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Osen kommune

Innkalling

Utvalg Kommunestyret
Møtested Buholmråsa, Kommunehuset
Dato 25.05.2022
Tidspunkt kl 13:15

Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – for politikere – 
melde forfall, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell 
innkalling. 

Møteinnkallinger/protokoller finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – 
innsyn/postliste – møteinnkallinger og protokoller.

Kommunestyre:

Innkalling er sendt til:
Navn Funksjon Representerer
John Einar Høvik Ordfører OS-AP
Egil Arve Johannesen Varaordfører OS-AP
Kaisa Moe Medlem OS-AP
Britt Aune Olsen Medlem OS-AP
Kristian Momyr Medlem OS-AP
Toril Aspaas Medlem OS-AP
Tore O Green Medlem OS-AP
Lise Henriksen Medlem OS-AP
Line Stein Medlem OS-SP
Astrid Jakobsen Medlem OS-SP
Magnus Vada Hatlegjerde Medlem OS-SP
Håvard Strand Medlem OS-V/KRF
Ingrid S Nordmeland Medlem OS-V/KRF
Andreas Rødøy Medlem OS-V/KRF
Magnar Sæther Medlem OS-BYS

Saksliste
Saksnr Sakstittel
026/22 Godkjenning av møteinnkalling
027/22 Samlesak for referatsaker
027/22 Protokoll representantskapsmøte Nord-Trøndelag krisesenter 

IKS 07.04.2022
028/22 Møteprotokoll - Representantskapsmøte Midtre Namdal 

Avfallsselskap IKS 25.04.2022

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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029/22 Protokoll - Rådet for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser

030/22 Protokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA - 25.04.2022
031/22 Protokoll - Kontrollutvalgets møte 26.04.2022
032/22 Protokoll Midt-Norge IUA årsmøte 26.04.2022
033/22 Referat representantskapsmøte Brannvesenet Midt IKS 

04.05.2022
034/22 Osen fjellstyre - møtereferat, årsmelding, regnskap og 

revisjonsberetning 2021
035/22 Kunnskapsgrunnlag fra Trøndelag politidistrikt
036/22 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 

i 2023
Politiske saker:

028/22 Rorhuset v/Sætervik Handel AS - søknad om 
serveringsbevilling

029/22 Ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA
030/22 TrønderEnergi AS - etablering av fornybarkonsern sammen 

med HitecVision
031/22 Prioritering av tiltak etter Risiko Og Sårbarhetsanalyse for 

Osen kommune
032/22 Regnskap og årsmelding 2021

Steinsdalen, 18.05.2022

John Einar Høvik Greta Hagen
Ordfører Sekretær
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Vår ref. 22/400 - 1
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 18.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
026/22 Kommunestyret 25.05.2022

Godkjenning av møteinnkalling

Rådmannens forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
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Vår ref. 22/400 - 2
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 18.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
027/22 Kommunestyret 25.05.2022

Samlesak for referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Underliggende saker
Saksnr. Tittel
027/22 Protokoll representantskapsmøte Nord-Trøndelag krisesenter IKS 07.04.2022
028/22 Møteprotokoll - Representantskapsmøte Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 

25.04.2022
029/22 Protokoll - Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser
030/22 Protokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA - 25.04.2022
031/22 Protokoll - Kontrollutvalgets møte 26.04.2022
032/22 Protokoll Midt-Norge IUA årsmøte 26.04.2022
033/22 Referat representantskapsmøte Brannvesenet Midt IKS 04.05.2022
034/22 Osen fjellstyre - møtereferat, årsmelding, regnskap og revisjonsberetning 2021
035/22 Kunnskapsgrunnlag fra Trøndelag politidistrikt
036/22 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023



PROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORD TRØNDELAG KRISESENTER IKS

Tid: Torsdag 7. April 2022, Kl. 10.00

Sted: Teams

Innkalt:
Valgte representanter valgperioden 2019-2023 fra deltagerkommunene jf 
§7 i Selskapsavtalen.

22 representanter fra 18 kommuner deltok

Orienteringssaker: 
Orientering om drift og andre vesentlige forhold

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes

Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 2/22 Årsregnskap og balanse 2021. Revisjonsberetning
Årsberetning, balanse og revisjonsberetning er vedlagt saklisten

Årsregnskap 2021

Regnskapsmessig resultat 2021 er kr 268 619,75. Dette settes til disposisjonsfond.
Avsetning, bruk av fond og beholdning pr 31.12.21 kommer frem av note 2.

Egenkapitalinnskudd KLP var i 2021 på kr 10 740. Siden dette ville bli den eneste 
posteringen i investeringsregnskapet har revisjon godkjent at dette føres i 
driftsregnskapet. Det er derfor ikke et eget investeringsregnskap for 2021.

Året 2021 har vært et driftsmessig normalt år. Det er kommet inn refusjoner 
det ikke var budsjettert med og kostnader til pensjon ble lavere enn forventet, 
noe som forklarer mindreforbruket.



Styrets innstilling til representantskapet:
1. Årsregnskapet 2021 viser et mindreforbruk på kr 268 619,75.

         Kr 268 619,75 er avsatt til disposisjonsfond.
2. Årsregnskapet godkjennes

Vedtak: 
1. Årsregnskapet 2021 viser et mindreforbruk på kr 268 619,75.

         Kr 268 619,75 er avsatt til disposisjonsfond.
2. Årsregnskapet godkjennes

Kommentar til sak 2/22:
Spørsmål som kom fram under møtet i forhold til posten overføringer.

Som svart i møtet er posten Overføringer under driftsutgifter 
momskompensasjonsordning som finnes igjen i motposten refusjoner under 
driftsinntekter. Posten overføringer går derfor i null.

Sak 3/22 Årsberetning 2021
Årsberetning 2021 er vedlagt saklisten

Styrets innstilling til representantskapet:
 Årsberetning 2021 tas til orientering

Vedtak: 
Årsberetning 2021 tas til orientering



Fra: Nord Trøndelag Krisesenter IKS <post@krisesenteret-nt.no>
Sendt: 29.04.2022 12:13:21
Til: postmottak@snasa.kommune.no, postmottak@lierne.kommune.no, 
postmottak@verdal.kommune.no, postmottak@levanger.kommune.no, Postmottak Indre Fosen 
kommune <Postmottak@indrefosen.kommune.no>, postmottak@stjordal.kommune.no, 
postmottak@meraker.kommune.no, postmottak@tydal.kommune.no, 
postmottak@selbu.kommune.no, postmottak@steinkjer.kommune.no, Postmottak Osen 
kommune <Postmottak@osen.kommune.no>
Emne: Protokoll

Til arkivering:
Vedlagt er protokoll fra møte i representantskapet for Nord-Trøndelag krisesenter IKS 7.4.22
 
Med vennlig hilsen
Inger Lise Svendgård
Daglig leder 

Tlf 922 068 19
 
post@krisesenteret-nt.no
 

mailto:post@krisesenteret-nt.no


 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

 

REPRESENTANTSKAPSMØTE MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS 

 

mandag 25. april 2022 kl 12.10 – 14.20 

 

Møtested: Namdalshagen, møterom Dahlslett 

            

Følgende representanter møtte: 

Kommune Representant Antall Stemmer 

Osen kommune Egil Arve Johannessen 5 

Flatanger kommune Olav Jørgen Bjørkås 5 

Namsos kommune Frode Båtnes 28 

Overhalla kommune Hege Kristin Kværnø Saugen 9 

Grong kommune Borgny Kjølstad Grande 7 

Høylandet kommune Hege Nordheim-Viken 5 

Lierne kommune Reidar Rødli 5 

Røyrvik kommune Hans Oskar Devik 4 

Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo 4 

Nærøysund kommune Amund Hellesø 19 

Leka kommune Elisabeth Helmersen 4 

Bindal kommune Britt Helstad 5 

 

Forfall:  Ingen 

 

Fra selskapet:  Arne Flaat, styreleder 

   Asle Hasselvold, administrerende direktør 

      

Andre:  Kjell Tore Kirketeig, EK-revisjon (revisor MNA) 

   Narve Nordmeland, daglig leder Namdal regionråd 
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Sak 1/2022 Registrering av frammøte, godkjenning av møteinnkalling, valg av to til å 

underskrive møteprotokollen 

Vedtak: 

1. 12 av 12 kommuner er representert med i alt 100 av 100 stemmer. Representantskapet 

godkjenner frammøte.  

2. Representantskapet godkjenner møteinnkalling. 

3. Representantskapet velger representantene Hege Kristin Kværnø Saugen og Stian 

Brekkvassmo til å underskrive møteprotokollen. 

 

 

Sak 2/2022 Orienteringer 

Styreleder og administrerende direktør orienterte om følgende saker: 

• Avfallsanlegg Namsos 

• Avfallsanlegg Nærøysund 

• Bærekraftig utvikling, FN’s bærekraftmål 

• Fornybar, sirkulær og ansvarlig ressursbruk 

• Ny stilling – miljø og bærekraftsrådgiver 

• Podcastserie om bærekraft 

• Materialgjenvinningsgrad 

• Klimaregnskap 

• Samarbeid/ sammenslåing 

• SESAM Ressurs 

• Hytte- og fritidsrenovasjon 

• Retura NT 

 

Behandling: 

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Styrets informasjon gitt ved styreleder og administrerende direktør tas til orientering. 

 

 

Sak 3/2022  Årsberetning og regnskap 2021     

   Disponering av årets overskudd     

   Revisors honorar 

Behandling: 

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Styrets årsberetning vedtas som forelagt. 

2. Representantskapet godkjenner fremlagte konsernregnskapet for 2021. 

https://sign.visma.net/nb/document-check/d8f3e5af-d928-4fb2-b8f1-f59e568f43dd

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



3. Årets overskudd på kr 10 074 054,- overføres til annen egenkapital kr 761 827,- og til 

selvkostforpliktelse kr 9 312 227,-. 

4. Revisors honorar for lovpålagt revisjon på kr 344 500 og kr 451 300 for henholdsvis 

morselskap og konsern godkjennes. 

 

 

Sak 4/2022  Regulering investeringsbudsjett for 2022 

Behandling: 

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjett for 

2022. 

2. Administrerende direktør delegeres fullmakt til å foreta låneopptak for finansiering av 

investeringer i 2022 med en samlet ramme på 96 800 000 kr.  

 

 

Sak 5/2022  Suppleringsvalg 

Behandling: 

Valgkomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Interkommunal Klagenemd 

Leder Hege 
Nordheim 
Viken 

Ny Vara Jo Arne 
Kjøglum 

 

Medlem Hege Kværnø 
Saugen 

Ny Vara Johan Tetlie 
Sellæg 

 

  

Kontraheringsutvalg 

Leder John E Høvik Ny Vara Egil 
Johannessen 

 

Medlem Borgny 
Grande 

Ny Vara Jørn Ove 
Totland 

 

 

Valgkomite 

Leder Borgny 
Grande 

Ny Vara Kjersti 
Tommelstad 

 

Medlem Frode Båtnes Ny Vara Reidar Bolling 
Røli 

Ny 
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Sak 6/2022  Fastsetting av styrets honorar 

 

Behandling: 

Valgkomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Styreleder: 

Kr 60 000,- pr år + kr 3 000,- pr møte. 

 

Styremedlem + 1.varamedlem som innkalles fast til hvert styremøte (ikke 2. vara): 

Kr 15 000,- pr år + kr 3 000,- pr møte. 

 

Legitimerte utgifter til stedfortreder eller tap av ordinær arbeidsinntekt erstattes fullt ut. 

Erklæring fra arbeidsgiver, regning fra stedfortreder eller lønnsfastsetting fra 

regnskapskontoret må framlegges. 

 

Renovasjonsselskapets styremedlemmer tilkjennes erstatning for tapt arbeidsfortjeneste/ 

vikarutgifter (ulegitimert) etter følgende satser: 

Kr 600,- for møter og reisetid inntil 4 timer  

Kr 1 200,- for møter og reisetid over 4 timer 

 

Samlet møte- og reisetid avrundes til nærmeste hele time. 

 

Annen godtgjørelse: 

Godtgjørelse per dag for arbeid utover det som normalt ligger til styrevervet settes til kr 

1.500. Det er tillit til at slike «dager» og hvilke dager som utløser slik godtgjørelse drøftes 

med og avgjøres av administrerende direktør og styreleder. Administrerende direktør avgjør 

hvilke dager som utløser slik godtgjørelse for styreleder. 
 

 

 

Sak 7/2022  Valg av revisor 

 

Behandling: 

Forslag til vedtak av Olav Jørgen Bjørkås: 

Representantskapet velger IN revisjon som MNA sin revisor fra 2022. 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Representantskapet velger IN revisjon som MNA sin revisor fra 2022. 
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Sak 8/2022  Eventuelt 

 

Ingen saker. 

 

 

 

 

 

 

________________________    ________________  

Hege Kristin Kværnø Saugen    Stian Brekkvassmo  
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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Fra: Tone Årsandøy <tone@mna.no>
Sendt: 11.05.2022 08:43:37
Til: postmottak@overhalla.kommune.no, postmottak@grong.kommune.no, 
Postmottak@hoylandet.kommune.no <postmottak@hoylandet.kommune.no>, Postmottak 
Nærøysund kommune <post@naroysund.kommune.no>, postmottak@bindal.kommune.no, 
Post@leka.kommune.no <post@leka.kommune.no>, postmottak@royrvik.kommune.no, 
postmottak@lierne.kommune.no, postmottak@namsskogan.kommune.no, 
postmottak@flatanger.kommune.no, Postmottak Osen kommune 
<Postmottak@osen.kommune.no>, postmottak@namsos.kommune.no
Emne: VS: prøver igjen

Hei.
 
Oversender signert protokoll for representantskapsmøte i MNA IKS 25 april 2022
 
 
Med vennlig hilsen
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
 
Tone Årsandøy
Sekretær
Tlf.nr 74 28 17 60
www.mna.no

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mna.no%2F&data=05%7C01%7Cpostmottak%40osen.kommune.no%7C7c67c330e527437628e608da332a5e8c%7Ce725fb0302e44235afde3c4a54f0cb59%7C0%7C0%7C637878554325340663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7NRHCUSrfg8FOxUe2VQtbLUexsHCyr6esDHpj4M80%2Bk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmnaiks&data=05%7C01%7Cpostmottak%40osen.kommune.no%7C7c67c330e527437628e608da332a5e8c%7Ce725fb0302e44235afde3c4a54f0cb59%7C0%7C0%7C637878554325340663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PwZTdsV%2BAVFzSvjWRPolDWhDt%2FJDTOMGzrurFReHJNY%3D&reserved=0
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Osen kommune

Møteprotokoll

Utvalg Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Møtested Kommunestyresal
Dato 25.04.2022
Tidspunkt kl 10:00 - 11:30

Fremmøtte Parti
Kjell Petter Hestmo  
Per A. Rødøy  
Tovemerethe Stjern  

Forfall Parti Varamedlem Parti
Eldrid Melhus    
Gunhild Osen  Eli Kristin Lothe AP

Møtenotater
Innstilling enstemmig vedtatt 

Kjell Petter Hestmo Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og Kultur
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Saksliste
Saksnr Sakstittel
005/22 Godkjenning av møteinnkalling
004/22 Orienteringssaker  

005/22 Godkjenning av møteinnkalling

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 25.04.2022

Behandling

Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 4 stemmer (100%)  - AP 1
Mot: 0 stemmer (0%) 

ELD - 005/22 vedtak
Forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

Vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

004/22 Orienteringssaker

Behandling
Rapporten fra sykehjemmet v/leder PLO 
Orientering ang prosjekt ved sykehjem og hjemmetjeneste, og rapporten som er skrevet i etterkant.
Ansatte har vært mye involvert i prosjektperioden, og bidratt til den informasjonen som rapporten 
bygger på.  
Rapporten er tidligere presentert for ansatte, arbeidsmiljøutvalg og på politisk nivå. 
Rådet stiller spørsmål under orienteringen, og ønsker ledelsen lykke til i det videre arbeidet. 
 
Info om Leve Hele Livet v/sektorleder helse
Prosjektet har pågått over mange år. Pandemien har "forstyrret" prosessen noe. Ser arbeidet i 
sammenheng med bl.a. Samfunnsplan. Blir nytt møte i arbeidsgruppa i nær framtid. 
 
Info om bruk av Tilskuddsportalen
Utsetter denne til neste gang. 
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MØTEPROTOKOLL  
Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 
Mandag 25.04.2022, Teams kl 09:00-10:15 
 
 
Åpning av møtet: 
Leder av årsmøtet, Stian Brekkvassmo Namsskogan kommune, ønsket velkommen til møtet, og 
registrering av oppmøte ble godkjent.  

