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OPPSUMMERING 
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt 

kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan 

for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. 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 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.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen, 

tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen nedenfor gir en 

oppsummering av risikovurderingen som er gjort i Træna kommune innenfor 

kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og 

vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene. 

Tabell 1. Oppsummering av risikovurderingene innenfor kommuneorganisasjon og 

tjenesteområdene 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Økonomistyring og 

økonomirapportering 

Budsjettering SFO: Kvalitet og prissetting 

Økonomisk internkontroll Sykefravær Barnevern 

Organisasjon og bemanning Arkiv Tilstrekkelig tilbud/tiltak for 

barn innen kultur/fritid 

Samfunnssikkerhet og 

beredskap 

System for varsling Flyktninger 

Oppvekst: Kompetanse og 

ressurser 

Dialog mellom barnehage og 

hjem 

Bolig 

 

Psykiatri/rus Voksenopplæring: kvalitet i 

tjenesten 

Lege/legevakt/helsestasjon 
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Byggesak Tidlig innsats Funksjonshemmede og psykisk 

utviklingshemmede 

Vann: selvkost, vedlikeholds- 

og investeringsbehov, 

vannkvalitet 

Økonomisk sosialhjelp  

Næring 

 

Renovasjon: selvkost, 

materialgjenvinning, deponi 

Bemanning på sykehjem Brann og redning 

 Aktivitetstilbud for eldre Plan 

 Eiendomsforvaltning  

 Energi, klima og miljøhensyn: i 

offentlige anskaffelser og 

saksbehandling 

 

 Samferdsel: offentlige 

anskaffelser 

 

 

Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors 

vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll over sine eierinteresser. 

Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap kommunen 

har eierinteresser i. 

Tabell 2. Oppsummering av risikovurderingene innenfor eierskap 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Kommunens utøvelse av 

eierskap 

Helgeland Avfallsforedling IKS  

 Rødøy-Lurøy Kraftverk AS  
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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 skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt 

kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan 

for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode.  

Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre syste-

matiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger 

ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget minst en 

gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 

forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i kommunens eller 

fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurdering er å finne ut 

hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  

Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som 

utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og 

forskrifter, kommunestyrets eler fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring. 

På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan basert på risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

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.  

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 

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 
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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.   

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 fra to 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 

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 

 

1 KS, ‘Status Kommune 2019’, 2019 <https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-og-

styring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-2019.pdf>. 

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

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal
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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. 

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. 

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 

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 

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 

 

3 Brandtzæg, Bent Aslak, et al., Telemarksforskning, TF-Rapport nr. 473, 2019, Hentet fra 

https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf 

https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf
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teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling av 

sensitive personopplysninger. 
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3 TRÆNA KOMMUNE 

3.1 Utviklingstrekk i Træna 

Tabell 3. Om kommunen 

Nøkkeltall  Kommune  
Kostra-
gruppe 

Landet uten Oslo  

  2016 2017 2018 2018 2018 

Innbyggere (antall) 465 454 456 52192 4647141 

Fødte per 1000 innbyggere (per 
1000) 2.2 6.6 8.8 8.3 9.9 

Døde per 1000 innbyggere (per 
1000) 17.2 15.4 0.0 12.0 8.0 

Netto innflytting (antall) -6 -1 -3 -230 15891 

Andel skilte og separerte 16-66 
år (prosent) 9.9 8.4 9.1 9.6 10.7 

Andel enslige innbyggere 80 år 
og over (prosent) 60.0 61.9 61.9 65.1 62.0 

Andel enslige forsørgere med 
stønad fra folketrygden 
(prosent) .. .. .. 0.4 0.9 

Andel uførepensjonister 16-66 
år (prosent) 7.7 9.0 10.4 12.9 10.0 

Registrerte arbeidsledige i 
prosent av befolkningen i 
alderen 15-74 år (prosent) 2.5 0.0 1.1 0.9 1.5 

Andel innvandrerbefolkning 
(prosent) 21.9 20.3 21.3 .. .. 

Forventet levealder ved fødsel, 
kvinner (år) 83.3 83.3 83.3 67.0 74.4 

Forventet levealder ved fødsel, 
menn (år) 79.0 79.0 79.0 63.6 70.7 

Innbyggere som bor i 
tettsteder per 1.1. (antall) 397 392 379 14193 3659199 

Reisetid til kommunesenteret 
(minutter) 3140 .. .. 0 0 

Pendler ut av 
bostedskommunen (antall) 23 .. .. 0 0 

 

Tabellen over viser nøkkeltall over befolkningen i Træna kommune. Træna er en liten 

kommune med 448 innbyggere. Kommunen har en relativt jevn aldersfordeling. 13 % av 

innbyggerne kommer fra Polen, eller har foreldre fra Polen. Det er mange arbeidsinnvandrere 

i kommunen. Den forventede befolkningsutviklingen i kommunen er en svak økning til 517 

innbyggere i 2030 og 564 innbyggere i 2040.  

Tallene i analysen sammenligner Træna med KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. Statistisk 

sentralbyrå har laget en kommunegruppering basert på tre ulike dimensjoner: folkemengde, 
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bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbygger. Træna kommune er plassert i 

KOSTRA-gruppe 05, som består av små kommuner med høye bundne kostnader per 

innbygger, og middels frie disponible inntekter.  

3.2 Kommuneorganisasjonen 
Liv-Hege Martinussen er rådmann på Træna, og har hatt sin stilling siden august 2017. Forrige 

rådmann hadde sin stilling i fire år.  

Træna kommune er organisert inn i fire seksjoner.  

Figur 1. Organisasjonskart Træna kommune, pr. 28.06.2017. 

 

Kilde: Træna kommunes hjemmeside 

Kommunen har de siste årene arbeidet med et nytt organisasjonskart i kommunen, 

eksempelvis har skole og barnehage blitt samlet under samme sektor.  

3.2.1 Kommunesamarbeid 

Træna kommune er med i flere interkommunale samarbeid. Tabellen nedenfor viser 

kommunens interkommunale samarbeid innenfor fagområder. Det interkommunale 

samarbeidet drives i hovedsak gjennom vertskommunemodellen.  
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Tabell 4. Oversikt over kommunesamarbeid 

Viktige fagområder Deltakerkommuner 

RKK Ytre Helgeland – regionalt kontor og 

kompetanseutvikling 

Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Træna 

og Nesna 

PPT – Pedagogisk psykologisk tjeneste 
Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og 

Træna 

Karrieresenteret 
Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og 

Træna 

Helgeland museum 

Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, 

Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, 

Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega 

og Vevelstad 

Barnevern Vertskommune Nesna 

Barnevernvakta i Bodø 
Bodø, Steigen, Værøy, Røst, Rødøy, Gildeskål og 

Træna 

Helgeland Regionråd 
Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Træna og 

Vefsn 

Helgeland Reiseliv 

Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, 

Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, 

Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega 

og Vevelstad 

HEVA – Helgeland vann og avløp 

Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, 

Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, 

Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega 

og Vevelstad 

Revisjon Midt-Norge SA 
54 andre kommuner og Trøndelag 

fylkeskommune 

Helgeland Avfallsforedling IKS Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna 
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SEKON – sekretariatsfunksjon for kontrollutvalg 
Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, 

Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Træna 

Arkiv i Nordland 
Nordlandskommuner og Nordland 

fylkeskommune 

Helgeland Avfallsforedling IKS Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna 

Polarsirkelen Friluftsråd 
Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy og 

Træna 

Feietjenester Rana 

Brann og redning Rana 

Salten Brann IKS 110-sentralen 40 kommuner i Nordland og Troms 

Landbrukskontor Lurøy 

Veterinærtjenester Nesna 

Legevakt Rana 

Felles arbeidsgiverkontroll Alstahaug 

Samarbeid om kart og oppmåling Lurøy 

Kemneren i Helgelandsregionen Vefsn, Lurøy, Nesna, Vevelstad og Træna 

Krisesenteret i Rana Rana, Nesna og Træna 

Brann og redningstjenesten i Rana, herunder 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 

Rana (vertskommune), Hemnes, Nesna, Lurøy og 

Træna 

 

Kommunesamarbeidet skjer med mange forskjellige kommuner, og framstår som fragmentert.  

