videre
kinodrifta.
Kulturverkstedet AS, er et selskap som kommunen eier sammen med flere kunstneriske
aktører og foreninger i Mosjøen. Kommunen eier 22,2 % av aksjene. Selskapet har svak
likviditet, lønnsomheten er ikke tilfredsstillende, men soliditeten er meget god. Det er ikke
risikoer knyttet til selskapet og Vefsn kommune sitt eierskap som peker seg ut.
Vefsn industrier AS: På oppdrag fra NAV tilbyr Helgeland Industrier ulike personaltjenester,
arbeidslivstrening. Blant annet tilbyr de de vaskeritjenester, catering, snekkerverksted, utleie
av selskaps- og kurslokaler, for å nevne noe. Selskapet utgjør ikke nevneverdig risiko.
IKS-er
Helgeland havn IKS: Revisjon Midt-Norge gjennomførte forvaltningsrevisjon av Helgeland
havn i 2020. Informasjonen som kom fram i det prosjektet er relevant for Vefsn kommune også.
Se ovenfor når det gjelder eierskapskontroll i Helgeland havn. Helgeland havn utfører tjenester
av vesentlig betydning for Vefsn kommune.
Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL): er et interkommunalt avfallsselskap som eies av 11
helgelandskommuner, deriblant Vefsn kommune. SHMIL har meget god likviditetsgrad, svak
lønnsomhet og god soliditet. SHMIL utøver tjenester for Vefsn kommune som er
grunnleggende for infrastrukturen i kommunen. Derfor kan risikoer for svakheter i økonomi og
tjenester få betydelige konsekvenser for innbyggere og samfunn i Vefsn kommune.
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KILDER

Vefsn kommune:
Årsberetning for 2018
Årsregnskap for 2018
Årsberetning for 2019
Årsregnskap for 2019 (ikke revidert)
Planstrategi 2016 – 2020
Budsjett for 2020, økonomiplan 2020 – 2023
Ssb.no/kostra
Ungdata.no
Skoleporten.no
KS.no (sykefraværstall)
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VEDLEGG 1 METODE
Datagrunnlag
Kommunale dokumenter
Årsberetning for 2018 og 2019 siste år
Årsregnskap for 2018 og 2019 (ikke revidert)
Budsjettdokument for 2020 (m/ økonomiplan)
Kommunens planstrategi
Kommuneplanens samfunnsdel

Statistikk
Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken
av KOSTRA tall sikrer er likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette forutsetter riktig
rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom KOSTRA og
kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være noe annerledes.
De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at det er gått
nærmere inn på beregningene. Sykefraværstall er hentet fra KS.no. Disse tallene er forkjellige
fra kommunens tall pga. ulikt beregningsgrunnlag.

Eksterne dokumenter
Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for
kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag.

Intervju i kommunene
Det er gjennomført intervju med kommuneledelsen høsten 2018. I forkant at dette intervjuet
fikk kommuneledelsen tilsendt spørsmål som delvis ble besvart i forkant og delvis i intervjuet.
Videre har regnskapsrevisor hatt møte med ledelse og nøkkelpersonell på økonomisiden
høsten 2019. Det har ikke vært kontakt med kommuneledelsen i 2020. Det ville vært aktuelt i
mars, men vi vurderte at kommuneledelsen på det tidspunktet var presset pga. koronasituasjonen.
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Vurderinger
Vurdering av risiko- og vesentlighet
Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og
kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for
at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en skala fra en
til fem, og risiko beregnes som sannsynlighet X konsekvens. Tabell en gir en nærmere
forklaring på bruk av skalaen for sannsynlighet og tabell to forklarer bruken av skalaen for
konsekvens.
1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:
•

Kompleksitet på området (iboende risiko)

•

Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes
ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.

2. Vurdering av mulig konsekvens (alvorlighetsgrad) hvis et forhold inntreffer:
•

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

•

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

Risiko- og vesentlighetsvurderingen kan illustreres som tabellen nedenfor.
Tabell 21. Risikovurdering
Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre

konsekvenser alvorlig
konsekvenser

Alvorlige

Meget

konsekvenser alvorlige

Svært
alvorlige

konsekvenser konsekvenser

Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig
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Lite
sannsynlig
Usannsynlig

Vurdering av metoden
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens
virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant å
gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Vurderingene baseres generelle risikoer for kommune Norge, særtrekk ved den enkelte
kommune og tilgjengelig informasjon om og fra kommunen som, men går ikke i detaljer på
enkeltområder.
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