 
Følgende møtte; 
 

Medlem Representant Vararepresentant 

Alstahaug kommune Peter Talseth  

Bindal kommune Britt Helstad  

Flatanger kommune  Lars Haagensen 

Folldal kommune  Egil Eide 

Frosta kommune Frode Revhaug  

Frøya kommune Kristin Furunes Strømskag  

Grane kommune Ellen Schjølberg  

Grong kommune  Erlend Fiskum 

Hattfjelldal kommune  Wenche Daleng 

Heim kommune Geir Rostad  

Herøy kommune  Einar Martin Nordnes 

Holtålen kommune Arve Hitterdal  

Høylandet kommune  Rune Kristian Grongstad 

Indre Fosen kommune  Knut Ola Vang 

Leka kommune  Mari-Anne Hoff 

Levanger kommune  Jostein Trøite 

Lierne kommune  Jørn Ove Totland 

Malvik kommune Frank Hammer  

Melhus kommune  Stine Estenstad 

Meråker kommune Kjersti Kjennes  

Midtre Gauldal kommune Sivert Moen  

Namsos kommune  Kjersti Tommelstad 

Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo  

Os kommune Runa Finborud  

Overhalla kommune  Johan B.T. Sellæg 

Røros kommune  Christian Elgaaen 

Røyrvik kommune  Bodil Haukø 

Selbu kommune Tanja Fuglem  

Skaun kommune Gunn Iversen Stokke  

Snåsa kommune  Rolf Sturla Velde 

Steinkjer kommune Anne Berit Lein  

Sømna kommune  Liv Marit Haraldsvik Reitan 

Tolga kommune  Knut Sagbakken  
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Træna kommune Jan Helge Andersen  

Trøndelag fylkeskommune Steinar Aspli  

Tydal kommune Jens Arne Kvello  

Vefsn kommune Magnus Myrvoll  

Verdal kommune                     Anne Grete Valbekmo 

Ørland kommune Finn Olav Odde  

Åfjord kommune Vibeke Stjern  
 
 
 
Fullmakt: 

     
 
Forfall:  

Inderøy kommune Ida Stuberg Jonny Melting 

Orkland kommune Knut Even Wormdal Are Hilstad 
 Vevelstad kommune                     Lillian Solvang                                                  Torhild Haugann 
 
Møtte ikke: 
  

Alvdal kommune Mona Murud Leif Langodden 

Brønnøy kommune Rune Andre Moe Frode Åsmund Granås 

Dønna kommune Nils Olav Jenssen Trine Hjortdal 

Hitra kommune Bjørg Reitan Bjørgvik Terje Stølan 

Leirfjord kommune Ivan Haugland Brith-Tone Thrana 

Nærøysund kommune Amund Hellesø Anne Laugen 

Oppdal kommune Geir Arild Espenes Elisabeth Hals 

Osen kommune John Einar Høvik Egil Arve Johannesen 

Rennebu kommune Ola Øie Marit Bjerkås 

Stjørdal kommune Nelly Anita Lein Idar Aspmodal 

Vega kommune Andre Møller Hilde Sprækenhus 

   

   

   

   
 
 

Årsmøtet hadde 40 medlemmer med 94 stemmer av 124.  
 
 
 
For øvrig deltok i møtet; 
 
Styret:  Hans S.U. Wendelbo styreleder 
 Elin Agdestein nestleder 
 Anne Birgitte Sklet styremedlem 
 Odd Langvatn                            styremedlem (vara) 
 Oddvar Fossum styremedlem 
 Torbjørn Måsøval styremedlem  
 Arve Gausen  styremedlem (ansattes representant) 
 Merete Montero observatør 
 
Administrasjon: Arnt Haugan  Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA 
 Unni Romstad Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA  
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Saksliste: 
 
SAK 01/22 GODKJENNING AV INNKALLING 
 

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 24.02.22, saksliste ble sendt kommunene den 28.03.22 
og møtebok den 11.04.22. 
 
 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes 
 
 

 
SAK 02/22 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 
 

Forslag fremmet i møtet: 
 
Referent: Unni Romstad  
 
Underskrift protokoll: Ellen Schjølberg, Grane kommune og Jens Arne Kvello, Tydal 
kommune 
 
Vedtak: 
 
Forslag fremmet i møtet vedtatt. 
 
 

SAK 03/22 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
  

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.  
 
Vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes 
 

 
SAK 04/22  ORIENTERING FRA STYRELEDER/DAGLIG LEDER 
 

Vedtak: 

         
        Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. 

 
 
  Behandling i årsmøte 25.04.2022 

 
Saker nevnt fra styreleder: 

• Styremedlem Eva L Fossmo har gått bort. Odd Langvatn trer inn i styret som 
vararepresentant 

• Selskapet drives med underskudd, noe som er bevisst og i hht eiersignaler. 
Fondsbeholdningen som er bygd opp tidligere skal nå bygges ned, men det er knyttet 
usikkerhet til hvor raskt fondene kan bygges ned og til hvilket nivå.  

• Utfordringer knyttet til rekruttering på desentraliserte kontorer 

• Det skal i tiden framover legges ytterligere vekt på å ivareta de ansatte 

• Selskapet ivaretar sin samfunnsoppgave på en god og trygg måte  

• God og konstruktiv dialog mellom administrasjonen og styret 

• Godt samarbeid i styret og mellom styret og administrasjonen 
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Daglig leder orienterte om: 

 
• Ikke behov for revidering av budsjett for 2022 

• Året 2021 er det første året siden etableringen i 2018 at selskapet ikke har vært 
igjennom organisatoriske endringer i form av sammenslåinger og fusjoner. Selskapet 
begynner å finne sin form 

• Årsberetning og regnskap gjenspeiler at det har vært pandemi. Avvik i forhold til 
budsjett er i stor grad knyttet til pensjonskostnader 

• Årets lønnsoppgjør og prisstigning generelt vil også påvirke Revisjon Midt-Norge SA. 
Dette følges opp i budsjett og økonomiplan høsten 2022 

• Vi-følelsen i selskapet står sterkt, og det er fokus på rekruttering og kompetanse 

• Kundeundersøkelse er sendt ut, og selskapet ønsker tilbakemelding på om vi bidrar til 
forbedring, slik målsettingen er  

• Har hele tiden fokus på effektivisering og forbedring 
 
        
           
               

 
 

SAK 05/22   ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2021 REVISJON MIDT-NORGE SA 
 

 
 
Vedtak: 
 

         Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2021 med de disposisjoner som er foretatt.  
                    Årets underskudd dekkes av  disposisjonsfond. 

 
 
 

 
 
SAK 06/22   TILSLUTNING TIL KS STYREVERVREGISTER   
 
     
     
     Vedtak:  
                       

Årsmøtet vedtar at Revisjon Midt-Norge SA slutter seg til KS sitt styrevervregister 
 

 
 
 
SAK 07/22  ORIENTERING OM HONORAR OG OMFANG AV REVISJONSTJENESTER   
 
 
 Vedtak: 
  
         Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. 
 
 

 
SAK 08/22  GODTGJØRING AV OBSERVATØR TIL STYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA 
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 Vedtak: 
  
         Valgkomiteens innstilling vedtas. 

 
 

 
  Behandling i årsmøte 25.04.2022 
 

Innstilling fra valgkomiteen ble lest opp i årsmøtet. Valgkomiteen fastholder sin innstilling fra 
høsten 2021 om at observatør godtgjøres med kr 1500,- pr møte. Godtgjørelsen tilsvarer 
halvparten av styremedlemmenes godtgjørelse 

 
 
 
SAK 09/22  SUPPLERINGSVALG TIL VALGKOMITEEN I REVISJON MIDT-NORGE SA 
 
 
 Vedtak: 
  
         Forslag fremmet i årsmøtet vedtas. 
 

 
 

 
  Behandling i årsmøte 25.04.2022 
 

Årsmøtets leder Stian Brekkvassmo orienterte og fremmet følgende forslag til valgkomite: 
 
Reidar Rødli   Lierne 
Bente Hundåla  Vefsn – leder 
Ole Laurits Haugen Hitra 

 
 
 
 
 
 
 

   
 Ellen Schjølberg             Jens Arne Kvelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rett avskrift: 
 
 
Unni Romstad 
 
 
 
 
 
 
Utskrift sendt: Medlemskommunene 
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<anita.ravlo.sand@levanger.kommune.no>, Anne Berit Lein 
<anne.berit.lein@steinkjer.kommune.no>, Arnt Einar Bardal <arnt.bardal@snasa.kommune.no>, 
Arve Hitterdal <arve.hitterdal@holtalen.kommune.no>, Bjørg Reitan Bjørgvik 
<bjorg.reitan.bjorgvik@hitra.kommune.no>, Buhaug Bjørnar 
<bjornar.buhaug@indrefosen.kommune.no>, Bjørnar Tollan Jordet 
<bjornar.t.jordet@tolga.kommune.no>, Borgny Grande <borgny.grande@grong.kommune.no>, 
Britt Helstad <britt.helstad@bindal.kommune.no>, Elisabeth Helmersen 
<elisabeth.helmersen@leka.kommune.no>, Ellen Schjølberg 
<ellen.schjolberg@grane.kommune.no>, Odde Finn Olav 
<Finn.Olav.Odde@orland.kommune.no>, Frank Arne Hammer <frank-
arne.hammer@malvik.kommune.no>, Frode Båtnes <frode.batnes@namsos.kommune.no>, 
Frode Revhaug <frode.revhaug@frosta.kommune.no>, Geir Arild Espnes 
<geir.espnes@oppdal.kommune.no>, Geir Rostad <geirrostad@icloud.com>, Gunn Iversen 
Stokke <gunn.iversen.stokke@skaun.kommune.no>, Hans Gunnar Holand 
<hgholand@somna.kommune.no>, Hans Oskar Devik 
<hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no>, Harald Lie <harald.lie@hattfjelldal.kommune.no>, 
Hege Nordheim-Viken <hege.nordheim-viken@hoylandet.kommune.no>, Hege Saugen 
<hege.saugen@overhalla.kommune.no>, Ida Stuberg <ida.stuberg@inderoy.kommune.no>, Isak 
Veierud Busch <isak.busch@roros.kommune.no>, Ivan Haugland 
<ivan.haugland@leirfjord.kommune.no>, Jan Helge Andersen 
<jan.helge.andersen@trana.kommune.no>, Jens Arne Kvello 
<jens.arne.kvello@tydal.kommune.no>, Høvik John Einar 
<John.Einar.Hovik@osen.kommune.no>, Jorid Jagtøyen 
<jorid.oliv.jagtoyen@melhus.kommune.no>, Kjersti Kjenes 
<kjersti.kjenes@meraker.kommune.no>, Knut Even Wormdal <knutworm@online.no>, Kristin 
Furunes Strømskag <kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no>, Kristin Langtjernet 
<kristin.langtjernet@folldal.kommune.no>, Lillian Solvang 
<lillian.solvang@vevelstad.kommune.no>, Magnus Myrvoll <magnusmyrvoll58@gmail.com>, 
Mona Murud <mona.murud@alvdal.kommune.no>, Nelly Anita Lian <nellylian@yahoo.no>, 
Nils Olav Jenssen <nils.olav.jenssen@donna.kommune.no>, Ola Øie 
<ola.oie@rennebu.kommune.no>, Olav Jørgen Bjørkås <olav-
jorgen.bjorkas@flatanger.kommune.no>, Peter Talseth <peter.talseth@alstahaug.kommune.no>, 
Pål Sverre Fikse <pape@verdal.kommune.no>, Reidar Rødli <reidar.rodli@lierne.kommune.no>, 
Runa Finborud <runa.finborud@os.kommune.no>, Rune Moe <r-mo2@online.no>, Sivert Moen 
<sivmoe@mgk.no>, Steinar Aspli <steas@trondelagfylke.no>, Stian Brekkvassmo 
<stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no>, Tanja Fuglem <tanjafuglem@hotmail.com>, 
Vibeke Stjern <Vibeke.Stjern@afjord.kommune.no>, Amund Lein <amund@namsosnf.no>, 
Anne Grete Lervik Valbekmo <anne.valbekmo@verdal.kommune.no>, Anne Laugen 
<anne.laugen@naroysund.kommune.no>, Anne-Karin Langsåvold 
<anne.karin.langsavold@meraker.kommune.no>, Are Hilstad 
<are.hilstad@orkland.kommune.no>, Audun Fiskum <au-fisk@online.no>, Bjørn Egil Enge 
<bjorn@mgk.no>, Bjørn Hammer <bjornhammer@getmail.no>, Bodil Haukø 
<bodil.hauko@gmail.com>, Borgund Torseth <borgtors@online.no>, Brith-Tone Thrana 



<brith.tone.thrana@leirfjord.kommune.no>, Caterina J Kvaløsæter <caterina.kv@gmail.com>, 
Christian Elgaaen <christian.elgaaen@roros.kommune.no>, Christine Agdestein 
<agdestein@me.com>, Johannessen Egil Arve <Egil.Johannessen@osen.kommune.no>, Egil 
Eide <egil.eide@folldal.kommune.no>, Eian Einar <Einar.Eian@afjord.kommune.no>, Einar 
Martin Nordnes <nord-ele@online.no>, Elisabeth Hals <elisabeth.hals@oppdal.kommune.no>, 
Elisabeth Vollmo Bjørhusdal <elisabeth.vollmo.bjorhusdal@grong.kommune.no>, Erlend 
Fiskum <erlendfi@online.no>, Frode Granås <frode_granas@hotmail.com>, Hanne Benedikte 
Wiig <hanne.benedikte.wiig@politiker.alstahaug.no>, Hilde Sprækenhus 
<hilsp1@bronnoy.kommune.no>, Idar Aspmodal <idar.aspmodal@outlook.com>, Idar 
Aspmodal <idar@aspmodal.com>, Jahn Harry Kristiansen (jahn-
harry.kristiansen@malvik.kommune.no) <jahn-harry.kristiansen@malvik.kommune.no>, Jo Arne 
Kjøglum <jokjoglum@gmail.com>, Johan B Tetlien Sellæg <jsellaeg@trojantechnologi.com>, 
John Folde Engdal <john.folde.engdal@hotmail.com>, Jonny Melting 
<jonny.melting@inderoy.kommune.no>, Jostein Trøite <jtroite@online.no>, Jørn Ove Totland 
<totland76@gmail.com>, Kari Ydsti Presthus <kari_presthus@hotmail.com>, Karin Nordstad 
<karin.soraunet@outlook.com>, Kjersti Tommelstad 
<kjersti.tommelstad@namsos.kommune.no>, Knut Arne Strømøy 
<knutarne.stromoy@froya.kommune.no>, Knut Ola Vang 
<Knut.Ola.Vang@indrefosen.kommune.no>, Knut Sagbakken 
<knut.sagbakken@tolga.kommune.no>, Lars Haagensen <post@follabb.no>, Leif Langodden 
<leif.langodden@alvdal.kommune.no>, Lillian Bergli <lillianobergli@gmail.com>, Linda Linmo 
<linda.linmo@gmail.com>, Liv Marit Haraldsvik Reitan <livrei@vgs.nfk.no>, Mari Anne Hoff 
<mari-anne_hoff@hotmail.com>, Marianne Olsen Sjøset <marianne@trena.net>, Marit Bjerkås 
<marit.bjerkas@rennebu.kommune.no>, Marit Dille <marit.dille@gmail.com>, Marthe Solnes 
Persgård <marthe.solnes.persgard@steinkjer.kommune.no>, Merethe Moum 
<merethe@ivarmoum.no>, Mona Hellesø <mona.helleso@grong.kommune.no>, Nils Vidar 
Bratlandsmo <bratlandsmo@gmail.com>, Nina Berget <ninaberget@hotmail.no>, Odd Langvatn 
<odd.langvatn@wideroe.no>, Oddny Lysberg <olysber@online.no>, Ogne Undertun 
<ogneu@online.no>, Ole Bjarne Østby <objarnes@tydalsnett.no>, Ole Kristian Hasfjord 
<ok.hasfjord@live.no>, Strand Ole Kristian <Ole.Kristian.Strand@orland.kommune.no>, Per 
Langeng <per@bergstadenbygg.no>, Per Ousten <peousten@bbnett.no>, Petter Vesterås 
<petter.vesteras@inderoy.kommune.no>, Rita Rosendal <hjemsenget@gmail.com>, Rolf Sturla 
Velde <sturla.velde@gmail.com>, Rune Kristian Grongstad <rune_kristian@hotmail.com>, Siv 
Furunes <siv.furunes@inderoy.kommune.no>, Siv Åse Strømhylden <sivaase@icloud.com>, 
Stein Erik Aalberg <steaal@trondelagfylke.no>, Steinar Lyngstad 
<steinar.lyngstad@namsos.kommune.no>, Steinar Sæternes <ssetern@gmail.com>, Stine 
Estenstad (stine.estenstad@melhus.kommune.no) <stine.estenstad@melhus.kommune.no>, 
Sverre Lilleberre <sverre_lille@hotmail.com>, Terje Settenøy <terjesett@gmail.com>, Terje 
Stølan <terje.stolan@hitra.kommune.no>, Tommy Fossan Skatland 
<tommy.fossum.skatland@steinkjer.kommune.no>, Tommy Tørring 
<tommy.torring@grong.kommune.no>, Tor Arne Mjøen <tamjoen@gmail.com>, Tor 
Stabbforsmo <t-stabbf@online.no>, Tor-Arne Aune <tor-arne@penn.no>, Torhild Haugann 
<torhild.haugann@vevelstad.kommune.no>, Tove Eivindsen <tovei@trondelagfylke.no>, Trine 
Hjortdahl <trisiv82@gmail.com>, Trine Reitan <trre@verdal.kommune.no>, Wenche Daleng 
<weda@hattfjelldal.kommune.no>, Åsmund A Sjøberg <dagligleder@mnbr.no>, Anne Birgitte 
Steinsli Sklet <annskl@trondelagfylke.no>, Arve Gausen <arve.gausen@revisjonmidtnorge.no>, 
Elin Agdestein <elin.agdestein@gmail.com>, Hans Wendelbo <hans.wendelbo@gmail.com>, 