3.2.2 Investeringsplaner 

Investeringsbudsjettet for 2020 er vedtatt med en total investeringsramme på kr. 3 500 000.  

Nye investeringstiltak iverksettes ikke før det er foretatt endelig kostnadsoverslag og 

finansieringsplan for det enkelte prosjekt er vedtatt.  
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For kommende periode 2020-2023 er det lagt opp til investeringer i en størrelsesorden på 17 

millioner kroner. De større investeringene her er asfaltering, havner og nye vinduer og rom på 

sykehjemmet. Momskompensasjon bruker til finansiering, samt bruk av disposisjonsfond, 

ubundne fond o.l.  

3.3 Tidligere revisjoner og tilsyn 
I forrige plan for forvaltningsrevisjon (basert på en overordnet analyse) i Træna kommune fra 

2016, ble følgende områder vurdert som risikofylte og vesentlige (med mulige innfallsvinkler):  

- Arbeidsmiljø og sykefravær 

o Har Træna kommune systemer og rutiner som ivaretar kravene til arbeidsmiljø 

og sykefravær, og etterlever kommunen lovpålagte krav og egne system og 

rutiner for å forebygge og følge opp sykefravær og arbeidsmiljø?  

- Økonomistyring 

o Har Træna kommune gode rutiner for utarbeidelse av regnskap og årsmelding, 

og utføres denne etter kommunelovens bestemmelser om årsregnskap og 

årsberetning? 

- Skolehelsetjenesten i Træna kommune 

o Har Træna kommune et tjenestetilbud innenfor psykisk helse rettet mot barn og 

ungdom som er i tråd med de forventninger til tjenestenes innhold og kvalitet 

som følger av sentrale og lokale myndighetskrav?  

- Kvaliteten i grunnskolen i Træna 

o I hvilken grad blir sentrale bestemmelser i opplæringslova etterlevd og driften 

kvalitetssikret i grunnskolen i Træna kommune?  

o Kvalitetssikring, kompetanse, kompetanseutvikling, samarbeid med 

elev/hjemmet.  

- Teknisk drift 

o I hvilken grad foretar kommunen nødvendig rehabilitering og reinvestering i 

infrastruktur (vann, avløp, vei m.m.).  

I tabell 5 finnes en oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter, selskapskontroller og statlige 

tilsyn.  

Tabell 5. Træna kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene 

Område Type kontroll/ tilsyn År Avvik  

Økonomistyring Forvaltningsrevisjon 2018 
Revisor gir 15 anbefalinger til 

kommunen.  
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Helse og omsorgs-

tjenester til eldre 
Helsetilsynet 2017 

To merknader:  

1. Forbedringspotensial 

for å sikre felles 

elektronisk 

journalsystem for 

sykehjemmet 

2. Forbedringspotensial 

for å sikre 

tjenestetilbudet til 

sine brukere 

Kommunal 

beredskapsplikt 
Fylkesmannen (tilsyn) 2015 

Tre avvik:  

1. Kommunens 

helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalyse 

oppfyller ikke 

kravene i forskriften 

2. Kommunens 

helhetlige 

systematiske 

samfunnssikkerhets- 

og beredskapsarbeid 

oppfyller ikke 

kravene i forskriften 

3. Kommunen har ikke 

øvd 

beredskapsplanen 
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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 

4.1.1 Økonomi 

Figur 2 er en oppsummering av risikovurderingene som er gjort relatert til økonomi og i 

fortsettelsene presenteres bakgrunnen for vurderingene. 

 

Figur 2. Risikovurdering økonomi 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til økonomi tilsier at behovet 

for forvaltningsrevisjon innenfor offentlige anskaffelser og økonomistyring og rapportering er 

høyt. Vurderingene baserer seg på at de økonomiske utsiktene for kommunen er krevende, 

og et begrenset økonomisk handlingsrom til å gjøre investeringer/utbedringer innen en rekke 

viktige sektorer. Offentlige anskaffelser innebærer generelt høy risiko.  

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.  

Offentlige anskaffelser

Økonomistyring og prioritering
Økonomisk internkontroll

Budsjettering
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Økonomi i kommunen 

Tabell 6. Økonomisk situasjon  

Nøkkeltall  
Kommunen  

Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 6.9 1.3 8.9 5.6 2.2 

Årets mindre/merforbruk i 
driftsregnskapet i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 0.2 0.1 2.5 2.0 1.2 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent 
av brutto driftsinntekter (prosent) 25.5 35.2 39.6 25.1 21.8 

Netto renteeksponering i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 46.9 26.3 17.8 33.0 42.3 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) 96.2 92.9 83.9 87.1 105.6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 104783 104229 102831 76503 55124 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 10.0 9.4 13.8 11.5 11.2 

Brutto investeringsutgifter i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 0.8 2.2 1.6 16.4 15.2 

Egenfinansiering av investeringene i 
prosent av totale brutto investeringer 
(prosent) 100.0 90.4 -38.9 25.6 25.8 

Kilde: SSB 

TBU (teknisk beregningsutvalg) betrakter netto driftsresultat som hovedindikator for 

økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan 

disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. TBU 

anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet bør utgjøre om lag 2 prosent 

av driftsinntektene. For Træna kommune viser denne 8,9 prosent i 2018, noe som er godt 

innenfor kravet.  

Regnskapet for 2018 ble avlagt med et mindreforbruk på 2 115 708 kr.  Netto driftsresultat var 

på 9,4 prosent av driftsinntektene (6 380 308 kr). Netto driftsresultat ble ca. 3 043 000 kr bedre 

enn budsjettert. Det var merinntekt på skatt og rammetilskudd med ca. 400 000 kr og reduserte 

netto finansutgifter med ca. 450 000 kr. Det økonomiske resultatet i sektorene var varierende. 

Det var et merforbruk på 900 000 kr innen helse. Rammeområdene i teknisk sektor gikk til 

sammen i balanse, men på VAR var det mindre forbruk og merinntekter. Undervisning og 

barnehage hadde mindreforbruk på ca. 640 000 kr, og barnevern og sosialtjenester hadde et 

mindreforbruk på kr 750 000. Budsjettert investeringsramme var på kr 2 264 400, og 

regnskapet viser at kommunen brukte kr 1 194 042. 
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Tabell 7. Finansiering av driften 

Nøkkeltall finansiering av driften 

Kommunen  Kostragruppe Landet uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andre driftsinntekter, ekskl. mva.-
kompensasjon 6.3 11.0 10.1 12.4 11.7 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 0.1 0.5 3.5 10.2 4.8 

Brutto inntekt fra konsesjonskraft, 
kraftrettigheter og annen kraft for 
videresalg, ekskl. mva.-
kompensasjon 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 

Eiendomsskatt totalt 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 

- herav Eiendomsskatt annen 
eiendom 0.0 0.0 0.0 1.8 1.4 

- herav Eiendomsskatt boliger og 
fritidseiendommer 0.0 0.0 0.0 1.4 1.7 

Kompensasjon for merverdiavgift i 
driftsregnskapet 3.4 2.8 2.6 2.4 2.1 

Rammetilskudd 52.1 49.5 45.8 39.5 30.3 

Salgs- og leieinntekter i 
driftsregnskapet 21.5 19.6 21.3 13.2 14.4 

Skatt på inntekt og formue inkludert 
naturressursskatt 16.5 16.5 16.6 19.0 33.5 

- herav Naturressursskatt 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 
Kilde: SSB 

Tabellen ovenfor viser finanseringen av driften til kommunen. Kommunen har en høyere andel 

rammetilskudd enn gruppen og landet uten Oslo. Det er ikke eiendomsskatt på Træna. Ut over 

dette er Træna relativt lik gruppen og landet uten Oslo.  