Johannes Nestvold <johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no>, John Lernes 
<john.lernes@hitra.kommune.no>, Darell Liv <dar_liv@hotmail.com>, Merete M. Montero 
<Merete.Montero@revisjonmidtnorge.no>, Oddvar Fossum <oddvar.fossum@gmail.com>, 
Torbjørn Måsøval <torbjorn.masoval@gmail.com>, Trude Holm <trudeh52@gmail.com>, 
Alstahaug kommune <post@alstahaug.kommune.no>, Alvdal kommune 
<postmottak@alvdal.kommune.no>, Bindal kommune <postmottak@bindal.kommune.no>, 
Brønnøy kommune <postmottak@bronnoy.kommune.no>, Dønna kommune 
<post@donna.kommune.no>, Flatanger kommune <postmottak@flatanger.kommune.no>, 
Folldal kommune <postmottak@folldal.kommune.no>, Frosta kommune 
<postmottak@frosta.kommune.no>, Frøya kommune <postmottak@froya.kommune.no>, Grane 
kommune <post@grane.kommune.no>, Grong kommune <postmottak@grong.kommune.no>, 
Hattfjelldal kommune <post@hattfjelldal-kommune.no>, Heim kommune 
<post@heim.kommune.no>, Herøy kommune <post@heroy-no.kommune.no>, Hitra kommune 
<postmottak@hitra.kommune.no>, Holtålen kommune <epost@holtalen.kommune.no>, 
Høylandet kommune <postmottak@hoylandet.kommune.no>, Inderøy kommune 
<postmottak@inderoy.kommune.no>, Postmottak Indre Fosen kommune 
<Postmottak@indrefosen.kommune.no>, Leirfjord kommune 
<postmottak@leirfjord.kommune.no>, Leka kommune <post@leka.kommune.no>, Levanger 
kommune <postmottak@levanger.kommune.no>, Lierne kommune 
<postmottak@lierne.kommune.no>, Malvik kommune <postmottak@malvik.kommune.no>, 
Melhus kommune <postmottak@melhus.kommune.no>, Meråker kommune 
<postmottak@meraker.kommune.no>, Midtre-Gauldal kommune <postmottak@midtre-
gauldal.kommune.no>, Namsos kommune <postmottak@namsos.kommune.no>, Namsskogan 
kommune <postmottak@namsskogan.kommune.no>, Nærøysund kommune 
<post@naroysund.kommune.no>, Oppdal kommune <post@oppdal.kommune.no>, Orkland 
kommune <postmottak@orkland.kommune.no>, Os kommune <postmottak@os.kommune.no>, 
Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>, Overhalla kommune 
<postmottak@overhalla.kommune.no>, Rennebu kommune 
<postmottak@rennebu.kommune.no>, Røros kommune <postmottak@roros.kommune.no>, 
Røyrvik kommune <postmottak@royrvik.kommune.no>, Selbu kommune 
<postmottak@selbu.kommune.no>, Skaun kommune <postmottak@skaun.kommune.no>, Snåsa 
kommune <postmottak@snasa.kommune.no>, Steinkjer kommune 
<postmottak@steinkjer.kommune.no>, Stjørdal kommune <postmottak@stjordal.kommune.no>, 
Sømna kommune <post@somna.kommune.no>, Tolga kommune 
<postmottak@tolga.kommune.no>, Træna kommune <post@trana.kommune.no>, Trøndelag 
fylkeskommune <postmottak@trondelagfylke.no>, Tydal kommune 
<postmottak@tydal.kommune.no>, Vefsn kommune <post@vefsn.kommune.no>, Vega 
kommune <postkasse@vega.kommune.no>, Verdal kommune 
<postmottak@verdal.kommune.no>, Vevelstad kommune <post@vevelstad.kommune.no>, 
Postmottak Ørland <Postmottak@orland.kommune.no>, Postmottak Åfjord kommune 
<postmottak@afjord.kommune.no>
Emne: Protokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA - 25.04.2022

Vedlagt følger signert protokoll Årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA – 25.04.22.
 
Frid M Welde Evjen
Sekretær
 



M +47 909 34 165  |Teams
 

 
Revisjon Midt-Norge SA, Brugata 2, 7715 Steinkjer 
W www.revisjonmidtnorge.no  |  M +47 907 30 300 
 
Revisjon Midt-Norge SA er sertifisert Miljøfyrtårn.
Tenk på miljøet før du eventuelt skriver ut 
denne e-posten.

 

sip:frid.evjen@revisjonmidtnorge.no
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.revisjonmidtnorge.no%2F&data=05%7C01%7Cpostmottak%40osen.kommune.no%7C9a629985c40443cf20f108da2e88c753%7Ce725fb0302e44235afde3c4a54f0cb59%7C0%7C0%7C637873462396582632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=HP1zHikZHp5uaxlZwAlLhCwUPTp07Kp6X2lNKEukcsw%3D&reserved=0


 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Osen kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 26.04.2022 kl 10:00-12:00 

Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Trygve Rånes  
Åse H. Rødøy  
Morten A. Osen  
Rannveig Vingsand  

 
Forfall: 
Oddbjørn Ovesen – vara forsøkt innkalt 
 
Andre tilstede: 
Ordfører, rådmann, revisor og kontrollutvalgets sekretær 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
08/22 Referatsaker 

09/22 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning 2021 

10/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

11/22 Reglement for kontrollutvalget 

12/22 Kontrollutvalgets budsjett 2022 - fordeling av tildelt ramme 

13/22 Eventuelt 

14/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 08/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 08/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 09/22 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 09/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
 
Behandling: 
Revisor ga en orientering og kommunalt regnskap og revisjon. Deretter ga rådmannen en 
orientering og svarte på spørsmål om årsregnskapet og årsrapporten. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 

 
 

Sak 10/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 10/22 



 
Forslag til vedtak 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsmelding for 2021” vedtas som 
kontrollutvalgets årsmelding for 2021.  

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret.  

 
Forslag til innstilling til kommunestyret  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsmelding for 2021” med de justeringene 
som ble gjort i møte vedtas som kontrollutvalgets årsmelding for 2021.  

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret.  

 
Forslag til innstilling til kommunestyret  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering 
 

Avstemming 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsmelding for 2021” med de justeringene 
som ble gjort i møte vedtas som kontrollutvalgets årsmelding for 2021.  

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret.  

 
Innstilling til kommunestyret  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering 

 

 

 
 

Sak 11/22 Reglement for kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 11/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret for 
videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023. 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 



Vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret for 
videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023. 

 

 
 

Sak 12/22 Kontrollutvalgets budsjett 2022 - fordeling av tildelt ramme 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 12/22 

 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2022.  

Beskrivelse     2022 

  

Godtgjørelser mv. folkevalgte    45000 

Arbeidsgiveravgift      2 000 

Faglitteratur/tidsskrifter      6 000 

Bevertning      4 000 

Kursavgifter og oppholdsutgifter    30 000 

Kjøregodtgjørelse      2 000 

Reiseutgifter (inkl. park./bomavgifter)      2 000 

Kjøp av tjenester fra KonSek Trøndelag IKS  158 000 

Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge 
SA 

409 000 

Medlemskap i foreninger mv.     4 000 

  

Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 
110) 

662 000 

 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen foreta de nødvendige budsjettekniske 
registreringer. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2022.  

Beskrivelse     2022 

  

Godtgjørelser mv. folkevalgte    45000 

Arbeidsgiveravgift      2 000 

Faglitteratur/tidsskrifter      6 000 

Bevertning      4 000 

Kursavgifter og oppholdsutgifter    30 000 

Kjøregodtgjørelse      2 000 

Reiseutgifter (inkl. park./bomavgifter)      2 000 

Kjøp av tjenester fra KonSek Trøndelag IKS  158 000 

Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge 
SA 

409 000 

Medlemskap i foreninger mv.     4 000 

  

Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 
110) 

662 000 

 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen foreta de nødvendige budsjettekniske registreringer. 

 

 
 

Sak 13/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 13/22 

 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 

 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte PWC rapporten og ønsker en orientering fra rådmannen i løpet av 
høsten 2022. 

 
Vedtak: 
 

 

 
 

Sak 14/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 14/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 



Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 



Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>
Sendt: 29.04.2022 13:02:05
Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>
Kopi: Høvik John Einar <John.Einar.Hovik@osen.kommune.no>, Leirset Roar 
<Roar.Leirset@osen.kommune.no>, Hagen Greta <Greta.Hagen@osen.kommune.no>, 
'post@revisjonmidtnorge.no' <post@revisjonmidtnorge.no>, Knut Tanem 
<knut.tanem@revisjonmidtnorge.no>
Emne: 22/1264 Protokoll - Kontrollutvalgets møte 26.04.2022

Vedlagt følger møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte.

 

 

 
 



 Midt-Norge IUA
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

0

PROTOKOLLARSMØTE2022

Motet gjaldt

Dato og tid

Midt-Norge IUA årsmøte 2022

26. april 2022, kI. 13:00-15:00

Sted - Hovedbrannstasjonen Sluppenvegen 18
- Teams

Deltakere

Referent

Frosta:
Fr@ya:
Heim:
Hitra:
Holtålen:
Indre Fosen:
Malvik:
Melhus:
Meråker:
Midtre Gauldal:
Oppdal:
Orkland:
Os:
Osen:
Rennebu:
Rindal:
Røros:
Selbu:
Skaun:
Stjordal:
Trondheim:
Tydal:
Ørland:
fjord:

Styret:

Ingvild Qfsti, Rigman Pents
Forfall
Reidulf Myren
Forfall
Frode Skogås
Forfall
Forfall
Arild Karlsen
Tor Buan
Arild Karlsen
Vidar Sundseth
Leif H. Bremnes
Frode Skogås
Håvard Bye
Ola ie
Forfall
Frode Skogås
Per Erik Eidem
Petter Lindseth
Tor Buan
Frank Granas
Frode Skogås, Hans Runar Sandnes Kojedal
Bernt Lein
Bernt Lein

Kjell Bergland

Anna Carlsson

Kopi til

Sak 1 Valg av ordstyrer, referent og to deltagere til aunderskrive protokoll

Ordstyrer: Torbjørn Mæhlumsveen
Referent: Anna Carlsson
Signering av protokoll: Bernt Lein, Arild Karlsen



Sak 2 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige årsmøte

Vedtak: Innkalling og protokoll fra forrige møte godkjennes.

Sak 3 Årsrapport og årsregnskap 2021

Vedtak: IUA Sør-Trøndelag årsrapport og arsregnskap 2021 godkjennes.

Sak 4 Budsjettramme 2023

Vedtak: Deltakerkommunenes fordelingsnøkkel for 2023 til Midt-Norge IUA justeres til
innbyggertall pr. 1.1.2022. Beløp pr. innbygger settes til kr. 8,-  pr  innbygger.

Sak5 Handlings- og okonomiplan 2023-2026

Vedtak: Handlings- og konomiplan 2023-2026 godkjennes.

Sak 6 Valg av styremedlemmer og personlig vara til Midt-Norge IUA beredskapsstyre

Vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til beredskapsstyre 2022-2023:

Leder Brann- og redningssjef i TBRT Torbjørn Mæhlumsveen
Nestleder Brann- og redningssjef i FBRT Bernt Lein
Styremedlem Trondheim kommune Per Ketil Riisem

vara Ole-Bjorn Nordland
Styremedlem Trondheim havn Svein Olav Fagerdal

vara Roar Johnsen
Styremedlem Innlandskommune Bjorn Ivar Sevatdal (Rros)

vara Håvard Nicolausson (Meråker)
Styremedlem Stabssjef i Politiet Kjell Bergland

vara Geir Arne Sjhagen
Styremedlem Sivilforsvaret Erik Klomsten

vara Svein Martin Asmussen

Til neste år bør man ta mangfold i betraktning når styret skal velges.

Sak 7 Vedtak om ny samarbeidsavtale

Vedtak: Årsmøtet vedtar ny samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefellesskap mot akutt
forurensning Midt-Norge og tilhørende saksframlegg til kommunestyrene. Samarbeidsavtale og
saksframlegg oversendes til deltakerkommunene for kommunestyrevedtak.

Innmeldte saker:

Ingen saker er meldt inn

Protokollen er lest og godkjent

o»o. 6/4 -22 o». 2/4-22

ii



Fra: Trondheim kommune <no-reply@trondheim.kommune.no>
Sendt: 29.04.2022 10:41:52
Til: ingunn.helle@trondheim.kommune.no, postmottak@frosta.kommune.no, 
Postmottak Åfjord kommune <postmottak@afjord.kommune.no>, Postmottak 
Ørland <Postmottak@orland.kommune.no>, jpw@nofo.no, 
postmottak@tydal.kommune.no, tk.postmottak@trondheim.kommune.no, 
petter.georg.stole@kystverket.no, postmottak@stjordal.kommune.no, 
postmottak@skaun.kommune.no, Geir.Arne.Sjohagen@politiet.no, 
bjorn.ivar.sevatdal@roros.kommune.no, postmottak@selbu.kommune.no, 
postmottak@roros.kommune.no, post@rindal.kommune.no, per-
ketil.riisem@trondheim.kommune.no, postmottak@rennebu.kommune.no, 
Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>, 
postmottak@os.kommune.no, postmottak@orkland.kommune.no, 
post@oppdal.kommune.no, ole-bjorn.nordland@trondheim.kommune.no, 
havard.nicolausson@meraker.kommune.no, postmottak@mgk.no, 
postmottak@meraker.kommune.no, postmottak@melhus.kommune.no, 
postmottak@malvik.kommune.no, Arnstein.Kvelstad@brannmidt.no, 
erik.klomsten@dsb.no, johnsen@trondheimhavn.no, Postmottak Indre Fosen 
kommune <Postmottak@indrefosen.kommune.no>, epost@holtalen.kommune.no, 
postmottak@hitra.kommune.no, post@heim.kommune.no, 
postmottak@froya.kommune.no, svein.asmussen@dsb.no, 
per.arne.wilmann@hitra.kommune.no, arvid.vollum@mn110.no, 
frode.skogas@roros.kommune.no, bjoron@stjordal.kommune.no, 
johan.pettersen@froya.kommune.no, rigman.pents@ihbr.no, m6t@tbrt.no, 
reidulf.myren@heim.kommune.no, tor.arne.moen@surnadal.kommune.no, Lein 
Bernt Bottengård <Bernt.Lein@fbrt.no>, ak@gbriks.no, 
Havard.Bye@brannmidt.no, leif.bremnes@orkland.kommune.no, 
drb@hitra.kommune.no, fagerdal@trondheim.havn.no, 
kjell.bergland@politiet.no, tine-skoll.johansen@malvik.kommune.no
Emne: Protokoll Midt-Norge IUA årsmøte 26.04.2022 22/5962

Saksnr: 22/5962-3
Løpenr: 62041/22
Saksbehandler: Anna Karina Carlsson
Deres ref.:

Oversender vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen

Anna Karina Carlsson
leder IUA
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing Sør-Trøndelag



 

 
 

 Representantskapet 
 

MØTEPROTOKOLL 
    

Møtedato: 04.05.22   

Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Teams Tid: 11.00 – 15.15 

 
Møteleder: 

 
John Einar Høvik  

 
Referent: 

 
Håvard Bye 

 
Til stede: 

 
Representantskapet: 
John Einar Høvik, Signar Berger, Arnt Einar Bardal, Anne Berit Lein, Reidar 
Rødli, Hans Oskar Devik, Ragnhild Kvalø, Jonny Melting, Anne Grete 
Valbekmo, Trine Reitan, Bjørn Ludvig Bergsmo  
Styret: 
Per Tore Bratberg 
Administrasjonen: 
Håvard Bye 

 
Forfall: 

 
Ida Stuberg, Øystein Bjørnes, Pål Sverre Fikse 

 
Før den formelle saklisten: 

- En orientering fra Ida Stuberg via Teams om arbeidet i totalberedskapskommisjonen. 
- Deretter en presentasjon av Verdal kommune fra Anne Grete Valbekmo. 

 
Sakliste 
 
Sak 01/22 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra siste møte.   
Ingen merknader til innkalling eller sakliste. Referat fra siste møte godkjent. 
Reidar Rødli viderefører funksjonen nestleder representantskapet fra Bente Estil. 
Selskapsavtalen signert av de ordfører som møtte.   
 
Sak 02/22 Styreleder orienterer. 
Styreleder redegjorde fra selskapet og ulike saker siden forrige representantskap. Følgende tema 
ble berørt; 

• Verdal kommune som ny eier. Positivt tilskudd, gode tilbakemeldinger.   
• Økonomi: Positivt årsresultat. Vakans har direkte årsak til godt resultat. Konsekvensen er 

lavere måloppnåelse forebyggende.  
• Personal: Høyt sykefravær i 2021, 7,55%, 2 langtidssykemeldte påvirker denne 

statistikken. Ingen arbeidsrelaterte årsaker til fravær. Corona er også en årsak. Orienterte 
om ansettelser på deltid og heltid. Etterslepet av manglende rekruttering deltid er tatt i 
starten av 2022. Pensjonerte Odd Steinar Rønne sitt engasjement for Ukraina ble referert. 
Brannvesenet Midt IKS har avsett mye materiell til dette formålet.       

• Utrykninger: 428 stk mot 382 stk i 2020. Så samfunnets gjenåpning øker 
oppdragsmengden. Ingen omkomne i brann eller ulykker i 2021 i vår region.   

• Forebyggende: Lavere måloppnåelse, både pga corona-restriksjoner, men ikke minst pga 
vakans i hele 2021 med 2 stillinger. Mulige utvidelser med eierkommuner gjør at man 



 

 
 

avventer å tilsette disse stillingene. Men uten tydelige henvendelser må man fylle 
stillingene.    

• Potensielle samarbeid: Bindal egen sak i dag. Henvendelsen fra Nærøysund har behov for 
å avklares ytterligere, berammet et møte 13. mai. Intet nytt etter den innledende samtalen 
med kommunedirektør Namsos. Levanger og Stjørdal skal utrede eget brannsamarbeid.  

• Ny dimensjoneringsforskrift er innført fra 1. mars 2022. Brannsamarbeid løser mange av 
de skjerpede krav. Kravene til dokumentasjon og kompetanse er skjerpet.  

• Styret er tilfreds med å avlegge en god status og et godt økonomisk resultat. Det er et 
veldrevet selskap. Det er et godt samarbeid med administrasjonen og representantskapet.  

 
Representantskapet stilte en del spørsmål og diskuterte temaene underveis. Mangfold skal 
Brannvesenet Midt IKS ta på alvor og forbedre. Verdal opplyste om at de ønsker å arbeide for en 
dagambulanse, gjerne samlokalisert med brann på Verdal. Det utrykkes stor tilfredshet med styret 
og administrasjonen for den soliditeten og profesjonaliteten dette selskapet utviser. Det er en 
trygghet for eierne om at det er et godt samarbeid man er en del av.  
 
Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak: 
Styreleders orientering tas til orientering. 
 
Sak 03/22 Årsregnskap og styrets beretning 2021 
Saksfremlegg med innstilling til vedtak fra styret utsendt med innkallingen. Saken er 
regnskapet, styrets beretning og revisjonsberetningen. Representantskapsleder viste til de 
utsendte dokumenter. Styrets leder, supplert med daglig leder, redegjorde fra saken og de 
utsendte dokumentene.  
 
Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak: 
Årsregnskap 2021 og styrets beretning 2021 vedtas. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 
kr 2 052 141,-. Kr 1 014 502,- er avsatt til bundet driftsfond i hht. til forskrift om selvkost. 
Mindreforbruk på kr 1 037 639,- er avsatt til disposisjonsfond i hht. forskrift om avslutning av 
årsregnskap.  
 
Sak 04/22 Fastsetting av godtgjørelse til styret og representantskapets medlemmer. 
Valgkomiteens leder orienterte fra valgkomiteens arbeid og vurderinger. Valgkomiteen 
fremmet følgende enstemmig innstilling: 
Godtgjørelse til styre og representantskap: 
Satsene ble endret i 2018 etter å ha vært uforandret siden 2014. Valgkomiteen innstiller på at 
satsene til styret nå justeres, i all hovedsak i tråd med lønnsvekst i samme periode, og i tillegg 
opp til rundt tall. Satsene pr møte, og til representantskapet prolongeres fra 2021. 
Forslag: 
Styreleder kr 60 000,- 
Styremedlemmer kr 25 000,- 
Varamedlem pr møte kr 2 200,- 
Leder i representantskapet kr 10 000,- 
Godtgjøringer i representantskapet pr møte kr 2 000,- (unntatt ordførere/varaordførere).  
Medlemmer i klagenemnda kr 1 500,- pr møte  
Alle: Tapt arbeidsfortjeneste, inntil kr 3 000,- pr dag 
  
Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak: 
Valgkomiteens innstilling til satser vedtas.   



 

 
 

 
Sak 05/22 Valg av styremedlemmer, varamedlemmer, styrets leder, styrets nestleder, og 
                  revisor. 
Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling: 
Styret:  
Styremedlem for 2 år: Per Tore Bratberg (gjenvalg) 
Styremedlem for 2 år: Gunn Tangstad (gjenvalg) 
Styremedlem for 2 år: Grete Bruce (gjenvalg) 
 
Varamedlemmer:  

1. varamedlem for 1 år: Lisbeth Heggli, Røyrvik (gjenvalg) 
2. varamedlem for 1 år: Henry Skjevik, Steinkjer (gjenvalg) 
 

Styrets leder:  
Leder for 1 år Per Tore Bratberg, Steinkjer 
 
Styrets nestleder 
Nestleder for 1 år Per Arne Løvhaugen, Snåsa 
 
Klagenemnd: 
Nye medlemmer fra Verdal 
Fast representant: Siri-Gunn Vinne 
Vararepresentant: Oddleiv Aksnes 
 
Revisor:  
Revisjon Midt-Norge SA 
 
Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak: 
Valgkomiteens innstilling enstemmig valgt.  
 
Sak 06/22 Ros-analyse, forebyggende analyse, og beredskapsanalyse 2022 
Saksfremlegg med innstilling til vedtak fra styret utsendt med innkallingen. Dette er viktige 
dokumenter for brannvesenet. Det viser den risiko og sårbarhet som er, hvorledes dette kan 
forebygges, og man må ha en beredskap for. Disse analyser følges opp med handlingsplaner. 
Representantskapet fikk svar på sine spørsmål. Det utryktes annerkjennelse for den jobben 
som er nedlagt.  
 
Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak: 
Risiko- og sårbarhetsanalysen til Brannvesenet Midt IKS med tilhørende analyser vedtas.  
 
Sak 07/22 Selskapsavtale med Bindal kommune som ny eierkommune 
Saksfremlegg med innstilling utsendt med innkallingen. DL redegjorde for saken, det omfang 
og den måte/prinsipp utredningen er foretatt på. Saken er bygget opp meget likt som saken 
med Verdal. Bindal brannvesen vil bli et meget godt samarbeids brannvesen med 
Brannvesenet Midt IKS. Det er god kompetanse, godt utrustet og de har en god kultur som 
man ser positivt på et sterkere samarbeid med. Saken oversendes Bindal kommune og 
kommunestyrets behandling. Saken ble diskutert i representantskapet, og det støttes fullt ut at 
Bindal kommune blir en del av samarbeidet.   
 



 

 
 

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak: 
Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale for Brannvesenet Midt IKS med 
Bindal kommune. Ved et positivt vedtak i Bindal kommunestyre, oversendes selskapsavtalen 
øvrige eierkommuner for endelig vedtak.   
 
Sak 08/22 Retningslinjer for valgkomite Brannvesenet Midt IKS 
Valgkomiteen hadde sendt saken ut på forhånd. Valgkomiteens leder redegjorde for 
retningslinjene man hadde ferdigstilt.  
 
Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak: 
Det fremlagte vedtas som retningslinjer for valgkomiteen i Brannvesenet Midt IKS.  
 
Sak 08/22 Brannvesenet Midt IKS fremtidige utfordringer og muligheter 
Det ble gjennomgått utviklingstrekk som kan påvirke brannvesenet. 
Totalberedskapskommisjonens arbeid. Representantskapet ble enige om å fronte og bringe 
videre de utfordringer som vi i Trøndelag kjenner på. Man må tilstrebe å få en representant i 
det utvalget som skal nedsettes av justisdepartementet for å vurdere brannvesenet roller og 
ansvar. DL gikk igjennom nøkkeltall og endring i disse. Samt en kort orientering av de 
skjerpede krav og kostnadsfaktorer selskapet har løst innen en kostnadsvekst som er noe 
lavere enn lønnsveksten i samme periode.  
110 ble diskutert. Avklart at fremtidig finansieringen av 110 går via Brannmidt som før, og 
ikke direkte fra den enkelte kommune. Viktig å arbeide for å få en styring og kobling mellom 
kommunene/brann og 110. Man må søke samarbeid med namdalskommunene for å oppnå 
innflytelse. Avsluttet med en gjennomgang av hvorledes budsjettarbeidet er lagt opp. 
Temaet/saken følges opp. Strategiske diskusjoner må gis plass.      
 
Sak 09/22 Eventuelt 
Ingen saker.   
   
Neste møte 
Blir bestemt senere, egen innkalling vil bli sendt.  
 
 
 
------------------                                                          
underskrift                                                                   
 
Møtereferatet sendes på e-post til: 
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer 
Styrets medlemmer og varamedlemmer  
Postmottak i eierkommuner 
Revisor 



Vedtatt i representantskapet 4.mai 2022

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN TIL BRANNVESENET MIDT IKS

1 MANDAT

1.1 Brannvesenet Midt IKS skal i henhold til selskapsavtalens § 9 ha en 
valgkomite. 

1.2 Valgkomiteen skal foreslå for representantskapet kandidater til styret og 
godtgjørelse for styret og representantskapet. 

1.3 Klagenemnd til selskapet oppnevnes i hht § 20 i selskapsavtalen. Det 
opprettes en interkommunal klagenemnd bestående av en representant fra 
hver eierkommune som oppnevnes av representantskapet. Oppnevning 
følger kommunevalgperioden og klagenemnda fungerer til ny klagenemnd 
er oppnevnt. 

2 SAMMENSETNING 

2.1 Valgkomiteen består av 3 medlemmer tilhørende representantskapet. Den 
velges av det avtroppende representantskap i deres siste møte. Ettersom 
det ikke er avklart hvem som blir valgte medlemmer i representantskapet 
påfølgende valgperiode, velger man i henhold til eierrepresentant for 
kommune.  Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale 
valgperioden. 

2.2 Største eier/deltakers valgte representant (ordfører) er valgkomiteens 
leder.

3 SAKSBEHANDLINGSREGLER

3.1 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst ett 
medlem er til stede. 

3.2 Valgkomiteen holder møter så ofte som det anses nødvendig. Møter i 
valgkomiteen avholdes etter innkalling fra valgkomiteens leder, og 
dessuten når medlemmer, styrelederen eller daglig leder ber om det.

3.3 Fra valgkomiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de 
tilstedeværende medlemmer.

3.4 Styret skal evaluere sin virksomhet, kompetanse og sammensetning. 
Styreevalueringen sendes valgkomiteen senest 1 måned før fastsatt møte i 
representantskapet, og legges fram for representantskapet sammen med 
valgkomiteens innstilling. 

4 VALGKOMITÉENS VURDERINGER



Vedtatt i representantskapet 4.mai 2022

4.1 Ved forslag på medlemmer til styret bør det i samsvar med prinsipper for 
god eierstyring og selskapsledelse legges vekt på hensynet til 
deltakerfellesskapets interesser og at selskapets behov for kompetanse, 
kapasitet og mangfold blir ivaretatt.

4.2 Vervet som representantskapsleder skal gå på omgang i den rekkefølge 
kommunene tilsluttet seg selskapet; Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, 
Røyrvik, Lierne, Verdal. Ingen føringer vedrørende nestledervervet.     

4.3 Valgkomiteen skal ta hensyn til relevante lovkrav for sammensetningen av 
selskapets organer, herunder balansert kjønnsfordeling.

4.4 Ved valg av medlemmer til styret skal det dessuten legges vekt på følgene:

A) At styret til enhver tid har den kompetanse som er nødvendig for 
selskapet.

B) At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.

C) En representativ sammensetning og minimum 40 % representasjon 
av hvert kjønn.

D) Styreleder bør ha ledererfaring, nettverk og et godt omdømme.

E) Styremedlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vil 
styrke styrets totale kompetanse.

F) Man må prøve å ivareta en geografisk spredning i hele regionen ved 
valg av kandidater. 

4.5 Medlemmene av valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ledende 
ansatte.

4.6 Medlemmene av styret bør være uavhengige av selskapets daglige ledelse.

4.7 Valgkomiteen bør over tid balansere behovene for kontinuitet og fornyelse i 
styret. Om lag halvparten av styret bør være på valg hvert år.

4.8 Valgkomiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på;
A) Informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til styrerepresentanter i andre 

selskaper som det er relevant å sammenligne seg med,
B) Arbeidsomfang og innsats som det er forventet at styrerepresentanten 

nedlegger i vervet for selskapet.

5 PROSEDYRE FOR VALGKOMITEENS INNSTILLING

5.1 Valgkomiteens innstilling til representantskapet skal følge innkalling til 
representantskapet.

5.2 Valgkomiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger 
innstillingen for representantskapet.  
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Vedlagt referat fra representantskapsmøte, samt dokumentet retningslinjer for valgkomite.
 
Vennlig hilsen
 
Håvard Bye
Daglig leder/Brannsjef
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OSEN FJELLSTVRE

Møteprotokoll

Møtested:
Dato:
Tidspunkt

Kommunehuset, Kantina
27.03.2022
17:00- /°

Faste medlemmer som møtte:
Navn:

Greta Hagen
Bror Ove Hestmo
Oddbjørn Ovesen
Rune Strand
Pål Sørgjerd

Merknader:
Tore O Green og Harald Stein deltok også på møtet.

Saksnr. Sakstittel
Saker til behandling:

1/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
2/22 Årsmelding og regnskap 2021
3/22 Honsefugltaksering 2022
4/22 Elgiakta 2022 - tildeling/jaktregler
5/22 Småviltjakta 2022 - priser

Orienteringssaker:
Drift vår/sommer 2022
Steinuttak Rundfurubakkan
Sti Elgsioen
Osen utmarkslag - jakttider

Sak 1/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2/22 Årsmelding og regnskap 2021
Årsmelding 2021 med de endringer som fremkom i møtet ble enstemmig vedtatt.

Regnskapet 2021 viser et negativt resultat på  kr  21982,-.



Samlede inntekter (bompenger, jakt- og fiskekort, hytte- og båtutleie) for 2021 ble kr
326519,-(kr 280042,- i 2020).

Resyme fra årsmelding:
Nytt uthus/utedo på Austvasshytta er ferdigstilt og altan i fremkant av hytta revet og flyttet
inn til tverrveggen slik at man kan gå «tørrskodd» fra hytta til uthuset. Naustet ved hytta har
fått nye naustdører og det er ryddet i området rundt nytta slik at man har ratt utsikt utover
vannet. I Austvassgården er det satt inn ny vedovn i stua og det er byttet røykrør. I tillegg er
solcellebatteriet byttet og det tilført to nye utebenker på gården. I Elgsjøen er det også byttet
solcellebatteri og det er hogd og ryddet rundt hytta og naustet. Det er også kjørt inn materialer
til nytt utedo. Rundt hytta i Olvatnet har det også blitt ryddet. Veien til Sandvatna har blitt
gruset opp og skrapet og området rundt handicapplassen er noe ryddet. Plassen blir godt
besøkt av store og små. Totalkvoten på årets elgjakt ble fylt og vi registrerer økt interesse for
småviltjakta.

Sak 3/22 Hønsefugltaksering 2022
Fjellstyret ønsker også i ar agiennomfore hønsefugltaksering da dette gir en god indikasjon
på bestanden før jakta og grunnlaget for fastsettelser av kvoter (Bag Limit).
Sandra Gausen har tidligere år hatt ansvar for gjennomføringa av takseringen og vil også i år
ta ansvar for dette i samarbeid med Oddbjørn Ovesen.
En tar sikte pa a starte takseringen i uke 31/32.

Sak 4/22
Bjørnør statsallmenning har fått tildelt 41 jf. Driftsplan 2019-2022 fra Osen utmarksråd. Det
bli i 2021 tildelt jaktlagene til sammen 10 elg, 2 voksne okser og 8 ungdyr (kalv og 1,5 års
okse/ku). Kvoten ble fordelt 60/40 mellom Bjørnør Nord og Bjømør Sør. Bjømør Sør fylte
ikke sin kvote innenfor fristen og restkvote, 1 ungdyr, ble tilbudt Bjørnør Nord jf. vedtak i
sak 11/21, noe de takket ja til. Totalkvoten for Bjørnør statsallmenning for 2021 ble derfor
fylt.

Fjellstyret har avtale med Namdalseid fjellstyre som omfatter elgjaktadministrasjon og
oppsyn tilknyttet elgjakt.

Osen 1jellstyre vedtar følgende for elgjakta 2022:

Jaktlagene tildeles til sammen 11 dyr, 3 voksne okser og 8 ungdyr.

Kvotene fordeles ca. 60/40 mellom Bjornor Nord og Bjørnør Sør.
Bjornor Nord: 2 okser-5 ungdyr (max 2 stk 1,5 års okse)
Bjornor Sor: 1 okse 3 ungdyr (max 1 stk 1,5 år okse)

Hjort kan felles under ordinær elgjakt. Fri avskyting inntil totalkvotenfor Osen kommune er
oppfylt.

Felling skal varsles Osen Utmarksrad og Fjellstyret.

Tidsrom for elgiakta settefra 1. oktober til 23. november 2022. Om tildelt kvote ikke er fylt
innenfor fristen, kan kontrakten forlenges med en uke.



Jaktlagene ilegges kr 300,-i bomavgift pa Sandvassveien som gjelder hele jaktlaget under
jakta 2022.

Priser:
Osen fjellstyre følger anbefalingene fra Nord-Trøndelag Fjellstyresamband og vedtar prisliste
for elg/hjortejakt 2022. Osen fjellstyre vedtar afolge prisalternativ 2.

Fjellstyret innforer folgenderuiner omjaklag ikke fyllersine kvoter innenfor gilt frist;

- Om et jaktlag ikke fyller sin kvote innfor fristen tilbys resterende kvote det andre jaktlaget
innfor ny avtalt tidsfrist. Priser og regler tilsvarende signert kontrakt for årets jakt.

- Hvis ingen av jaktlagene onsker aoverta kvote jfr. første punkt kan Fjellstyret kan selge
jaktkort for en kortere periode (inntil 5 sammenhengende dager), jf.
§ 8 i forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenningen. Gjeldende regler og
instrukser for utøvelse av jakta, levering av elg til viltmottak, varslingsrutiner m.m. skal
publiseres på salgssiden, www.inatur.no.
For jakta betales en avgift pr. jeger pr. dag. For skutt dyr betales i tillegg en pris pr. kg
etter veiing av dyret og etter gjeldende prisliste, samt fellingsavgift og driftskontingent
jf. prisliste fra Osen Utmarkslag. Innbetalt avgift på inatur.no kommer i
fratrekk på oppgjøret ved skutt dyr.