Finans  

For 2020 er det vedtatt en investeringsramme på 3,8 millioner kroner. I forslag til budsjett 

legges det fram at kommunen må prioritere etterslep på bygg og anlegg, i den grad det finnes 

økonomisk handlingsrom. Det er ikke økonomisk handlingsrom for tiltrengte tiltak på ulike 

sektorer; teknisk, helse, oppvekst, kultur og IKT. I 2020 prioriteres vannverk, hovedplan vann 

og uteområde skole og barnehage.  

Det er lagt opp til bruk av fond i 2020 for å få budsjettet til å gå i balanse.  

Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

I budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 presenteres det at de økonomiske utsiktene for 

kommunen er utfordrende og krevende. For Træna har det hatt stor innvirkning at det har vært 
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en nedgang i folketallet. Dette fører til lavere statlige overføringer og mindre skatteinngang. 

Samtidig skal kommunen levere gode tjenester, og stadig flere tjenester. Træna kommune er 

for liten til å kunne dra nytte av stordriftsfordeler.  

Økonomisk internkontroll  

Kommunens nye ordfører er tidligere ansatt i økonomiavdelingen. Revisor kjenner ikke til at 

det har blitt tilsatt noen andre i denne stillingen.  

Kommunen har i flere år vært på etterskudd med regnskapet. Regnskapet for 2016, 2017 og 

2018 ble revidert og vedtatt i løpet av 2019.   

Træna samarbeider om felles skatteoppkrever med Hattfjelldal, Vefsn, Lurøy, Nesna og 

Vevelstad: Kemneren i Helgelandsregionen. Hovedkontoret er i Vefsn, men er vedtatt nedlagt.  

Tabell 8. Økonomisk internkontroll  

Nøkkeltall  
Kommunen  Kostragruppe Landet uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel av totale utgifter for politisk styring 2.3 2.5 1.7 1.5 0.7 

Andel av totale utgifter for kontroll og revisjon 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 

Kilde: SSB 

Tabell 8 viser at utgifter til politisk styring er redusert i 2018.  

Offentlige anskaffelser (RR) 

Anskaffelser under terskelverdiene blir en del av forenklet etterlevelseskontroll i 2020. 

Offentlige anskaffelser innebærer alltid en risiko.  

4.1.2 Organisasjon 

I figur tre er risikovurderingen innenfor området organisasjon oppsummert og under følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 
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Figur 3. Risikovurdering organisasjon 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til organisasjon tilsier at 

behovet for forvaltningsrevisjon innen organisering og bemanning er høyt. Vurderingen har 

bakgrunn i flere vakanser på flere områder over tid i kommunen. Sykefravær er også relevant 

her, og statistikk fra KS viser at det samlede sykefraværet i Træna i perioden 2017-2018 var 

høyere enn kommunene sett under ett. Økt sykefravær har ført temaet «sykefravær» til en 

moderat risiko. Sykefravær, organisasjon og bemanning er tema som gjerne kan ses under 

ett. Revisor er ukjent med kommunens system for varsling, og har plassert dette som en 

moderat risiko. Revisor er ukjent med hvilket arkivsystem kommunen bruker. Innkallinger og 

protokoller for politiske møter er lagt ut på hjemmesiden, men disse er ikke lett søkbare. 

Revisor er ikke kjent med om ROS-analyse for kommunen er ferdigstilt, og det er ingen 

informasjon om samfunnssikkerhet og beredskap på kommunens hjemmeside. Dette fører 

disse temaene opp til en høy risikovurdering.  

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.  

Organisering 

Kommunen har hatt sykemeldinger og vakanser på administrativt nivå innen oppvekst og på 

teknisk. Høsten 2018 fikk kommunen ny sektorleder på oppvekst, etter nesten 10 måneder 

uten dette.  

Organisasjon og bemanning

Samfunnssikkerhet og beredskap

Sykefravær
System for varsling

Arkiv
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Kommunen har forsøkt å ta unna etterslep og få oversikt over saker i teknisk sektor, både 

investeringer, oppgraderinger og vanlig drift. Træna gikk mange måneder uten leder på 

teknisk. Etter det revisor kjenner til ble vannsystemer ikke vedlikeholdt i denne perioden.  

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling  

Kommunens øverste administrative ledelse består av 4 kvinner og 1 mann. I den vakante 

stillingen på teknisk er det tilsatt en mann som startet 01.03.2019.  

Valget i 2015 resulterte i en kommunestyresammensetning av 4 kvinner og 7 menn. Valget i 

2019 resulterte i en kommunestyresammensetning av 5 kvinner og 6 menn.  

Habilitet i en liten kommune er utfordrende.  

Det gjennomføres folkevalgtopplæring en gang i valgperioden, sist i februar 2020.  

Kommunedirektørens internkontroll og kvalitetssikring 

Revisor har ikke funnet relevante data på dette området.  

Helse miljø og sikkerhet (HMS)  

Tabell 9. Sykefravær 

 

Nøkkeltall 

Kommunen 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2015-

3. kvartal 2016 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

4.kvartal 2017-

3. kvartal 2018 

4.kvartal 2017-

3. kvartal 2018 

Samlet sykefravær 
7,50 

 
6,72 

 
11,29 

 
9,83 

 

Legemeldt sykefravær 
6,70 

 
5,46 

 
9,30 

 
8,45 

Sykefravær undervisning - - 
13,02 

 
8,49 

Sykefravær barnehager - - - 12,25 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 7,39 8,50 8,40 11,12 

Kilde: KS 

Tallene fra KS viser at kommunen hadde et samlet høyere samlet sykefravær enn resten av 

landet i perioden 4. kvartal 2017-3. kvartal 2018.  

Kommunen hadde i 2018 særlig fokus på folkehelse. Kommunens folkehelsekoordinator har 

arbeidet med folkehelseplanen i samarbeid med ansatte i andre sektorer. 
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Etikk og varsling  

Træna vedtok i 2014 etiske retningslinjer for ansatte og politikere. Revisor er ukjent med 

Trænas systemer for varsling.  

Saksbehandlingen i kommunen  

Kommunen har en postliste på hjemmesiden. Her kan man gå inntil tre måneder tilbake i tid.  

Møteinnkallinger og protokoller for politiske møter ligger på kommunens hjemmeside. Det 

finnes ingen god søkefunksjon for å lete etter eksempelvis ulike saker.  

Revisor har ikke kjennskap til hvilket arkivsystem kommunen bruker.  

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

Innføring av nye personvernregler (GDPR) medfører betydelig administrativt merarbeid. 

Kommunen benytter en rekke fagsystemer, eksempelvis Compilo (avviksregistrering, 

rutinebeskrivelser), MinTid (timeregistrering), Office 365, og e-læringskurs gjennom 

XTRAMILE. 

Kommunen har oppnevnt personvernombud.  

Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser 

Kommunen skriver i sin årsberetning 2018 at de har påbegynt helhetlig ROS-analyse og 

beredskapsplan. Revisor er ukjent med om dette er gjennomført for 2019. Kommunens 

hjemmeside inneholder ingen informasjon om samfunnssikkerhet og beredskap.  

4.2 Tjenesteområdene 

4.2.1 Oppvekst 

I figur 4 er risikovurderingen innenfor oppvekst oppsummert og i fortsettelsen følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 
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Figur 4. Risikovurdering oppvekst 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til oppvekst, tilsier at behovet 

for forvaltningsrevisjon er høyt innenfor kompetanse og ressurser, med bakgrunn blant annet 

i ikke oppfylt pedagognorm og større gruppestørrelser enn KOSTRA-gruppen. Konsekvensene 

er alvorlige ved svakheter eller mangler i tjenester innenfor barns oppvekstsvilkår. Træna har 

noe høyere andel elever med spesialundervisning enn KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. 

Tidlig innsats er dermed vurdert som en moderat risiko, også sett opp imot kompetanse og 

ressurser. Dialog er vurdert som moderat risiko, da dette ikke nødvendigvis trenger å ha store 

konsekvenser for kvaliteten av tjenesten barnet mottar. Træna har en høy andel 

fremmedspråklige, noe som kan legge press på voksenopplæringa i kommunen og et større 

behov for språkforståelse. Voksenopplæring, herunder kvalitet i tjenesten, er vurdert til å ha 

moderat risiko. Kommunen har inngått vertskommunesamarbeid med Nesna, som leverer 

barnevernstjenester til Træna. I et slikt samarbeid ligger ansvaret for tjenesten til 

vertskommunen, noe som gjør forvaltningsrevisjon innen barnevern for Træna sin del lite 

aktuelt. 

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.  

 

Kompetanse og ressurser

Tidlig innsats

Dialog mellom barnehage og hjem
Voksenopplæring: kvalitet i tjenesten

SFO: Kvalitet og prissetting
Barnevern
Tilstrekkelig tilbud/tiltak for barn innen kultur/fritid
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Opplæring 

Tabell 10. Oppvekst  

Nøkkeltall  
Kommunen 

Kostra-
gruppe 

Landet uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel elever med 
spesialundervisning  14.1 16.4 11.3 9.2 7.9 

Gruppestørrelser 13.3 19.0 11.2 10.8 16.2 

Gjennomsnittlige 
grunnskolepoeng         

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 
8.trinn : : : 66.1 70.3 

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 
8.trinn : : : 67.2 74.2 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, med 
pedagogisk utdanning 69.2 100.0 : 74.3 77.6 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, uten 
pedagogisk utdanning : : : 15.2 14.4 

Andel lærere med videregående 
utdanning eller lavere : : : 10.6 8.0 

Kilde: SSB;  

Det er få tall fra KOSTRA som er aktuelle å bruke for Træna. Dette er på grunn av at 

tallgrunnlaget er så lite at det kan gi en lite representativ framstilling, og det kan identifisere 

enkeltpersoner.  

Træna har to grunnskoler (1-10), den ene ligger på Husøy og den andre i Selvær. Skolen i 

Selvær er ikke i daglig bruk. Skolene har felles ledelse. Husøy skole har 48 elever, hvorav to 

er fra Selvær. Det er felles fysisk aktivitet etter mat hver dag. Skolen ligger rett ved siden av 

Trænahallen, hvor det er mye utstyr og god plass. Gym som ikke kan gjennomføres utendørs 

gjennomføres i Trænahallen. Skolen har tilgang til bibliotek, svømmebasseng, treningsrom, 

ballbinge og gressbane. Kommunen antar, i eget kunnskapsgrunnlag fra 2016, at det totale 

antall elever vil synke, og andelen fremmedspråklige skolestartere vil øke.  

Husøy skole deltar i et landsomfattende prosjekt med fokus på klasse- og relasjonsledelse: 

God opplæring for alle. Ungdomsskolen har rådgivertjeneste for å hjelpe elevene til å ta gode 

utdannings- og yrkesvalg.  

Kommunen har en helsesøster som har kontortid på helsestasjonen på torsdager, og 

hjemmekontor på tirsdager. Helsestasjonen er blant annet et lavterskeltilbud til barn og 

ungdom på Træna.  
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Træna har ingen videregående skole. Elevene fra Træna går i hovedsak videregående skole 

på Sandnessjøen, Nesna eller Mo i Rana. Træna har flere godkjente lærebedrifter slik at 

lærlinger kan arbeide der.  

Træna har noen målsettinger for å oppnå målet om at skolen og barnehagen skal være 

helsefremmende virksomheter:  

1. Fokus på kosthold og gode matpakkevaner i skolen – høsttema på foreldremøter 

2. Tilbud om skolemelk 

3. Utvidet tid til aktivitet i skolen. Skolen er med i Trivselslederprogrammet. Elever får 

opplæring/kurs to ganger årlig. De samme elevene tar deretter ansvar for to langøkter 

i uka med ulike aktiviteter for øvrige elever ved skolen 

4. Uteskole 1.-4.-trinn 

5. Holdningsskapende arbeid mht. nettvett – også tema på foreldremøter 

6. Godt foreldresamarbeid 

Træna har SFO for barn på 1.-4. trinn og for barn med spesielle behov på 1.-7. trinn. 45,5 

prosent av elevene (6-9 år) går i SFO.  

I Træna har 82,4 prosent av barna barnehageplass. Kommunen har én barnehage: Husøy. I 

2018 endret barnehagen navn fra Tappert Forsøk barnehage til Husøy barnehage.   

Den er kommunal, og har 36 barnehageplasser fordelt på to avdelinger: 

- Havhesten: Barn mellom 0-3 år 

- Krabben: Barn mellom 3-6 år 

Barnehagen oppfylte ikke pedagognormen per 15.12.2018.4 Foreldretilfredsheten i 

barnehagen var noe lavere (3,8 av 5) enn landsgjennomsnittet (4,5 av 5). 5 

PPT 

PPT Ytre Helgeland leverer den pedagogisk-psykologiske tjenesten til Træna kommune.  

Barnevern  

Tabell 11. Barnevern 

Nøkkeltall  
Kommunen 

Kostra-
gruppe 

Landet uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

 

4 Hentet fra https://www.barnehagefakta.no/barnehage/1012727/husoy-barnehage 

5 Ibid.  
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Netto driftsutgifter til 
barnevernstenesta per innbyggar 0-22 
år (kr) 7092 9129 4008 6926 8319 

Barn med melding ift. innbyggarar 0-
17 år (prosent) 7.7 : : 4.5 4.5 

Barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggarar 0-22 år (prosent) 4.6 2.4 : 4.5 3.9 

Barn med undersøking eller tiltak per 
årsverk (funksjon 244) (antall) 11.4 : : 16.6 18.9 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 
barn 0-17 år  6.6 7.0 3.4 5.9 5.0 

Andel meldinger i alt som behandles 
innen 7 dager  85.7 100.0 . 99.4 98.8 

Andel meldinger som går til 
undersøkelse innen 7 dager 71.4 100.0 . 84.5 81.5 

Kilde: SSB 

Træna deltar i et vertskommunesamarbeid fra 2019 med Nesna kommune om 

barnevernstjenesten.  