Jakta kan utføres alene eller sammen med andre jegere. En jaktleder kjøper tilbudet
(periodekortet) og jaktlagsmedlemmene kjøper deretter tilleggskort.

Pris for dagskort 2022: kr 150,- pr. døgn (medjeger) - kr 600,- for en firedagersperiode
(jaktleder)

Sak 5/22 Småviltjakta 2022  -  priser
Osen fjellstyre vedtok i sak 5/21 følgende jakttid og jaktregler gjeldende til og med 2023:

Jakt på skogsfugl og rype starter I 0. september og evalueres i slutten av oktober 2022. Det vil
bli begrenset salg av kort de forste I4 dagene og området deles i to, Bjørnør nord og Bjørnør
sør. Etter 25. september gjelder jaktkortet for hele statsallmenningen.
Fjellstyret vil evaluere jakta i slutten av oktober om en eventuell.forlengelse.
Resten av artene folger jakttidsramma.

Jakta ble evaluert i slutten av oktober og ut fra registrerte fangstrapporter ble jakta forlenget
til 23. desember. Bag Limit ble opprettholdt.

Pr_23]22] yar folende fangst innrapporterr;
Lirype 152 stk. Pr. 31.10.20: 71 stk
Fjellrype 7 stk. Pr. 31.10.20: 7 stk.
Tiur
Orrhane

4 stk.
29 stk.

Pr. 31.10.20: 0 stk.
Pr. 31.10.20: 15 stk.

(2020: 162 stk)
(2020: 4 stk.)
(2020: 2 stk.)
(2020: 28 stk.)

Jaktreger.
Småviltjakt er tillatt i elgjakta på høyfjellet. Jakt i skogen etter hvert som elgjakt/agene har



fylt  sine kvoter. Småviltjegerne skal ta kontakt med elgjaktlagene for de starter jakta. Elgjakta
starter 1. oktober 2022

Bjørnør sør
Bjørnør nord

920 77 564
95184 796

l. Røy og orrhøne er fredet

2. Alljakt og trening som foregår samtidig med elgjakta skal utøves over tregrensen

3. Jakt med hund er tillatt, men kun en hund pr. person om gangen. Alle som benytter, eller
går sammen med og har nytte av hund under jakt, må ha løst jaktkort for jakt med hund

4. Flytting av kvote mellom jegere er ikke tillatt.

5. Hund som brukes løs til jakt hvor det beiter husdyr i området/terrenget skal ha godkjent
saurenhetssertifikat. Den som disponerer hunden er ansvarligfor all skade som hunden
måtte forvolde på husdyr.

6. Evaluering av jakta i slutten av oktober for d vurdere en eventuell forlengelse av jakta.

7. BAG LIMIT  (begrenset antall pr. dag): Settes utfra resultatfra årets taksering

8. Brudd pa disse reglene kan fore til testengelse fra jakt og bli straffet etter Fjellovens
bestemmelser om ikke forholdet ikke går under andre straffebestemmelser.

9. Alle jaktkort medfører tillatelse til jakt på småvilt for området det gjelder.

Fjellstyret er opptatt av at det skal være en fornuftig balanse mellom produksjon og høsting
og oppfordrer jegere til å ta ut predatorer (rev, kråke, ravn, mink) for a fa en oppgang i
småviltbestanden.

Priser:
Prisene på sesongkort økes med kr 50,-, ukekort med kr 25,- og dagskort med kr 15,-for
2022. Se eget skjema.

Harg- og smdrovviltjakt
Fra 15.07.21 til 15.04.22 ble det lagt ut sesongkort på revejakt og prisen ble satt til  kr  50,- pr.
kort. Fra 01.01.22- 15.04.22 ble det lagt ut sesongkort på øvrig smårovvilt (grevling,
røyskatt, mår) Prisen på kortet ble satt til  kr  25,-pr. kort.
Fjellstyret oppfordrer småviltjegere om åta ut predatorer og vedtar for 2022/23 alegge ut
sesongkort på revejakt gjeldende fra 15.07.22-15.04.23 til  kr  50,- pr. kort og sesongkort på
øvrig smårovvilt (grevling, røyskatt, mår) fra 01.01.23 - 15.04.23 til  kr  25,- pr. kort. Det
legges ut dags- og ukekort på hare fra 01.01.23 28.02.23 med priser tilsvarende 2022.



Signaturer:



Ja
kt

 p
å 

sm
åv

ilt
 -

 ry
p

e,
 s

ko
g

sf
u

g
l o

g
 h

ar
e.

 P
ri

sm
at

ri
se

.
Ja

kt
ti

d
 f

o
r 

ry
p

e 
o

g
 s

ko
g

sf
u

g
l e

r 
fr

a 
10

.0
9.

- 
01

.1
1.

20
22

. 
Ja

kt
ti

d
 k

an
 e

n
d

re
s 

u
t 

fr
a 

b
es

ta
n

d
sv

u
rd

er
in

g
.

Ja
kt

ti
d

 h
ar

e 
er

 f
ra

 1
0.

09
.

 -
 29

.0
2.

 s
m

ar
o

vv
ilt

 f
lg

er
 

ja
kt

id
sr

am
m

a 
(a

vs
lu

tt
es

 1
5.

04
.2

2)
K

vo
te

 f
as

ts
et

te
s 

et
te

r 
ta

ks
er

in
g

 -
 ca

 0
1.

09
.2

02
2.

T
yp

e
ko

rt
U

te
n

b
yg

d
s

m
ed

 h
un

d
ut

en
 h

un
d

S
es

o
n

g
ko

rt
 f

ra
 1

0.
09

.
kr

16
00

kr
11

50
B

jø
rn

ø
r 

N
o

rd
 -

 Ja
kt

 d
el

es
i 2

 f
el

t
 -

 fø
rs

te
 1

4 
d

g
.R

V
 1

7 
sk

ill
er

 j
ak

tf
el

te
n

e.
B

eg
re

n
se

t 
ko

rt
sa

lg
 (

fø
rs

te
 m

an
n

 t
il 

m
ø

lla
 f

ra
 u

tl
eg

g
sd

at
o

) 
K

o
rt

et
 g

je
ld

er
 f

o
r 

b
eg

g
e 

ja
kt

fe
lt

 f
ra

 2
5.

9.
S

es
o

n
g

ko
rt

 f
ra

 1
0.

09
.

kr
16

00
kr

11
50

B
jø

rn
ø

r 
S

ø
r

 -
 Ja

kt
 d

el
es

i 2
 f

el
t

 -
 fø

rs
te

 1
4 

d
g

.R
V

 1
7 

sk
ill

er
 j

ak
tf

el
te

n
e.

B
eg

re
n

se
t 

ko
rt

sa
lg

 (
fø

rs
te

 m
an

n
 t

il 
m

ø
lla

 f
ra

 u
tl

eg
g

sd
at

o
) 

K
o

rt
et

 g
je

ld
er

 f
o

r 
b

eg
g

e 
ja

kt
fe

lt
 

fr
a 

25
.9

.
S

es
on

gk
or

t 
fr

a 
25

.0
9.

kr
12

00
kr

87
0

U
ke

sk
or

t(
7d

g)
 f

ra
 2

5.
09

.
kr

87
5

kr
63

5
1 

do
gn

s 
ko

rt
 f

ra
 2

5.
09

.
kr

26
5

kr
21

5

T
yp

e
ko

rt
In

n
en

b
yg

d
s

m
ed

 h
un

d
ut

en
 h

un
d

S
es

o
n

g
ko

rt
 f

ra
 1

0.
09

.
kr

12
25

kr
88

5
B

jø
rn

ø
r 

N
or

d 
- J

ak
t 

de
le

s 
i

2
fe

lt 
- 

fø
rs

te
 1

4 
dg

.R
V

 1
7

sk
ill

er
ja

kt
fe

lte
ne

.
B

eg
re

ns
et

 k
or

ts
al

g 
(f

ø
rs

te
 m

an
n 

til
 m

ø
lla

 f
ra

 u
tle

gg
sd

at
o)

 
K

or
te

t 
gj

el
de

r 
fo

r 
be

gg
e 

ja
kt

fe
lt 

fr
a

25
.9

.
S

es
on

gk
or

t 
fr

a 
10

.0
9.

kr
12

25
kr

88
5

B
jrn

or
 

S
r 

- J
ak

t 
de

le
s 

i
2

fe
lt 

- 
fr

st
e 

14
 d

g.
R

V
 1

7 
sk

ill
er

 j
ak

tfe
lte

ne
.

B
eg

re
n

se
t 

ko
rt

sa
lg

 (
fø

rs
te

 m
an

n
 t

il 
m

ø
lla

 f
ra

 u
tl

eg
g

sd
at

o
) 

K
o

rt
et

 g
je

ld
er

 f
o

r 
b

eg
g

e 
ja

kt
fe

lt
 f

ra
 2

5.
9.

S
es

on
gk

or
t 

fr
a 

25
.0

9.
kr

92
5

kr
67

5
U

ke
sk

or
t(

7d
g)

 
fr

a 
25

.0
9.

kr
67

5
kr

49
5

1 
do

gn
s 

ko
rt

 f
ra

 2
5.

09
.

kr
2
1
5

kr
17

5

B
eg

ru
nn

el
se

 f
or

 f
or

la
g:

B
eg

re
ns

et
 k

or
ts

al
g 

(8
 k

or
t 

m
ed

 h
un

d 
på

 h
ve

r 
si

de
) 

fo
r 

fø
rs

te
 1

4 
da

ge
r 

fo
r
ab

eg
re

ns
e 

ja
kt

pr
es

s/
til

ga
ng

.
In

ne
nb

yg
ds

 g
is

 c
a 

25
%

 r
ab

at
t 

sa
m

t 
at

 a
lle

 f
år

 t
ilg

an
g 

fr
a 

da
g 

1 
(u

t 
fr

a 
tid

lig
er

e 
sa

lg
 e

r 
de

t 
få

 j
eg

er
e 

fr
a 

O
se

n)
K

u
n

 s
es

o
n

g
ko

rt
 s

el
g

es
 d

e 
fø

rs
te

 1
4 

d
ag

en
e.



     ÅRSMELDING OSEN FJELLSTYRE 2021

Osen fjellstyre disponerer et areal på totalt 
98.000 dekar fordelt på Bjørnør Nord og 
Bjørnør Sør. 
I 2021 har styret bestått av:
Greta Hagen vara: Sandra Gausen
Bror Ove Hestmo vara: Harald Stein
Oddbjørn Ovesen vara: Tore O. Green
Rune Strand vara: Trond Åsegg
Pål Sørgjerd vara: Hans Petter Hestmo

Salg av jakt og fiske og utleie av hytter og båter har blitt formidlet via Inatur. For 2021 utgjorde 
provisjon til Inatur kr 22505,50.

Møtevirksomhet:
Det har blitt avholdt 3 møter og behandlet 15 saker.

Korona:
På grunn av situasjonen rundt korona ble det i 2020 innført skjerpede rutiner rundt renhold, og 
fjellstyret besluttet å stenge hyttene i 3 døgn mellom hvert besøk som et smitteverntiltak. Dette ble 
også videreført i 2021. 

Bruk av statsallmenningen –Beitedyr
Det har beitet 366 sau og ca. 100 ammedyr på 
beite sommeren 2021.

Jakt og Fiske
Bjørnør statsallmenning har fått tildelt 41 elg jf. 
driftsplan 2019-2022 fra Osen utmarksråd. 

Det ble i 2021 tildelt jaktlagene til sammen 10 
elg, 2 voksne okser og 8 ungdyr (kalv og 1,5 års 
okse/ku). 
Kvoten ble fordelt 60/40 mellom Bjørnør Nord 
og Bjørnør Sør.

Valdet for Bjørnør Sør ble leid ut for 2 år, 2021–2022, slik at den kommer inn på samme driftsplan 
som Bjørnør Nord. Valdet ble utlyst via inatur.no og trekning ble foretatt av Steinkjer fjellstyre. 

Totalkvoten for Bjørnør statsallmenning ble også i år fylt. 



Fjellstyret er satt til å administrere og forvalte skogsfugl- og rypejakta på en forsvarlig måte ut fra 
gjeldende lovverk og takseringsresultat.   

Osen fjellstyre vedtok for 2021 å starte jakta på rype og skogsfugl 
10. september, tilsvarende som i 2020.  Det var begrenset salg av 
kort de første 14 dagene og området ble delt i to, Bjørnør Nord og 
Bjørnør Sør. Etter 25. september gjaldt jaktkortet for hele 
statsallmenningen. 

Årets hønsefugltaksering viste også i år positive resultater. Tallene 
estimerte 3,9 kylling pr. høne/par (3,7 i 2020), og tettheten på rype 
ble estimert til å være 17,2 fugl/km2 (24,3 fugl/km2 i 2020). Det ble 
også gitt tilbakemelding om gode observasjoner av skogsfugl. 

Ut fra dette resultatet ble det satt en bag limit på 2 stk. rype pr. dag 
pr. jeger med max uttak av 10 ryper i perioden 10.09. – 31.10.21, 
samt 1 stk. skogsfugl/storfugl pr. dag pr. jeger.

Jakta ble evaluert i sluttet av oktober og ut fra registrerte 
fangstrapporter ble jakta forlenget til 23. desember. Bag limit og 
totalkvote ble opprettholdt. Røy og orrhøne var også i 2021 fredet.

Pr. 23.12.21 var følende fangst innrapportert:
Lirype Totalt 152 stk. (2020:  162 stk)
Fjellrype  Totalt   7 stk. (2020:    4 stk.)
Tiur  Totalt   4 stk. (2020:    2 stk.)
Orrhane  Totalt  29 stk. (2020:   28 stk.)

Fiskekortsalget er stabilt, men vi ser gjerne at det fiskes mer da 
det er nødvendig med et visst uttak for å opprettholde kvaliteten 
på fisken. Det er tillat å fiske med garn, oter og stang i alle 
allmenningens 15 vann, både for innenbygds- og 
utenbygdsboende, og det er gapahuker ved Fiskløysa, Essen og 
Kangsvatne. Fjellstyret jobber med å få merket opp og ryddet 
stiene til noen av fiskevannene slik at det skal være enkelt å finne 
frem og dermed kunne øke aktiviteten rundt fiske. 

Predatorjakt
Osen utmarksråd har ansvar for å administrere ordningen med fellingsvederlag for predatorer. Ut fra 
søknad fra Osen utmarksrådet innvilget Osen fjellstyre kr 6500.- i tilskudd til utbetaling av 
fellingsvederlag i 2021.

Fjelloppsyn
Fjellstyre har siden 2005 hatt avtale om oppsyn/oppsynsoppdrag med 
Namdalseid fjellstyre. Avtalen omfatter elgjaktadministrasjon, samt oppsyn 
tilknyttet elgjakt, småviltjakt og fiske.
Samlet oppsyn skal ikke overstige kr 20250,- pr. år alle kostnader inkludert.
For 2021 utgjorde samlet oppsyn kr 16422,-. 



Leieavtale mellom Osen Fjellstyre og Osen/Steinsdalen idrettslag (OSIL)
Fjellstyret inngikk i 2021 avtale med OSIL om leie av snøscooter med sjåfør. Scooteren leies ut på 
timing med en timepris på kr 650,- + mva, det vil si kr 450,- pr. time for scooter og kr 200,- pr. time 
for sjåfør. For vinteren 2021 ble dette en kostnad på kr 40500,- / 54 timer med scooterkjøring og 27 
timer innleie (utstyrskjøring, snømåking etc.). 

Hytter
Det var totalt 250 utleiedøgn på fjellstyrets 5 utleiehytter (257 i 2020). 2 av hyttene har fått en 
rundvask (3 i 2020) og samtlige hytter godt opprustet med løsøre og forbruksmateriell.  Fjellstyret 
har god omsetning på hytteutleie, men det er også en utgiftspost da det krever kontinuerlig 

vedlikehold og tilførsel av ved/gass og annet utstyr. 

Naust, båter, hengebruer
Naustet i Austvatnet (ved hytta) har fått nye dører. Det er satt 
inn vinsjer i de fleste naustene og dette arbeidet vil også fortsette 
neste år. Det har ellers ikke vært noe ekstraordinær aktivitet på 
disse installasjonene i 2021 utenom vanlig vedlikehold og drift.

Veier og parkeringsplasser
Sandvassveien ble i vår gruset og skrapet og totalkostnaden på dette ble ca. kr 60000,-.
På parkeringsplass i Kvernlandsseteren har Fjellstyret vedlikeholdsansvar sammen med grunneier. 

Drift av fjellstyret
Det ble i vinter kjørt inn materiell med scooter til Austvasshytta (uthus/utedo) og til Elgsjøen 
(utedo). I tillegg ble det kjørt inn utstyr til øvrige hytter som gass, utebenker, solcellebatterier og 
annet forbruksmateriell. Det kom en del snø i vinter noe som medførte at hytte- og nausttak måtte 
måkes og reparasjoner utføres. 

I vår ble det nye uthuset/utedoen på Austvasshytta ferdigstilt og 
altan i fremkant av hytta ble revet og flyttet til tverrveggen og man 
kan nå gå «tørrskodd» fra hytta til uthuset. I tillegg er det ryddet 
rundt hytta slik at man har fin utsikt utover vannet. 
I Austvassgården er det satt inn ny vedovn i stua og det er byttet 
røykrør. Batteriet på solcelleanlegget er byttet og det er tilført to 
nye utebenker på gården. 
I Elgsjøen har uteområdet blitt ryddet og det er også der satt inn 
nye batterier til solcelleanlegget. Uteområdet i Olvatnet har også 
blitt ryddet.