Træna gikk ut av barnevernssamarbeidet med Ytre Helgeland barnevern 1. januar 2018. I 

denne perioden frem til vertskommunesamarbeidet høsten 2019 (vedtak fattet høsten 2019, 

avtalen gjort gjeldende fra 24.06.2019), håndterte kommunen selv barnevernstjenesten. Dette 

har sammenheng med utgiftene til barnevern 2018, hvor kommunen brukte betraktelig mindre 

penger pr. barn. Stillingen som barnevernsleder var ikke besatt, og rådmannen fungerte som 

barnevernsleder i tillegg til å være sektorleder for oppvekst og rektor på skolen. Træna oppfylte 

ikke plikten til å ha en barnevernsadministrasjon, og kunne derfor ikke oppfylle plikter etter 

barnevernsloven eller sikre at det tilbys forsvarlige tjenester og tiltak etter samme lov. 

Fylkesmannen påla Træna tiltak.  

Barnevernvakta i Bodø kontaktes dersom det er akutt fare for barn.  

Kommunens kunnskapsgrunnlag presenterer at barnevernet trappet opp sitt arbeid i 

kommunen i 2014, og fikk en markant økning i antall barnevernsaker som vedvarte i 2015. Da 

var det sak på 13 prosent av alle barn i alderen 0-18 år. Fra 2016 har antall saker gått ned.  

Voksenopplæring  

Træna har en høy andel fremmedspråklige, i hovedsak arbeidsinnvandrere fra Polen, Latvia 

og Litauen. Kommunen erfarer at det er utfordrende for disse å lære seg norsk, noe som har 

negativ effekt på integreringen. Træna har også en del tilflyttere fra asiatiske land, som har rett 

og plikt til opplæring i norsk med samfunnsfag.  
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Kommunen har forsøkt å kombinere opplæring til rettighetsinnbyggere med mindre grupper 

arbeidsinnvandrere. Helsesektoren tilbyr språkpraksis for fremmedspråklige på sykehjemmet 

for personell som ønsker å kvalifisere seg til fast jobb.  

Kultur/ barne- og ungdomstiltak 

Træna kommune har to bibliotek – ett på Husøy og ett i Selvær. Det på Husøy finnes i 

Trænahallen.  

Trænahallen er en idretts- og flerbrukshall på Husøy. Hallen ligger vegg i vegg med 

kommuneadministrasjonen og NAV-kontoret, og i nærheten av barne- og ungdomsskolen som 

benytter den til gym. Trænahallen har en spilleflate på 1100 kvm2, med håndballbane, 

skytebane, serviceanlegg, storkjøkken, vestibyle med kafé, treningsrom og bibliotek.  

Træna har et bygdemuseum på Husøy. Museet er underlagt Helgeland Museum, som er en 

stiftelse. Museets hovedbygg er et gammelt nordlandshus fra 1910. Her er det stilt ut 

gjenstander fra steinalder og middelalder, og man kan få et innblikk i livet til en kystfamilie 

gjennom hele 1900-tallet. Museets hovedoppgave er å formidle kystlivet i steinalderen.  

Træna har et ungdoms- og idrettslag.  

Træna har ikke gjennomført Ungdataundersøkelsen, og revisor har derfor ikke tall for antall 

ungdomsskoleelever som deltar i organisert fritidsaktivitet.  

4.2.2 Velferd 

I figur 5 er risikovurderingen innenfor velferd oppsummert. I fortsettelsen følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen  
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Figur 5. Risikovurdering velferd 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til velferd tilsier at behovet for 

forvaltningsrevisjon innen økonomisk sosialhjelp er moderat. Det er lite data, og revisor 

baserer vurderingen på at økonomisk sosialhjelp på generelt  

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.  

Økonomisk sosialhjelp  

Tabell 12. Økonomisk sosialhjelp 

Nøkkeltall  
Kommunen  

Kostra-
gruppe 

Landet uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Sosialhjelpsmottakere (antall) 3 10 : 1124 118964 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 
(antall) 0 : .. 783 61467 

Kilde: SSB 

 

Træna har ifølge kommunen selv over tid hatt en annen utvikling i sosialhjelp enn resten av 

Nordland. For Træna har tallene gått ned (til 2015), mens det for resten av fylket har gått opp. 

I KOSTRA er det lite informasjon å hente for Træna.  

NAV Træna holder til på rådhuset, og har åpent mandag-onsdag, med mulighet for timeavtaler 

torsdag og fredag.  

Økonomisk sosialhjelp

Bolig
Flyktninger
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Bolig 

Tabell 13. Bolig 

Nøkkeltall  
Kommunen 

Kostra-
gruppe 

Landet uten 
Oslo  

2016 2017 
201

8 
2018 2018 

Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) 14 14 
 

14 14 14 1854 97142 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere (antall) 30 31 31 36 21 

Brutto investeringsutgifter til boligformål per 
innbygger i kroner 0 438 851 3596 1526 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) 
1442
9 11214 

519
29 11808 9560 

Andel nye søkere som har fått avslag på 
kommunal bolig (prosent) 0 0 60 17 29 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 
innbyggere (antall) : : : 1.7 1.4 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 innbyggere (antall)  : : : 8.7 14.6 

Kilde: SSB 

 

Træna kommune eier og disponerer en del leiligheter og én bolig for utleie. Træna boligstiftelse 

(kommunal boligstiftelse) disponerer utleie av leiligheter. Søknader om kommunal 

leilighet/bolig sendes til kommunen, mens søknad om «ordinær leie» av leilighet sendes til 

boligstiftelsen.  

Flyktninger  

IMDis statistikk for Træna viser at kommunen tok imot flyktninger i perioden 2012-2015. 

Kommunen tok imot 16 flyktninger. Træna har ikke tatt imot flyktninger etter dette.  

4.2.3 Helse- og omsorgstjenester 

I figur 6 er risikovurderingen innenfor helse- og omsorgstjenester oppsummert. I fortsettelsen 

følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 
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Figur 6. Risikovurdering helse og omsorg 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til helse- og omsorgstjenester 

tilsier at behovet for forvaltningsrevisjon innenfor ulike omsorgstjenester er høyt. Træna har 

en høyere andel eldre som mottar pleie på sykehjem enn sammenligningsgruppene. Det er 

uklart for revisor om kommunen har knyttet til seg alle lovpålagte stillinger. Videre er det uklart 

om kommunen har et tilstrekkelig tilbud innen psykiatri/rus. Revisor har ikke kjennskap til om 

kommunen har knyttet seg til psykolog, som ble et krav fra 2020. Siden dette er et nytt krav, 

har det likevel en iboende risiko. Det vil være alvorlige konsekvenser ved svakheter eller 

mangler i helse- og omsorgstjenestene.  

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.  

Tabell 14. Helse og omsorg (felles sykehjem og hjemmetjeneste) 

Nøkkeltall  
Kommunen  

Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ 
helseutdanning (prosent) 73 73 73 73 75 

Andel innbyggere 80 år og over 
som bruker hjemmetjenester 
(prosent) 36 43 38 36 32 

Andel brukere av hjemmetjenester 
0-66 år (prosent) .. .. 27 21 48 

Psykiatri/rus

Psykolog

Bemanning på sykehjem
Aktivitetstilbud for eldre

Funksjonshemmede og psykisk 
utviklingshemmede
Lege/legevakt/helsestasjon
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Andel innbyggere 80 år og over 
som er beboere på sykehjem 
(prosent) 32 24 38 16 12 

Andel brukertilpassede enerom m/ 
eget bad/wc (prosent) 100 92 92 95 90 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud (prosent) 0.00 0.00 0.00 0.38 0.67 

Kilde: SSB 

 

Tabell 14 viser at Træna har en relativt stor andel innbyggere over 80 år som er beboere på 

sykehjem. Revisor er ikke kjent med hva som ligger bak tallene. Det kan eksempelvis være 

slik at kommunen har kapasitet til å ha mange beboere på sykehjem, eller det kan være mer 

hensiktsmessig for kommunen å ha de på sykehjem. Det kan også rett og slett være slik at 

kommunen har en stor andel eldre med et stort pleiebehov.  