Ved handicapplassen ved Sandvatna er området noe ryddet og det er bygd nytt inngangsparti på  
trelavvoen. Det er fremdeles noe lekkasje i lavvoen og dette skal utbedres til våren. Ellers 
registrerer vi at handicapplassen blir godt besøkt av store og små 😊



Regnskap og økonomi
Regnskapet har i 2021 blitt ført av Namdalseid regnskap AS og revidert av Revisjon 
Midt-Norge SA. 

Inntekter ved salg 2021:

Bompenger Sandvatna kr  11 575,- 2020  kr      8 950,-
Elgjakt kr  92 579,- 2020 kr    83 627,- 
Fiskekort kr  13 575,- 2020 kr    14 875,-
Jaktkort kr  76 455,- 2020 kr    66 790,-
Hytte/båtutleie kr 132 335,- 2020 kr   105 800,-
Totalt kr 326 519,- 2020 kr   280 042,-

Året 2021 også vært preget av korona som i 2020, men driften i Fjellstyret har til tross for dette 
vært tilnærmet normal. 

Fjellstyret vil til slutt rette en takk til alle brukere av statsallmenningen, til alle våre 
samarbeidspartnere og til de som har stilt opp med dugnadsinnsats. 

Steinsdalen, den 27.03.2022



REGNSKAP 2021

FOR

Osen Fjellstyre
Org.nr - 975 733 505

Utarbeidet av:

NAMDALSEID
REGNSKAP AS
AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP

GLOTTVEGEN 2- 7750 NAMDALSEID
KJERKBAKKEN 2 - 7790 MALM (man, tirs og tors)
OALBYGDVEGEN 3-  7730 BEITSTAD (man og tors)
Nr i regnskapsførerregisteret- 31753



Resultatregnskap pr 31.12.
OSEN FJELLSTYRE

Note Regnskap
2021

Regnskap
2020

Driftsinntekter

Salgsinntekt

Annen driftsinntekt

2

2

2

256 063

169 074

231 619

124 887

Sum driftsinntekter 425 137 356 506

Driftskostnader

Varekostnad

Lønnskostnad

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

79 172 62 369

3,7 35 616 85 634

4 19 255 19 255

313 596 380 618

447 639 547 876

-22 502 -191 370

Finansposter

Annen renteinntekt

Annen rentekostnad

520 3453

28

Netto finansposter 520 3425

Ordinært resultat før skattekostnad -21 982 -187 945

Skattekostnad på ordinært resultat

Ordinært resultat -21 982 -187 945

Ekstraordinære poster

Årsresultat -21 982 -187 945

Overføringer og disponeringer

Overført annen egenkapital -21 982 -187 945

Sum overføringer og disponeringer -21 982 -187 945



Balanse pr 31.12.
OSEN FJELLSTYRE

Note Regnskap
2021

Regnskap
2020

Anleggsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Kundefordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

342 533 361 788

342 533 361 788

4 342 533 361 788

8188 35 499

8 188 35499
5 726 989 753 617

726 989 753 617

735 177 789 116

1077710 1150 904



Balanse pr 31.12.
OSEN FJELLSTYRE

Note Regnskap
2021

Egenkapital
Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

1 037 568

Regnskap
2020

1 059 551

1 037 568 1 059 551

6 1 037 568 1 059 551

Gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

25 346
12 094

2 702

64 373
21 810
5 170

40 142 91 353

40 142 91 353

1077 710 1 150 904

Osen 31.12.2021/01.03.2021

OSEN FJELLSTYRE

@gs ±eat
Styreleder Nestleder

be 2 leluu-
Bror Ove Hestmo

Styremedlem

Sfyremedle

.rka.
Rune Strand

Styremedlem



Noter 2021

OSEN FJELLSTYRE
Organisasjonsnr. 975 733 505

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god
regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til
virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme
periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Varige driftsmidler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler
er aktivert til anskaffelseskost. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke. Driftsmidler med begrenset
levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som ventes aikke være forbigående.

For egentilvirkede anleggsmidler har selskapet benyttet unntaksregelen  for  små foretak som gir adgang
til aunnlate åta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Immaterielle eiendeler
Ervervet goodwill avskrives over forventet levetid. Andre balanseførte immaterielle eiendeler som er
tidsbegrenset eller anseesaha begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært over forventet levetid.

Langsiktige tilvirkningskontrakter
Langsiktige tilvirkningskontrakter inntektsføres etter fullført kontrakts metode.

Aksjer mv.
Aksjer mv. klassifisert som anleggsmiddel vurderes til anskaffelseskostnad, eller nedskrevet til virkelig
verdi hvis verdifallet ikke anseesavaere midlertidig. Børsnoterte aksjer er skrevet ned til kursen ved
utgangen av regnskapsåret hvis den er lavere enn anskaffelseskost. Utbytte inntektsføres som annen
finansinntekt.

Aksjer mv. som er klassifisert som omløpsmiddel vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer mv. vurderes til virkelig verdi ved årets slutt.

Fordringer
Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet
tap ikke anseesavere av forbigående art.



Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap.
Avsetning for tap gjøres basert på individuell vurdering av vesentlige kundefordringer. For øvrige
kundefordringer gjøres det en uspesifisert avsetning for forventet tap. Andre kortsiktige fordringer
vurderes individuelt.

Gjeld
Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag
og nedbetaling.

Varelager
Varelager vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Virkelig
verdi beregnes som forventet framtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. For egentilvirkede varer
har selskapet benyttet unntaksregelen for små foretak, som gir adgang til å unnlate åta med faste
tilvirkningskostnader  ved  beregning av anskaffelseskost.

Utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Note 2- Spesifisering av salginntekt.

Salgsinntekter fiskekort
Salgsinntekter jaktkort
Salgsinntekter storviltjakt
SumSalgsinntekter jakt og fiske

13 575
76 455
92 579

182 609

Veiavgift
Tilskudd/ Refusjon
Festeavgift hytter
Utleie hytter og båter
Annen intekt
Sum andre inntekter

Sum inntekter

11575
26 630
58 579

142 443
3 301

221 745

425137



Note 3  -  Lnnskostnader mv.

Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Sum

2021
41 902
-6 286

0

2020
80 518

3 989
0

35 616 84 507

Selskapet har sysselsatt O årsverk i regnskapsåret.

Arbeidsgiveravgift er negativ. Det er gjort korrigering for regnskapsåret  2020  og  2021  etter opplysning
om fritak for arbeidsgiveravgift for fjellstyrene. Kr. 6  286,-  er arbeidsgiveravgift tilgode som blir
tilbakebetalt i  2022.

Note 4 -  Varige driftsmidler

Tomter, Driftslsore, Sum
bygninger og inventar,

annen fast verkty mv.
eiendom

Anskaffelseskostnad 01.01.21 527134 0 527 134
Tilgang kjpte driftsmidler 0 0 0
Tilgang egentilvirkede driftsmidler 0 0 0
Avgang realiserte driftsmidler 0 0 0
Investeringstilskudd, nedskrevet 0 0 0
Anskaffelseskostnad 31.12.21 527134 0 527134
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21 -184 601 0 -184 601
Akkumulerte nedskr. 31.12.21 0 0 0
Akk. reverserte nedskr. 31.12.21 0 0 0
Balanseført verdi 31.12.21 342 533 0 342 533

Årets avskrivninger 19 255 0 19 255
Årets nedskrivninger 0 0 0
Årets reverserte nedskrivninger 0 0 0

Qkonomisk levetid 15 ar
Avskrivningssats 0-6,67% 0%
Avskrivningsplan lineær

Balansef. lanekostnad egentilv. dr.m. 0 0 0
Balanseførte leieavtaler 0 0 0



Note 5 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler 18 393

Note 6- Egenkapital

Egenkapital 31.12.2020
Prinsippendringer og korrigeringer

Egenkapital 01.01.2021
Årsresultat

Egenkapital 31.12.2021

Aksjekapital Overkurs Annen Opptjent Sum
innskutt egenkapital egenkapital

egenkapital

1059 551 1 059 551

10S9 551 1059 551
-21 982 -21 982

1037 569 1037 569



Refusjonsberettigede kostnader 2021 konto

Lonn oppsyn 23 200 5000
Arbeidsgiveravgift oppsyn -6 286 5400,5401
Feriepenger oppsyn 2 702 5092
Godtgjørelse til styret 16000 5330
Sum lnnskostnader 35616

Bilgodtgjrelse 6 783 7100
Sum reisekostnader 6783

Kostnader leie snøscootertransport 35 100 4500
Kostnader leie helikoptertransport 0 4505
Sum leie transport 35100

Timer A Oppsyn Namdalseid Fjellstyre
Timer B HS Drift AS
Timer B Jorleif Harsvik
Timer B Skjøtsel
Timer B Atle Karlsen AS
Timer C saksbehandling

Timer oppsyn, refusjonsberettiget
Timer oppsyn, ikke refusjonsberettigede
Sum timer oppsyn

26
61
12
204
7
9

319
2
321

Kostnader knyttet til refusjon
Lønnskostnader -refusjonsberettiget 90%
Reisekostnader -refusjonsberettiget 85%
Transport helikopter
Transport snøscooter
Forsikring arbeidstakere /sikr.utstyr  /arb.klaer
Innleide tjenester, refusjonsberettiget 90%
Sum refusjonsberettigede kostnader 2021

32054
5765
0
35100
0

39664
112 583



Lønns- og pensjonskostnader 2021

Navn OSEN FJELLSTYRE Organisasjonsnr. 975 733 505
Forretningsadresse V/ GRETA HAGEN Fødsels nr.

Postnr./-sted 7740 ISTEINSDALEN

Ekstern regnskapsfører

Navn NAMDALSEID REGNSKAP AS
Regnskapsførers

976 944 194organisasjons nummer

Forretningsadresse
GLOTTVEGEN 2 Postnr.-/sted I 7750 NAMDALSEID

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1022
For asamordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra naeringslivet, kan opplysninger som avgis i"Lonns- og pensjonskostnader",
RF-1022, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til a innhente de samme
opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret§§ 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til
Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Merknader til utfylling av skjemaets side 2:

Dette skjemaet skal fylles ut av alle som har lønnsopplysningspliktige utbetalinger og som er bokføringspliktige etter lov eller etter
forskrift gilt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner.

Skattepliktige virksomheter skal levere skjemaet elektronisk. Offentlige etater og skattefrie institusjoner
skal levere skjemaet på papir til skattekontoret innen 31. mai 2022.

Hensikten med dette skjemaet er aavstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte
utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "AO7 Avs temingsinformasjon for år 2021". De sarrlede kostnadsførte og
registrerte lønnsopplysningspliktige ytelser skal spesifiseres for hver kontokode.

Dersom det er flere kontoer enn det er linjer i skjemaet,må flere skjemaer benyttes. Postene 111  og  112 skal kun fylles ut på det siste
skjemaet.

De som har avvikende regnskapsår må basere oppstillingen på kalenderåret.

Har den som plikter agi oppgave, plikt tilaha revisor i henhold til lov om revisjon og revisorer, skal også revisor underskrive. Det samme
gjelder dersom det etler lov eller forskrift benyttes koITTTUnerevisor.

Hver linje er nummerert av hensyn til referanse/identifikasjon.

Kolonne 2/3:

Det er konto (kontonummer) og kontonavn fra regnskapet som skal oppgis. For postene 111 0g 112 er det tilstrekkelig
at konto oppgis i de tilfellene det er flere underkontoer for hver linje.
Kolonne 4:
Kolonnen skal inneholde de samlede kostnadsforte og registrerte lønnsopplysningspliktige ytelser fra regnskapet for den enkelte
konto. Utbetalinger under grensen for opplysningsplikt skal også medtas.

Kolonne 5 og 6:
Konto  og  navn er knyttet mot kostnadskontoen. Tallene i kolonne 5 og 6 hentes fra den konto i balansen som er knyttet mot den aktuelle
resultatkontoen. Hvis avsetning til flere resultatposter er fort mot samme balansekonto, kan balansekontoen føres på egen linje.

Kolonne 7:

Sum kolonne 7 skal stemme med summen av alle beløp innrapportert under inntektsbeskrivelser som fremgår av rapporten
"A07 Avstermingsinformasjon for år 2021 ". Beløpet skal i tillegg inneholde utbetalte beløp som er under grensen for lønnsopplysningsplikt
og som ikke er innrapportert.

Kolonne 8:

Det som skal oppgis her er det beløp av årets utbetalte innrapporteringspliktige ytelser (kolonne 7) som er arbeidsgiveravgiftspliktig,
spesifisert pr. konto. Sum kolonne 8 skal stemme med "Sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse" fratrukket "Sum avgiftsgrunnlag
refusjon", som fremgår av rapporten "A07 Avstemmingsinformasjon for ar2021 ".

Sum kolonne 8 skal være redusert for tilskudd/refusjon vedrørende arbeidskraft.

RF-1022
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Dato fra-til: 01.01.2021 31.12.2021 Resultatregnskap
Regnskapsår 2021 for

Periode OSEN FJELLSTYRE Side:

Denne periode Hittil
Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett

Salgs- og driftsinntekt

3101 Salgsinntekt fiskekort 13 575,00 er 14 875,00 er 13 575,00 er 14 875,00 er

3120 Veiavgift, avg.fr 8 950,00 er 8 950,00 er

3130 Salg jaktkort 76 455,00 er 66 790,00 er 76 455,00 er 66 790,00 er

3131 Salg storviltjakt 92 579,40 er 83 627,15 er 92 579,40 er 83627,15er

3200 Bompenger 11 575,00 er 0,00 11 575,00 er 0,00

3220 Salgsinntekt tjenester, 3 300,00 er 0,00 3 300,00 er 0,00
u/avg.omr.

3300 Festeavgift 58 579,00 er 57 377,00 er 58 579,00 er 57 377,00 er

3440 Tilskudd Statskog 26 630,00 er 18 037,00 er 26 630,00 er 18 037,00 er

3600 Leieinntekt fast eiendom 4 200,00 er 4 200,00 er

3601 Utleie hytter og båler 132 335,00 er 105 800,00 er 132 335,00 er 105 800,00 er

3602 Erstatning ifbm hytteleie 5 908,00 er 1 050,00 er 5 908,00 er 1 050,00 er

3990 Øreavrunding ved 0,60 er 0,15 0,60 er 0,15
fakturering
Salgs- og driftsinntekt 425 137,00 er 356 506,00 er 0 425 137,00 er 356 506,00 er 0

Varekostnad

4500 Innleie oppsyn 16 422,38 47 338,21 16 422,38 47 338,21

4501 Leid arbeidskraft 27 650,00 27 650,00

4505 Leie helikoptertransport 15 031,25 15 031,25

4506 Leie snøscootertransport 35100,00 35 100,00

Varekostnad 79 172,38 62 369,46 0 79 172,38 62 369,46 0

Dekningsbidrag 345 964,62 cr 294 136,54 er 0 345 964,62 er 294 136,54 er 0

Lonnskostnad

5000 Lønn Iii ansatte 46 476,35 46 476,35

5092 Feriepenger 2 702,20 5170,69 2 702,20 5 170,69

5100 Lønn Iii ansatte 23 200,00 23 200,00

5330 Godtgj. tl styre- og 16 000,00 28 500,00 16 000,00 28 500,00
bedriftsforsamling

5390 Annen oppgavepliktig 370,47 370,47
godtgjørelse

5400 Arbeidsgiveravgift 6 286,00 er 3 842,68 6 286,00 er 3 842,68

5401 AGA korona -4% 117,00cr 117,00er

5405 Arbeidsgiveravgift av påløp. 263,70 263,70
feriepenger

5920 Yrkesskadeforsikring 1127,00 1127,00

Lonnskostnad 35 616,20 85 633,89 0 35 616,20 85 633,89 0

Driftskostn. og av- og
nedskrivninger

6000 Avskrivning på 19 255,00 19 255,00 19 255,00 19 255,00
bygning/annen fast eiend.

6240 Ved 1 000,00 5 825,00 1 000,00 5 825,00

6300 Leie lokale 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

6400 Leie maskiner 1600,00 1 600,00

6490 Refundert arbeidsfortjeneste 9 375,00 9 375,00

6540 Inventar hytter 11 045,79 29 660,65 11 045,79 29 660,65

6545 Fiskeplass Sandvatne 17 900,00 17 900,00

6550 Driftsmateriale hytter 47109,83 15 786,24 47 109,83 15 786,24

6553 Programvare årlig vedl.hold 3 558,25 9 286,50 3 558,25 9 286,50
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Dato fra-til: 01.01.2021-  31.12.2021 Resultatregnskap
Regnskapsår 2021 for

Periode OSEN FJELLSTYRE Side: 2

Denne periode Hittil
Nr. Kontonavn Regnskap i  år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i  år Regnskapifjor Budsjett

6570 Arbeidsklær og arbeidsutstyr 5 219,00 5 219,00

6600 Reparasjon og vedlikehold 61148,54 72 815,70 61148,54 72 815,70
hytter og båter

6601 Vedlikehold uteareal 21 462,44 48 079,40 21 462,44 48 079,40

6620 Reparasjon og vedlikehold 276,00 276,00
utstyr

6700 Revisjonshonorar 6 825,00 5 625,00 6 825,00 5 625,00

6705 Regnskapshonorar 45 991,36 45 285,00 45 991,36 45 285,00

6750 Administrasjonskostnader 2 053,80 2 053,80
elgjakt

6751 Hønsefuglportalen 8 000,00 8 000,00

6800 Kontorrekvisita 5 337,50 5 337,50

6860 Møte, kurs, oppdatering o I 278,40 14 975,00 278,40 14 975,00

6890 Annen kontorkostnad 1 869,00 1 869,00

Driftskostn. og av- og 231 143,61 308 754,79 0 231 143,61 308 754,79 0
nedskrivninger