Tabell 15. Kompetanse i helse og omsorg 

 Nøkkeltall Kommunen  Kostragruppe 
Landet uten 
Oslo  

Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere  2016 2017 2018 2018 2018 

Geriatrisk sykepleier . . . 7.20 4.12 

Sykepleiere med spes./vd. utd. 21.51 22.03 21.93 14.95 7.54 

Sykepleier uten 
spesialitet/videreutdanning 70.42 82.60 87.72 72.56 47.22 

Hjelpepleier 76.34 82.92 80.10 90.03 48.20 

Ergoterapeut . . . 2.65 2.10 

Miljøterapeut og pedagog . 13.22 . 3.92 2.93 

Aktivitør . . . 2.02 2.16 

Omsorgsarbeider . . . 17.07 9.03 

Helsefagarbeider 90.11 117.72 66.14 48.77 37.60 

Annet omsorgspersonell med 
helseutdanning 47.31 37.44 26.32 22.18 14.57 

Pleiemedhj/ass, hjemmehj/prakt bist 
eller annen brukerrettet tj. 101.65 122.91 109.36 106.86 63.37 

Geriatrisk sykepleier . . . 7.20 4.12 
Kilde: SSB 

 

Det finnes ikke KOSTRA-tall for alle stillingene. Det er fastsatt i lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester at kommunen skal ha knyttet til seg lege, sykepleiere, fysioterapeut, jordmor, 

helsesykepleier, ergoterapeut og psykolog.  

Ved Træna alders- og sykehjem er ca. 20 prosent av alle ansatte arbeidsinnvandrere fra 

Filipinene og Thailand. Disse arbeider i hovedsak som helsefagarbeidere grunnet mangel på 
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norsk autorisasjon som sykepleiere, samt i renhold og på kjøkken. Det tilbys språkpraksis på 

sykehjemmet for helsepersonell som ønsker å kvalifisere seg til fast jobb i Norge.  

Sykehjemmet er samlet i et helsehus, sammen med lege, tannlege og helsesøster. 

Eldreboliger er plassert ved siden av helsehuset.  

Psykiatri / psykisk helsevern og rus 

Tabell 16. Psykiatri og rusomsorg 

Nøkkeltall  
Kommunen  

Kostra-
gruppe 

Landet 
uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer (prosent) 0.0 0.0 0.0 6.8 12.4 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 
000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 0.0 0.0 0.0 7.9 4.9 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere 
(helse og sosial) (antall) 0.0 0.0 0.0 11.8 9.1 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og 
sosial) (antall) 21.5 22.0 21.9 3.8 3.0 

Kilde: SSB 

KOSTRA-tallene viser at Træna ikke bruker midler på personer med rusproblemer, utover at 

kommunen har en ressurs i kommunen hvor noen har videreutdanning i rusarbeid. Revisor 

kjenner ikke til omfanget av personer med rusproblemer i kommunen.  

Helsesykepleier ved skolehelsetjenesten kan gi råd om eksempelvis rusmidler, tobakk og 

psykisk helse. Skolehelsetjenesten har åpen dør på skolen annenhver torsdag.  

Kommunen har to butikker som selger alkohol gruppe 1 (maks 4,7 %). Kommunen har noen 

skjenkesteder samt Trænafestivalen. Kommunen har ikke vinmonopol.  

Kommunen utarbeidet en helhetlig politisk handlingsplan for rusmidler for perioden 2011-2015. 

Denne ble en del av samfunnsdelen i ny kommuneplan vedtatt i 2017. Her står det at 

rusmiddelpolitiske retningslinjer skal gjennomgås hvert fjerde år, noe som skal bidra til at 

Træna har et godt og trygt samfunn å vokse opp i.  

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede  

Træna har et fellesråd for eldre og funksjonshemmede. Kommunen kjøper fysioterapitjenester 

fra private aktører i Rana. Dette tilbudet er tilgjengelig for innbyggerne 1 dag i uken. 

Kommunen er ikke tilknyttet logopedtjenester.  
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Lege/ legevakt/ psykolog/ helsestasjon 

Kommunen har en lege i heltidsstilling, som har ansvar for diagnose og behandling, 

helsestasjon, sykehjem, smittevern og legevakt. Legekontoret er samlokalisert med 

sykehjemmet. Det er åpent for konsultasjoner mandager og torsdager, mens tirsdager og 

fredager er forbeholdt administrasjon og forebyggende helsearbeid. På onsdager 

gjennomføres legevisitt på sykehjemmet.  

Kommunen er etter revisors kjennskap ikke tilknyttet psykologtjenester.  

4.2.4 Teknisk drift 

Figur 7 oppsummer risikovurderingene innenfor teknisk drift. Under følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 7. Risikovurdering teknisk 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til teknisk drift tilsier at behovet 

for forvaltningsrevisjon er høyt innen byggesak og vann. Træna har lagt en plan for sitt videre 

planarbeid, og risikoen her vurderes som relativt lav. Kommunen har svært lang 

saksbehandlingstid innen byggesak, har høyere utgifter til vedlikehold av kommunale bygg, 

har høyere utgifter til vann enn sammenlignbare kommuner, revisor er ukjent med vannets 

kvalitet og det er en lav andel fornyet ledningsnett. Lav vannkvalitet og et dårlig ledningsnett 

kan ha store konsekvenser for befolkningen. Det høye vanngebyret samsvarer ikke med 

Byggesak

Vann: selvkost, vedlikeholds- og 
investeringsbehov

Vannkvalitet
Renovasjon: selvkost, 
materialgjenvinning,deponi

Eiendomsforvaltning
Samferdsel: offentlige anskaffelser
Energi, klima og miljøhensyn: i offentlige 
anskaffelser og saksbehandling

Plan
Brann og redning
Næring
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fornyet ledningsnett, og revisor stiller dermed spørsmål til selvkostberegningene som ligger til 

grunn for gebyret.  Selvkost og gebyrdifferensiering er også relevant innen renovasjon.  

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.  

Planarbeid  

Kommunen har et kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for planene. Kunnskapsgrunnlaget 

ble utarbeidet våren 2016. Trænas kommunale planstrategi for perioden 2016-2020 viser en 

oversikt over planarbeidet og hvilke eldre planer som utgår og eventuelt implementeres i nye 

planer.  

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i april 2017. Plan for revidering av 

kommuneplanens arealdel ble fastsatt av Træna kommunestyre i juni 2017. Det er satt av kr 

500 000 til konsulentbistand for utarbeidelse av arealplan.  

Kystplan Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner. Kystsoneplan – 

Kystplan Helgeland – Træna er en del av dette, og ble vedtatt i juni 2019.  

Byggesak  

Tabell 17. Byggesak 

Nøkkeltall  
Kommunen  

Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

20
16 

20
17 

20
18 

2018 2018 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) 10 6 2 1836 74668 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 
ukers frist (dager) 20 .. 90 26 20 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 
12 ukers frist (dager) 59 .. 90 40 37 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom 
vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) .. .. 50 16 18 

Kilde: SSB 

Fra 2016 til 2018 viser KOSTRA-tallene at Træna sin gjennomsnittlige saksbehandlingstid for 

byggesaker har økt betraktelig. Kommunen har mer enn dobbelt så lang saksbehandlingstid 

sammenlignet med tilhørende KOSTRA-gruppe og landet uten Oslo.  