Annen driftskostnad

7100 Bilgodtgjørelse, 6 783,00 3 894,73 6 783,00 3 894,73
oppgavepliktig

7200 Provisjonskostnader 28 500,60 23 771,87 28 500,60 23 771,87
INATUR

7250 Fellingsavgift storvilt 7 840,00 6 465,00 7 840,00 6 465,00

7315 Administrasjonsavgift ELG 1193,48 1193,48

7320 Reklamekostnad 6 002,50 2 000,00 6 002,50 2 000,00

7400 Kontingent, 21 278,00 27 220,00 21 278,00 27 220,00
fradragsberettiget

7420 Gaver og tilskudd 6 000,00 7 500,00 6 000,00 7 500,00
7430 Gave, ikke fradragsberettiget 567,00 567,00

7500 Forsikringspremie 16 182,00 14 169,00 16 182,00 14 169,00

7740 Øredifferanser ved 1,16 cr 2,02 1,16 cr 2,02
avstemming

7770 Bank- og kortgebyr 4 712,50 5 899,25 4 712,50 5 899,25

7771 Purre og inkassogebyrer 70,00 70,00

7775 Vippsgebyr 198,36 126,02 198,36 126,02

7790 Annen kostnad 1 001,00 1 001,00

7799 Annen kostnad, ikke 1 450,00 1 450,00
fradragsberettiget
Annen driftskostnad 101 707,28 91 117,89 0 101 707,28 91 117,89 0

Driftskostnader 447 639,47 547 876,03 0 447 639,47 547 876,03 0

Driftsresultat 22 502,47 191 370,03 0 22 502,47 191 370,03 0

8051 Renteinntekt bankinnskudd 520,00 er 3 453,00 er 520,00 er 3 453,00 er

8155 Rentekostnad 28,41 28,41
leverandørgjeld
Ordinært resultat før 21 982,47 187 945,44 0 21 982,47 187 945,44 0
skattekostnad

Ordinært resultat 21 982,47 187 945,44 0 21 982,47 187 945,44 0

Årsresultat 21 982,47 187 945,44 0 21 982,47 187 945,44 0

8960 Overføringer annen 21 982,47 cr 187 945,44 cr 21 982,47 cr 187 945,44 er
egenkapital
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Dato fra-til: 01.01.2021-  31.12.2021 Balanse
Regnskapsår:2021 for
Periode: OSEN FJELLSTYRE Side:

Denne periode Hittil
Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett

EIENDELER

1100 Bygninger/ Hytter 0,00 0,00 0,00 0,00

1120 Sandvassvegen 113 076,59 113 076,59 113076,59 113 076,59

1125 Handieapbrygge sandvatnet 229 456,30 248 711,30 229 456,30 248 711,30

Anleggsmidler 342 532,89 361 787,89 0 342 532,89 361 787,89 0

1500 Kundefordringer 8 188,38 35 499,00 8 188,38 35 499,00

1515 VIPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

1575 Utlegg for fjellstyret 0,00 0,00 0,00 0,00

1900 Kontanter 0,00 1 001,00 0,00 1 001,00

1920 Drift SMN 4360 46 63238 254 000,17 130 530,46 254 000,17 130 530,46

1921 SMN 42021100085 81,75 81,75 81,75 81,75

1922 Sparekonto SMN 43600972821 454 513,72 603 993,72 454 513,72 603993,72

1950 skattetrekk 4202 21 78614 18 393,00 18 010,00 18 393,00 18 010,00

Omløpsmidler 735 177,02 789 115,93 0 735 177,02 789 115,93 0

Eiendeler 1 077 709,91 1 150 903,82 0 1 077 709,91 1 150 903,82 0

EGENKAPITAL OG GJELD

2050 Annen egenkapital 1 037 568,08 er 1 059 550,55 er 1 037 568,08 er 1 059 550,55 er

Opptjent egenkapital 1 037 568,08 er 1 059 550,55 er 0 1 037 568,08 er 1 059 550,55 er 0

Sum udisponert resultat 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

Total egenkapital 1 037 568,08 er 1 059 550,55 er 0 1 037 568,08 er 1 059 550,55 er 0

2400 Leverandørgjeld 25 346,00 cr 64 372,50 er 25 346,00 er 64 372,50 er

2600 Forskuddstrekk 18 380,00 er 17 997,00 er 18 380,00 er 17 997,00 er

2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift 6 286,00 3 549,77 er 6 286,00 3 549,77 er

2785 Påløpt arb.giveravgift påløpt ferielønn 0,00 263,68 er 0,00 263,68 er

2930 Skyldig lønn 0,00 0,00 0,00 0,00

2940 Skyldige feriepenger 2 701,53 er 5 170,02 er 2 701,53 er 5170,02 er

2945 Utbetalte feriepenger 7 934,07 7 934,07 7 934,07 7 934,07

2946 Motkonto utb. feriepenger 7 934,07 er 7 934,07 er 7 934,07 er 7 934,07 er

Kortsiktig gjeld 40 141,53 er 91 352,97 er 0 40 141,53 er 91 352,97 er 0

Total gjeld 40 141,53 er 91 352,97 er 0 40 141,53 er 91 352,97 er 0

Egenkapital og gjeld 1 077 709,61 er 1 150 903,52 er 0 1 077 709,61 er 1 150 903,52 er 0
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Aldersfordelt saldoliste - Kunde

for
Pr. dato 31.12.2021

OSEN FJELLSTYRE Side: 1

Nr. Kunde Saldo Ikke forfalt 0-30 dager 31-60 dager 61-90 dager Over 90 dager Ikke fordelt

10000 INATUR NORGE AS 809,38 809,38

10022 HEIDI ELISABETH AMUNDSEN 5950,00 5 950,00

10026 OLE BJØRN GARTLAND 1 429,00 1429,00

Totalt 8 188,38 809,38 0,00 0,00 1 429,00 5 950,00 0,00
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Aldersfordelt saldoliste • Leverandør

Pr. dato 31.12.2021
for

OSEN FJELLSTYRE Side: 2

Nr. Leverandør

20002 NAMDALSEID REGNSKAP AS

20020 Norges Fjellstyresamband

20029 NAMDALSEID FJELLSTYRE

Totalt

Saldo Ikke forfalt

-7 731,00 -7 731,00

-1193,00 -1193,00

-16422,00 -16422,00

-25 346,00 -25 346,00

0-30 dager 31-60 dager 61-90 dager Over 90 dager Ikkefordelt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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NAMDALSEID
REGNSKAP AS
AUTORISERI REGNSKAPSFRLRSELSKAP

FULLSTENDIGHETSERKLÆRING
for regnskapsåret 2021

Dette dokumentet har som formal asikre at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.

Vi i Osen Fjellstyre bekrefter, etter beste evne og overbevisning, at vi har oppfylt våre
forpliktelser for at årsregnskapet er utarbeidet i overcnstemmelse med god regnskapsskikk i
Norge.
Vi er ansvarlig for at driften av selskapet utføres i henhold til lover og regler og skal
identifisere og håndtere alle eventuelle brudd på relevante lover og regler.

Vi har gitt Namdalseid Regnskap AS fullstendige opplysninger og
tilgang til alle relevante opplysninger for utarbeidelsen av regnskapet.
Dette gjelder følgende:

• Alle utgående fakturaer i nummerert rekkefølge.
• Alt salg og omsetning, samt erstatninger i næringen er oppgitt
• All kontantomsetning og kontantbeholdning er oppgitt
• Fullstendige, nummererte og signerte varetellingslister.
• Opplysninger om utleieforhold, inntekt og kostnader.

• Alle inngående fakturaer med fakturadato for regnskapsåret.
• Alle kontoutskrifter vedr næringen, inkl inn- og utbetalingsbilag.
• Alle årsoppgaver, f.eks. banker/låneinstitusjoner, leverandører.
• Opplysninger om private uttak fra næringen, varer til eget bruk, m.m.
• Lån og uttak fra selskap til eiere.
• Lån fra eiere til selskap.



• Fullstendige opplysninger vedr arbeids- og lønnsforhold er oppgitt,
gjelder også sluttdato for ansatte som har sluttet.

• All lønn til ansatte og evt innleide personer er oppgitt og innmeldt til
regnskapskontoret.

• Opplysninger om privat bruk av næringsbil er rapportert, kjørebok.
• Øvrige opplysninger som gjelder virksomheten er oppgitt til

regnskapsførerforetaket. Opplysninger som kreves for at regnskap,
skatteberegning og avgiftsberegning skal bli riktig.

STEINSDALEN 17.03.2022

os»tare
Greta Hagen



 
 
 
 
 
Til Osen fjellstyre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Osen fjellstyre som viser et regnskapsmessig underskudd på 
kr. 21 982. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med 
fjelloven med forskrift. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av fjellstyret slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige 
etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Årsberetningen og annen øvrig informasjon  
Fjellstyret er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som er publisert 
sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter den lovbestemte årsberetningen og annen 
informasjon i årsrapporten. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i 
årsberetningen eller annen øvrig informasjon. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig 
informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, 
annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av 
årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår 
som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon 
fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  
 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og 
• at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 

   
Fjellstyrets ansvar for årsregnskapet 
Fjellstyret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med fjelloven med forskrifter. Fjellstyret 
er også ansvarlig for slik intern kontroll det finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
  

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 



 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den 
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 9 
  
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om attestasjonsoppgaver etter Statskogs rundskriv 1/2003 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at 

• fjellstyrets tilskudd til allmennyttige formål er i henhold til gjeldende bestemmelser 
• ansatte/engasjert personell har ført timelister i henhold til gjeldende bestemmelser 
• kostnader knyttet til arbeidsoppgaver som gir grunnlag for tilskudd går klart fram av fjellstyrets 

årsregnskap eller noter til årsregnskapet. 
 
 
 
 
Malm, 26. april 2022 
 
 

 
Knut Tanem 
statsautorisert revisor 
oppdragsansvarlig 
 

 
 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger


Fra: Hagen Greta <Greta.Hagen@osen.kommune.no>
Sendt: 03.05.2022 07:16:48
Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>
Emne: Osen fjellstyre - møtereferat, årsmelding, regnskap og revisjonsberetning 2021

Hei!
 
Vedlagt følger møtereferat fra 27.03.22 og årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for 2021.
 
 

                   Sektor for Helse og Omsorg
              Greta Hagen
                   Sekretær
                   Tlf. 90876019
                   greta.hagen@osen.kommune.no
 
 
 

mailto:greta.hagen@osen.kommune.no
https://www.osen.kommune.no/


 

 
 

Trøndelag politidistrikt 

 
Post: Postboks 2475 Torgarden, 7005 Trondheim Tlf: (+47) 73 89 90 90 Org. nr: 983998631  
E-post: post.trondelag@politiet.no   www.politiet.no 
 

 
 
 
Osen kommune 
Kommunehuset 
7740 STEINSDALEN 

Trøndelag politidistrikt 

   
Deres referanse: Vår referanse:  Dato: 
 22/53553 - 2 19.04.2022 

 
 
Kunnskapsgrunnlag fra Trøndelag politidistrikt   
 
 
Viser til vedlegg Kunnskapsgrunnlag fra Trøndelag politidistrikt. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Nils Kristian Moe 
Politimester 
 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
 
 
Vedlegg: 
Kunnskapsgrunnlag fra Trøndelag politidistrikt 

 
 
Mottakere 
Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 
Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 
Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 
Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 
Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 
Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 
Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 
Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 
Indre Fosen kommune Postboks 23 7101 RISSA 
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Mottakere 
Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 
Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 
Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 
Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 
Melhus kommune Postboks 55 7221 MELHUS 
Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 
Midtre Gauldal kommune Rådhuset 7290 STØREN 
Namsos kommune Stavarvegen 8 7856 JØA 
Namsskogan kommune  7890 NAMSSKOGAN 
Nærøysund kommune Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK 
Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 
Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 
Overhalla kommune Svaliveien 2 7863 OVERHALLA 
Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 
Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN 
Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 
Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 
Snåsa kommune / Snåasen 
tjielte 

Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 
Trondheim kommune Postboks 2300 Torgarden 7004 TRONDHEIM 
Tydal kommune Tydal kommune 7590 TYDAL 
Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 
Ørland kommune Postboks 43 7159 BJUGN 
Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KOMMUNE OG POLITISAMARBEID 

SAMMEN FOR ET TRYGT TRØNDELAG 

Foto: Geir Stenkløv/Politiet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et samfunn og politidistrikt i endring 
I takt med at samfunnet endrer seg må politiet evne å tilpasse seg utviklingen. I en 
stadig mer digitalisert og global verden har våre arbeidsmetoder og vår kunnskap blitt 
utfordret. For å møte den nye virkeligheten har Politiet i Trøndelag siden 2016 vært 
gjennom store endringer i form av sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag 
politidistrikter, organisasjonsendringer og utvikling av mange nye arbeidsmetodikker. 
 
Trøndelag politidistrikt har i 2022 tre fokusområder som vi særskilt prioriterer: 
 

1. Vi skal skape tillit gjennom blant annet tilstedeværelse, samhandling, og god 
kommunikasjon 

2. Vi skal jobbe kunnskapsbasert gjennom blant annet å innhente og dele 
informasjon med våre samarbeidsaktører, og sammen koordinere gode 
kriminalitetsforebyggende tiltak 

3. Vi skal ha særlig fokus på fire kriminalitetsområder som har særlig høy risiko: 
• Seksuelle overgrep mot barn og unge 
• Mishandling i nære relasjoner 
• Vold og rus i ungdomsmiljøer 
• Organisert kriminalitet 

 
Politiets hovedstrategi er å forebygge kriminalitet, men vi er bare en liten del av 
samfunnets samlede forebyggende innsats.  Kommunene og andre offentlige og 
private aktører spiller en viktig rolle i forebygging og bekjemping av kriminalitet, og vi 
opplever stor velvillighet og samarbeidsvilje. Fra politiets side opplever vi at 
samarbeidet med kommunene fungerer bra, og vi ser frem til å utvikle dette 
samarbeidet videre. Dette kunnskapsgrunnlaget håper jeg kan gi kommunene enda 
større kunnskap om hvordan politiet arbeider og om våre ressurser. 
 
 
 
Nils Kristian Moe 
Politimester 
  



 
  

I tillegg til geografiske driftsenheter (GDE) har politidistriktet også funksjonelle 
driftsenheter (FDE) som skal understøtte tjenesten i GDE-ene. Disse er: 
• Felles enhet for forebygging 
• Felles enhet for påtale 
• Felles enhet for etterretning og etterforskning 
• Felles enhet for utlending 
• Felles enhet for sivil rettspleie 

GEOGRAFISK 
ORGANISERING 



 

  

Det forebyggende arbeidet utføres av politipatruljen, forebyggere og politikontakter 

i tjenesteenhetene. Politidistriktet har også egne funksjoner og roller som arbeider 

forebyggende på sine fagfelt og som støtter/forsterker det forebyggende arbeidet i 

tjenesteenhetene, som for eksempel næringslivskoordinator, 

radikaliseringskontakt, familievoldskoordinator, politiets nettpatrulje, med mer. 

 

For å lykkes med forebygging er vi avhengig av god samhandling med andre 

offentlige etater, næringslivet, frivilligheten og befolkningen, og de beste 

resultatene får vi sammen. Det er ofte andre aktører som har det beste 

forebyggende tiltakene, og det er den samlede innsatsen som gir best effekt. 

 

Vi har politiråd i alle distriktets 39 kommuner som skal sikre samhandling på 

strategisk nivå, og vi har daglig kontakt med kommunene gjennom våre 26 

politikontakter. Flere av kommunene er direkte involvert i tiltaksprosesser i 

arbeidsmetodikken Kunnskapsbasert politiarbeid.  

 

 

FOREBYGGING 



  

Operasjonssentralen mottar, vurderer, og 

prioriterer innkommende meldinger til 

politidistriktet, og sørger for en likere behandling av 

saker i Trøndelag. De har blant annet som oppgave å 

holde oversikt over samt lede den operative 

virksomheten i hele politidistriktet. Flåtestyring av 

patruljer innebærer blant annet å gjennomføre 

sideveis forskyvning av patruljene for å ivareta 

beredskapen i alle deler av politidistriktet ved store 

hendelser. 

 

Alle geografiske driftsenheter har tilgjengelig 

innsatsledelse med kompetanse til å løse store 

og/eller ekstraordinære hendelser. 

 

I takt med klimaendringer og mer ekstremvær så vil 

hendelser som jordskred og flom fordre økt 

koordinering og samarbeid mellom politiet, 

kommune, og andre aktører. Det kan også oppstå 

andre uventede kriser slik som pandemien og 

flyktningkrisen er eksempler på. 

57 039 nødsamtaler i 2021 

98,6% besvart innen 20 

sekunder 

36

20

12

37,8

18,1

11,3

Under 2000
innbyggere

2000-19999
innbyggere

Over 20 000
innbyggere

Responstider 
hasteoppdrag 2021 

(antall minutter)

Krav Resultat

BEREDSKAP 



TIDLIG ETTERFORSKNING 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ved hjelp av ny teknologi kan 

patruljene gjøre stadig mer 

etterforskning på stedet. Dette gjør 

at kvaliteten på avhør blir bedre som 

følge av at alt er friskt i minne, og at 

sporsikring kan skje i så tidlig fase 

som mulig. 

 

Patruljene får også hjelp fra 

politidistriktets døgnbemannede 

enhet for etterforskningsledelse, 

felles straffesaksinntak (FSI). 