Eiendomsforvaltningen  

Tabell 18. Eiendomsforvaltning  

Nøkkeltall  
Kommunen  Kostra-gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
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Netto driftsutgifter til 
eiendomsforvaltning i prosent av 
samlede driftsutgifter (prosent) 12.4 12.9 14.0 9.3 9.0 

Areal på formålsbygg per innbygger 
(m2) 9.82 10.06 10.01 8.76 5.12 

Utgifter til vedlikehold per 
kvadratmeter (kr) 469 593 662 564 562 

Formålsbygg areal totalt 4565 4565 4565 457070 23780000 
Kilde: SSB 

Træna har stadig økende utgifter til vedlikehold pr. kvadratmeter sammenlignet med KOSTRA-

gruppen og landet uten Oslo. I kommunestyrets møte i desember 18 ble det vedtatt å sette av 

halvparten av utbetalingen fra Havbruksfondet (1,3 millioner kroner) til investeringsprosjekter 

som bytte av tak på eldreboliger og ny el-bil på teknisk. Grunnet kapasitetsutfordringer siden 

kommunen ikke hadde sektorleder på teknisk, har ikke alle avsatte investeringsmidler for 2018 

blitt brukt. Kommunen opplyser at arbeidet skal gjennomføres når ny sektorleder er på plass i 

2019.  

Kommunen har etterslep på teknisk drift. Det ble leid inn en ekstern, lokal konsulent for å få 

oversikten. Det er utarbeidet en tilstandsanalyse og oversikt over investeringsbehov på bygg, 

opplærings- og innkjøpsplan på brann. Tre av fire eldreboliger har blitt oppgradert og kjøkkenet 

på sykehjemmet har blitt rehabilitert. Kommunen har forsøkt å samle sine offentlige bygg.  

Vann og avløp 

Tabell 19. Vann og avløp 

Nøkkeltall  Kommunen  Kostra-gruppe 
Landet 
uten Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 

Årsgebyr for vannforsyning - 
ekskl. mva.  7329 6658 7324 4583 3741 

Andel fornyet kommunalt 
ledningsnett, gjennomsnitt for 
siste tre år (prosent) 0.10 0.05 0.00 .. 0.69 

Andel av total kommunal 
vannleveranse til lekkasje 
(prosent) 1.0 1.0 1.0 .. 29.5 

Årsgebyr for avløpstjenesten - 
ekskl. mva.  2178 1810 2101 4218 4146 

Andel fornyet kommunalt 
spillvannsnett, gjennomsnitt for 
siste tre år (prosent) 0.04 0.22 0.22 .. 0.56 

Andel innbyggere tilknyttet 
anlegg der rensekrav er oppfylt 
(prosent) .. .. .. .. 51.3 

Kilde: SSB 
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Kommunen har et høyt årsgebyr for vann, samtidig som andelen fornyet ledningsnett er 0 i 

2018 og tilnærmet 0 foregående år. Revisor er ukjent med om rensekravene er oppfylt.  

Det er utarbeidet en plan for vannverk. Alle husstander på Selvær og Husøy er tilknyttet det 

kommunale vannfordelingsnettet. Træna har to vannbehandlingsanlegg (avsalting), og en 

naturlig drikkevannskilde. Husøy forsynes av Galtneset vannbehandling og kilden på Sanna. 

Selvær forsynes av Selvær vannbehandling. Boliger og fritidsboliger på Sanna, Sandøy og 

Holmen er enten tilkoblet råvannsnett eller felles/egen brønn/kilde.  

Renovasjon  

Tabell 20. Renovasjon 

Nøkkeltall  
Kommunen  

Kostra-
gruppe 

Landet uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 3100 3151 3151 3267 2854 

Andel levert til materialgjenvinning inkl. 
biologisk behandling (prosent) 39.3 34.2 37.4 38.3 40.0 

Kilde: SSB 

Træna er med i Helgeland Avfallsforedling IKS, sammen med kommunene Hemnes, Lurøy, 

Nesna, Rana og Rødøy. Selskapet ble etablert i 1994, og har ansvar for renovasjon og slam 

for de 35 000 innbyggerne i eierkommunene. Det kommer stadig nye krav til renovasjon og 

håndtering av avfall både fra europeisk og nasjonalt hold. KOSTRA-tallene viser at Træna har 

en lav andel avfall som leveres til materialgjenvinning. En svak renovasjonstjeneste vil raskt 

vise seg i svake tjenester til innbyggerne, som eksempelvis kan føre til forurensning (ikke 

hentet avfall, ikke sortert avfall) og ikke oppfylling av krav (høyere andel materialgjenvinning). 

EØS-avtalen binder Norge til EUs rammedirektiv for avfall, som har satt krav om 50 prosent 

materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2020.  

Brann- og redningstjenester  

Brann- og redningstjenesten Træna har en brannstasjon på Husøy og ett depot i Selvær. 

Træna har et deltidsbrannvesen med 16 ansatte. 4 av disse er utrykningsledere. Træna brann- 

og redningstjenesten samarbeider med Rana brann- og redningstjeneste. Dette gjelder tilsyn 
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på særskilte brannobjekt og feietjenester. Træna er medlem av interkommunalt utvalg for akutt 

forurensning gjennom samarbeidet med Rana.   

Samferdsel (vei, park og idrettsanlegg)  

Kommunale veier trenger stadig vedlikehold, og dette er en stor utfordring siden klima med 

regn, frost og ustabilt vær krever større ressurser enn tidligere. Kommunen håndterer kun det 

administrative, og utførende arbeid vil bli innleid.  

Næring 

Træna kommune disponerer et næringsfond. Dette skal fremme etablering av ny 

næringsvirksomhet eller videreutvikling av næringsvirksomheter. Kommunestyret har fastsatt 

retningslinjer for bruk av næringsfondet, som er tilgjengelige på kommunens nettside.  

Miljø og klima  

Som øykommune har Træna store vannområder. Træna samarbeider med Rødøy og Lurøy 

om Vannområdet Rødøy/Lurøy. Det er utarbeidet en tiltaksplan som omfatter Træna. 

Kommunen ser planen i sammenheng med den regionale energi- og klimaplanen fra 2010, 

samt regional plan for vannforvaltning i Nordland. Tiltaksplanen inneholder miljøutfordringer, 

forurensning, biologisk påvirkning og fremmede arter, fysiske inngrep og miljøutfordringer.  

Træna har en klimaplan fra 2010. Kommunen har i perioden fram til 2010 foretatt en samling 

av offentlige bygg.  

 

4.3 Selskaper hvor kommunen har eierinteresser 
I figur 7 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og 

grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen.  
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Figur 8. Risikovurdering eierskap 

 

Tabellene nedenfor viser Træna kommune sine interesser i IKS og AS.  

Tabell 21. Eierandel til Træna kommune i IKS 

Selskap Eierandel 

Helgeland Regionråd IKS 14,28 % 

Helgeland Avfallsforedling IKS 9, 52 % 

 

Helgeland Avfallsforedling utøver renovasjonstjenesten i Træna kommune. Revisor vurderer 

dette til å være en viktig tjeneste for kommunen, og risikoen er dermed moderat.  

Tabell 22. Eierandel til Træna kommune i AS 

Selskap Eierandel 

Træna Fisker AS 5, 13 % 

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 4,16 % 

Helgeland Reiseliv AS 2,79 % 

 

Kommunens utøvelse av eierskap

Helgeland Avfallsforedling IKS
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 
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Rødøy-Lurøy Kraftverk er elverk og kraftprodusent. Træna kommune får sin strøm herifra. Selv 

om kommunen har en relativt liten eierandel her, vurderer revisor dette til å være et viktig 

eierskap for kommunen.  

4.3.1 Eierskapskontroll 

Kommunen har ingen eierskapsmelding. Det er krav om eierskapsmelding i ny kommunelov. 

KS har også anbefalinger som går på at kommunen bør utarbeide strategier for sitt eierskap, i 

tillegg til å ha oversikt over hva de eier, samt retningslinjer for hvordan eierskapsutøvelsen 

skal foregå. Risikoen innen kommunens utøvelse av eierskap er dermed vurdert som høy.  

Det er noe skilnad mellom hvilke opplysninger som gis i eierskapsmelding, som finnes på 

SmartCheck og hva som ligger i note 6 i kommunens årsregnskap. Dette kan tyde på at 

kommunen ikke har god oversikt over hva de eier.  

Det er utarbeidet et dokument som sier noe om eierstyring og selskapsledelse i Helgeland 

Avfallsforedling IKS.  

4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Træna har ikke utarbeidet eierskapsmelding, noe som etter revisors mening bør være på plass 

før forvaltningsrevisjon i selskaper gjennomføres. Dette da kommunens utøvelse av eierskap 

i det enkelte selskap kan kontrolleres på en bedre måte dersom man kan se det opp mot 

eiermeldingen. Det vil være mest relevant å gjennomføre forvaltningsrevisjon i Helgeland 

Avfallsforedling IKS og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. Dette da de utøver viktige tjenester for 

kommunen. Spesielt aktuelt er renovasjon, da dette er en selvkosttjeneste med høye krav for 

materialgjenvinning, sortering i fraksjoner og lignende – og kommunen har vedtatt et 

styringsdokument for eierskapet her.  

4.4 Forslag til tema for forvaltningsrevisjon 
Tabellen nedenfor gir forslag til tema for forvaltningsrevisjon i uprioritert liste basert på revisors 

helhetlige risiko- og vesentlighetsvurderinger.  

Tabell 23. Forslag til tema for forvaltningsrevisjon (uprioritert) 

Område Risiko/formål 

Økonomi 

Om kommunen har tilfredsstillende planlegging, rapportering og 

oppfølging knyttet til økonomistyring og rapportering, herunder god 

internkontroll innen økonomi → Det er allerede gjennomført et FR-

prosjekt på dette området, og vil derfor være mindre relevant enn 

resterende forslag til tema for forvaltningsrevisjon.  
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Organisasjon og bemanning 
Sykefravær, rekruttering, kompetanse og ressurser. Risikoene 

gjelder både generelt i kommunen, og spesielt innen oppvekst 

Psykiatri og rus Kvalitet i tjeneste, rutiner og ressurser.  

Byggesak Saksbehandling innen tiden, kompetanse, rutiner og ressurser 

Samfunnssikkerhet og beredskap Rutiner, planer, ansvar 

Vann og avløp Selvkost, vedlikeholds- og investeringsbehov, vannkvalitet 

Renovasjon Selvkost, materialgjenvinning, deponi 

Offentlige anskaffelser 

Energi, klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Om 

anskaffelsene er gjort i tråd med regelverk, og om kommunen har 

rutiner og ressurser til å gjennomføre dette.  
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KILDER 
Statistikk er hentet fra KOSTRA, Statistisk Sentralbyrå.  

Kommunale dokumenter:  

- Årsberetning 2018 

- Årsregnskap 2018 

- Kommuneplanens samfunnsdel 

- Kunnskapsgrunnlaget til kommunal planstrategi 

- Kystplan Helgeland-Træna 

- Rådmannens forslag til budsjett 2020 

 

Kommuneeksterne dokumenter:  

- Ungdataundersøkelsen 2019 

- Barnehagefakta.no  

- Tilsynsrapporter (se kapittel 3.3.) 

- Folkehelseprofil 2019 (ikke tilstrekkelig data) 
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VEDLEGG 1 METODE 

Datagrunnlag 

Kommunale dokumenter 

Ulike kommunale dokumenter inngår i datagrunnlaget. En fullstendig oversikt over kilder vi har 

benyttet oss av finnes i kildelisten.  

Statistikk 

Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken 

av KOSTRA-tall sikrer et 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. 

Eksterne dokumenter 

Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for 

kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag. Se kildelisten for utfyllende informasjon.  

Intervju i kommunene  

I Træna kommune har sektorleder oppvekst svart på spørreskjema for oppvekst og kultur. 

Revisor har ikke mottatt svar på spørreskjema fra andre i kommunen.  

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 kombinasjon 

av sannsynlighet og konsekvens. Tabell 24 gir en nærmere beskrivelse av ulik grad av 

sannsynlighet og tabell 25 forklarer beskrivelsen av ulik grad av 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:  
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• 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.  

Tabell 24. Beskrivelse av sannsynlighet 

Valideringsord Beskrivelse 

Lite sannsynlig Svært tvilsomt 

Mindre sannsynlig Tvilsomt 

Sannsynlig Det er indikasjoner på 

Meget sannsynlig Vi tror at 

Svært sannsynlig Vi er overbevist om  

 

Tabell 25. Beskrivelse av konsekvens 

Valideringsord Beskrivelse Eksempel 

Ubetydelig 

konsekvenser 

Ufarlig Mindre feil, eller overtredelse av internt regelverk som 

på kort sikt ikke vesentlig truer kommunens 

produktivitet, måloppnåelse eller tjenester til borgerne. 

Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Farlig/lite 

alvorlig 

Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke 

nødvendigvis er alvorlige. Dette kan gjelde feil og 

mangler som har økonomiske konsekvenser, mindre 

overtredelse av internt regelverk og lov, eller saker som 

er tatt opp tidligere og som fortsatt ikke er rettet opp. 

Alvorlige 

konsekvenser 

Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder saker 

med prinsipiell eller stor betydning.  

Misligheter og lovbrudd 

Meget alvorlige 

konsekvenser 

Meget kritisk 

Meget 

alvorlig 

Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, eller andre 

feil og mangler der summen av dette er så stor at dette 

må ansees som alvorlig i seg selv. 

Svindel og lovbrudd med konsekvenser 

Svært alvorlige 

konsekvenser 

Katastrofalt 

Svært alvorlig 

Fare for liv og helse 

Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser 

 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes til lav, middels og høy risiko. Figuren nedenfor 

beskriver kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens som utgjør risikovurderingen. Rød 
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farge indikerer høy risiko og behovet for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer 

middels risiko, og kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon. Grønn farge indikerer lav risiko 

og et lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget alvorlige 

konsekvenser 

Svært alvorlige 

konsekvenser 

Svært sannsynlig      

Meget 

sannsynlig 

     

Sannsynlig      

Lite sannsynlig      

Usannsynlig      

Figur 9. Kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens 

1.  

 

Figur 10. Risikovurdering 

 

Risikovurderingene er oppsummert i figur to og visualisert som trafikklys. Vurderinger som 

fører til henholdsvis lav, middels og høy risiko plasseres der de hører til i figuren.  

Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens 

ressursbruk vurdert opp mot sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og 

sett på kommunens utvikling over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke 

mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke 

nn

nn

nn
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er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre 

at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også 

innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et 

sikrere svar på hva lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang 

av angjeldende områder. 

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 på 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. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i begrenset informasjon på et 

overordnet nivå og har ikke gått nærmere inn i for eksempel ulike tjenesteområder. 

Kommunale dokumenter og statistikk gir et godt grunnlag på et overordnet nivå. I tillegg har 

revisor intervjuet eller vært i kontakt med kommunen for å innhente data. Vurderingene er et 

øyeblikksbilde, noe som betyr at det skjer eller kan avdekkes forhold i kommunen i etterkant, 

som det ikke var mulig å forstå ut fra vurderingene som ble gjort.  
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