Gjennom godt samspill mellom 

patruljene og etterforskningsledere 

og/eller påtalejurister sikrer det 

kvalitet i sakene uavhengig av hvor 

eller når hendelsen skjer.  

 

Alle innkommende saker vurderes 

og prioriteres ved FSI. Dette sikrer 

lik behandling uavhengig av hvor en 

straffesak skjer. 



  

  2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 2021 Endring 2010-2021 

Økonomi 451 453 468 2 063* 2 184 1 895 1 447 1 750 74 % 

Vinning 12 173 11 219 10 261 7 136* 6 334 6 407 6 711 7 003 -74 % 

Vold 2 026 2 013 1 985 2 045 2 199 2 291 2 308 2 249 10 % 

Sedelighet 436 566 459 600 584 654 656 884 51 % 

Narkotika 2 779 2 857 2 741 2 332 2 640 2 455 2 266 1 624 -71 % 

Skadeverk 1 864 1 617 1 298 1 423 1 314 1 579 2 017 1 990 6 % 

Miljø 189 200 146 181 149 155 195 201 6 % 

Arbeidsmiljø 52 63 64 61 83 88 70 81 36 % 

Trafikk 5 028 5 138 5 111 4 827 4 615 4 276 4 994 4 570 -10 % 

Annen 2 924 2 712 3 159 2 562 2 403 2 504 2 482 2 651 -10 % 

Undersøkelsessaker 777 967 799 902 896 780 719 868 10 % 

Totalt 28 699 27 805 26 491 24 132 23 401 23 084 23 865 23 871 -20 % 

Hovedmengden av straffesaker etterforskes ved 

geografiske driftsenheter som har bygd opp 

solide og kompetente enheter som også 

etterforsker alvorlige straffesaker. Det er blant 

annet etablert barnevoldsgrupper i alle GDE-er. 

Andre saker som krever spisskompetanse eller 

særlig samordning etterforskes av Felles enhet 

for etterretning og etterforsking (FEE). FEE 

arbeider med saker fra hele politidistriktet, og 

har fagmiljøer med spesialister innen blant annet 

kriminalteknikk, dataetterforskning, økonomisk 

kriminalitet, organisert kriminalitet, med mer. 

 

Ved kriser eller ekstraordinære hendelser som 

alvorlige ulykker eller drap, settes 

etterforskingskommandoplass (E-KO) i regi av 

FEE. I E-KO samles spesialistkompetanse og 

ledelse slik at organisasjonen kan etableres 

raskt og ledes effektivt. Etablering av E-KO 

sikrer en like god behandling av de alvorligste 

sakene uavhengig av hvor i distriktet saken 

oppstår. 

ETTERFORSKNING 

* I 2016 ble bedragerier flyttet fra kriminalitetstype vinning til økonomi 

Utvikling registrert kriminalitet 



SPESIALISERING 

 

  

Som følge av økte krav til bevisførsel i retten, høyere krav fra 

omgivelsene og mer profesjonelle kriminell,e er det et økende 

behov for spesialisering i politiet. For å møte utfordringene 

innenfor for eksempel det digitale domenet eller 

arbeidslivskriminalitet må vi både ha den rette kompetansen og de 

riktige verktøyene. Som vi kan se av tabellen på forrige side har 

sedelighetssaker økt mye de siste ti årene og veldig mye av dette 

skjer på nett. Dette er særlig tid- og kompetansekrevende saker 

som politidistriktet prioriterer høyt. Vi vet at bedragerier på nett 

skjer i stort omfang og at det meste av dette aldri anmeldes. 

Etterforskning av slike saker er krevende fordi de i mange tilfeller 

skjer på tvers av landegrenser. 

 

I tillegg til gode videreutdanningsmuligheter gjennomfører 

politidistriktet årlig trening/opplæring både innen etterforskning og 

operative disipliner. Sistnevnte trening gjennomføres i distriktets 

treningssenter på Værnes. Dette sikrer at mannskapene våre har en 

oppdatert operativ kompetanse. 

 

Opprettelse av barnehus og gjennomføring av tilrettelagte avhør er 

en kvalitetsheving som ivaretar barnas rettigheter så vel som å tilby 

å følge opp barna i ettertid. For voksne har politidistriktet muligheter 

for oppfølging gjennom støttesenter for kriminalitetsutsatte 



RISIKOSTYRING 

 
  

Politidistriktet søker å arbeide mest mulig 
kunnskapsstyrt, og gjør dette gjennom produksjon av 
blant annet etterretning og en årlig strategisk 
risikovurdering hvor de største truslene identifiseres. 
Sammen med andre kunnskapsprodukt og sentrale 
dokumenter/føringer utgjør dette politidistriktets 
kunnskapsgrunnlag for planprosessene og neste års 
prioriteringer.  
 
Risikovurderingen vurderer risiko ut fra flere kriterier, 
og prøver å se totalbildet ut fra kriminalitetens 
alvorlighetsgrad - herunder hvordan det påvirker 
samfunn og individ, distriktets evne til å avdekke og 
etterforske, distriktets kapasitet til å imøtese krav og 
behov innbyggerne har til våre tjenester, og hvordan 
tilliten til politiet påvirkes av hvordan vi håndterer våre 
arbeidsoppgaver.  
 
I det daglige er etterretning med på å styre de 
operative enhetenes gjøremål, og gjennom 
arbeidsmetodikken "Kunnskapsbasert politiarbeid" 
blir arbeidet mer målstyrt og rettet etter de prioriterte 
utfordringene. 

 



  

De mest aktuelle identifiserte risikoene fra de siste 
årene er:  
 

1. seksuelle overgrep mot barn 
2. mishandling i nære relasjoner 
3. arbeidslivskriminalitet  
4. organisert kriminalitet 
5. vold og rus i ungdomsmiljøer 
6. digital kriminalitet 

 
De to første områdene har stor konsekvens for de 
utsatte. Arbeidslivskriminalitet kan også ha stor 
konsekvens på enkeltpersoner som blir utsatt for 
sosial dumping og menneskehandel, men det er 
særlig de samfunnsmessige konsekvensene som 
gjør risikoen stor. Innen organisert kriminalitet ser vi 
at de kriminelle blir stadig mer profesjonelle, og har 
høyere fokus på å skjule sine spor. Utviklingen innen 
vold og rus i ungdomsmiljøer har de senere år vært 
svært negativ, og i tillegg til de kortsiktige 
utfordringene med dette anser politiet det som svært 
viktig å forebygge handlingsmønstrene mens de 
involverte fremdeles er unge. Når det kommer til 
digital kriminalitet faller denne inn i flere 
kriminalitetstyper, og er et område som setter press 
politiets kapasitet og kompetanse. Kriminaliteten går 
ofte på tvers av grenser, og utfordrer tradisjonelle 
arbeidsmetoder innenfor etterforskning.  
 
Felles for alle disse kriminalitetsområdene er at 
mørketallene er store. 

 



 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kdd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kdd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Sissel Lian 
22 24 68 89 

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 

Etter valgloven § 9-2 første ledd skal Kongen før hvert valg fastsette valgdagen til en 

mandag. 

 

I statsråd 22. april 2022 er valgdagen for kommunestyre– og fylkestingsvalget i 2023 fastsatt 

til mandag 11. september 2023. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal 

holdes valg også søndag 10. september 2023, jf. valgloven § 9–2 andre ledd. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Dolven (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sissel Lian 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Emne: 22/2320-5 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023

Se vedlagte saksdokumenter. 
Svar på denne e-posten eller ny henvendelse sendes til postmottak@kdd.dep.no 

Med hilsen 
Kommunal- og distriktsdepartementet 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
Telefon: 22 24 90 90 
E-post: postmottak@kdd.dep.no 
Nettadresse: www.regjeringen.no/kdd 
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Vår ref. 22/368 - 2
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 02.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
028/22 Kommunestyret 25.05.2022

Rorhuset v/Sætervik Handel AS - søknad om serveringsbevilling

Rådmannens innstilling:
Osen kommune innvilger servringsbevilling til drift av kafe til Rorhuset v/Sætervik Handel.
Bevilligen gjelder fra 26.05.2022

Sakens bakgrunn og innhold:
Rorhuset v/Sætervik Handel AS søker om serveringsbeviling til drift av kafe i lokalene til Sætervik 
Handel AS. Kafeen ligger i tilknytting til butikke i samme bygg. Det har tidligere vært gitt 
serveringsbevilling i de lokaler det her søkes om og senest til søker gjeldende fra 01.09.21. 
Bevillingen bortfalt da kravet til styrer ikke var oppfylt innenfor fristen 01.02.22, jf. serveringsloven § 
3 og 5 og kommunestyrets vedtak i sak 48/21, og bedriften søker nå på nytt med godkjent styrer. 

Søknaden er vedlagt saken og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon (firmaattest, attest på skatt 
og merverdiavgift, ansettelsesavtale, skisse over kafeens lokaler). 

Ansvarlig for bevilingen er Nina Pettersen og kopi av bestått etablererprøve følger vedlagt. 

Det er planlagt å holde kafeen åpen hele året. 

Det søkes om bevilling fra 15.05.22 men serveringsstedet må ha serveringsbevilling gitt av 
kommunen og søker må avvente kommunestyrets behandling av saken, jf. serveringsloven § 3.

Relevant regelverk:
Serveringsloven § 3 sier at forutsatt krav til daglig leder, etablererprøve og vandel er oppfylt, så skal 
bevilling gis, forutsatt at politiet ikke ser etableringen tilrådelig. 

Søknaden er forelagt politimyndighetene og Mattilsynet, og det er ikke kommet innsigelser til 
etableringen.
 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Det anses som et folkehelseperspektiv å kunne ha en sosial arena hvor folk kan møtes og med 
mulighetet for å avholde arrangementer hele året og ikke bare i turistsesongen. 
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Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen vesentlige klimaperspektiv i saken. 
 
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Søknad om serveringsbevilling
Etablererprøven - Nina Pettersen
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Vår ref. 22/44 - 6
Saksbehandler Roar Leirset

Osen kommune

Dato 11.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
029/22 Kommunestyret 25.05.2022

Ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale for Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt 
forurensning Midt_norge, jf. Kommuneloven § 19, med virkning fra       1.1.2023, slik det fremstår av 
saken og dets vedlegg.
2. Kommunestyret velger selv sin representant og vara til representantskapet i kommunalt 
oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge.

Sakens bakgrunn og innhold:
Denne saken omhandler inngåelse av ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA (MNIUA). 
Bakgrunn for dette er ny kommunelovs endringer av formene for interkommunalt 
samarbeid, samt tilpasning til ny forskrift om kommunal beredskap mot akutt 
forurensning. Samarbeidsavtalen må vedtas med likelydende vedtak i alle deltakende 
kommunestyrer i løpet av 2022. Oppstart av det kommunale oppgavefellesskapet er 1. 
januar 2023.

Opprettelsen av MNIUA startet med en prosess i 1994 som endte med etablering i 1996. 
På bakgrunn av etableringen ble det utarbeidet en samarbeidsavtale. Samarbeidet ble 
etablert i samsvar med forurensningsloven og i samsvar med anbefalinger og 
retningslinjer fra Miljødirektoratet (tidligere SFT). Region MNIUA omfatter i dag 24 
kommuner: Frosta, Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre Fosen, Malvik, Melhus, Meråker, 
Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Os, Osen, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, 
Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland og Åfjord kommune. 

MNIUA har siden 2015 vært etablert som et interkommunalt samarbeid, etter § 27 i 
gammel kommunelov. Samarbeidet hadde navnet IUA Sør-Trøndelag frem til 4. januar 
2022, da ble navnet endret til Midt-Norge IUA, i forbindelse med at Forskrift om 
kommunal beredskap mot akutt forurensning trådte i kraft. Som §27-samarbeid har 
Trondheim kommune vært utpekt som administrativ kommune. Dermed er det 
Trondheim kommune som blant annet administrerer økonomien, har juridisk ansvar og 
arkivansvar for samarbeidet. Trondheim kommune kjøper de administrative tjenestene 
fra Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) i form av en rådgiverstilling i 100 %.
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Grunnet ny kommunelov må MNIUA endre organisering, da § 27 interkommunale 
samarbeid, ikke ble videreført i ny kommunelov. Frist for å endre organisering er innen 
fire år fra det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret ved oppstart av 
valgperioden 2019–2023.

Representantskapet i MNIUA vedtar hvert år budsjett som fordeles etter eierandel. Etter 
at ny samarbeidsavtale er vedtatt vil eierandelen justeres hvert 4. år. Det forventes at 
eierbidrag per innbygger vil opprettholdes omtrent på dagens nivå etter 1.1.2023, og at 
det ikke medfører vesentlige endringer i eierbidraget fra kommunene til MNIUA.

Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta samarbeidsavtale og utpeke en 
representant med vara til representantskapet i MNIUA, og at vedtaket gjøres gjeldende 
fra 1.1.2023.

Det er viktig at kommunestyret vedtar innstillingen som framlagt uten endringer, da 
likelydende vedtak fra alle 24 deltakerkommunene er nødvendig for at 
samarbeidsavtalen skal være gyldig.

Ny eierandel vil fordeles etter innbyggertall (se tabell).
Kommune % innbyggertall Representant i

representantskapet

Trondheim 56,62 1

Stjørdal 6,53 1

Orkland 4,98 1

Melhus 4,61 1

Malvik 3,88 1

Ørland 2,79 1

Indre Fosen 2,66 1

Skaun 2,25 1

Oppdal 1,90 1

Midtre Gauldal 1,65 1

Heim 1,58 1

Røros 1,50 1

Frøya 1,42 1

Hitra 1,39 1

Åfjord 1,14 1

Selbu 1,10 1

Frosta 0,70 1

Rennebu 0,66 1

Meråker 0,65 1

Rindal 0,53 1

Holtålen 0,53 1

Os 0,50 1

Osen 0,24 1

Tydal 0,20 1
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Totalt 100,00 24

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken, ut over samarbeidets formål om beredskap i forhold til akutt 
forurensing
 
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Samarbeidsavtale Midt-Norge IUA
Kommunestyrebehandling av ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA



Samarbeidsavtale

Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge

1. Navn, organisering og rettslig status

Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning (MNIUA), er et kommunalt oppgavefellesskap

jf. kapittel 19 i kommuneloven.

MNIUA er ikke et eget rettssubjekt.

2. Deltakere, eierandel og ansvar

MNIUA har 24 deltakerkommuner. Deltakernes eierandel i oppgavefellesskapet skal være i samsvar

med folketallet i kommunene pr. 1.1.2022. Deltakernes eierandel samsvarer med ansvarsandel.

Justering av eierandel iht. folketallet foretas deretter hvert 4. år av deltakernes kommunestyrer.

Tabell 1: Oversikt over deltakerkommuner, innbyggertall og eierandel

Kommune Organisasjonsnummer Eierandel

Trondheim 942 110 464 56,62%

Stjørdal 939 958 851 6,53%

Orkland 921 233 418 4,98%

Melhus 938 726 027 4,61%

Malvik 971 035 560 3,88%

Ørland 964 982 686 2,79%

Indre Fosen 944 305 483 2,66%

Skaun 939 865 942 2,25%

Oppdal 964 983 003 1,90%

Midtre Gauldal 970 187 715 1,65%

Heim 920 920 004 1,58%

Røros 939 898 743 1,50%

Frøya 964 982 597 1,42%

Hitra 938 772 927 1,39%

Åfjord 964 982 864 1,14%

Selbu 971 197 609 1,10%

Frosta 944 482 253 0,70%

Rennebu 940 083 672 0,66%

Meråker 835 231 712 0,65%

Rindal 940 138 051 0,53%

Holtålen 937 697 767 0,53%

Os 943 464 723 0,50%

Osen 944 350 675 0,24%

Tydal 864 983 472 0,20%

TOTALT 100,00%



3. Formål
Formålet med MNIUA er i å ivareta deltakernes plikt til å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt
forurensing i henhold til lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensing og om avfall
(forurensningsloven) §§ 43 og 44.

4. Deltakernes forpliktelser
Den enkelte deltaker har ansvar for den delen av samarbeidets samlede forpliktelser som svarer til
deltakerens eierandel.

Deltakerne har plikt til å yte årlig tilskudd til driften av samarbeidet, basert på den
fordelingsnøkkelen som er beskrevet i pkt. 2.

Nye deltakere i MNIUA er forpliktet til å delta på samme vilkår som eksisterende deltakere.

5. Oppgaver og delegert myndighet
MNIUA har i samsvar med delegert myndighet fra deltakerne ansvar for å planlegge, etablere, drive
og vedlikeholde den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning på vegne av deltakerne.
MNIUA skal sette deltakerne i stand til å ivareta sin aksjonsplikt etter forurensningslovens § 46 og sin
bistandsplikt etter § 47.

MNIUA skal sikre organisering av den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning på en
kostnadseffektiv måte.

MNIUA har ikke myndighet å overta det juridiske ansvaret for en aksjon på vegne av en deltaker.
Ifølge forurensningsloven kap. 6 skal den som er ansvarlig for forurensningen sørge for beredskap og
opprydding etter akutt forurensning. I noen tilfeller kan kommunen der forurensningen har skjedd
være nødt til å dekke slike utgifter.

Ved kommunale aksjoner kan MNIUA være rådgiver overfor aksjonskommunen og bidra til at
aksjonskommunen får nødvendig støtte for å håndtere aksjonen, både med kompetanse og utstyr.

MNIUA skal være et koordinerende ledd overfor Kystverket ved statlige aksjoner. MNIUA skal også
være et koordinerende ledd overfor oljeselskapenes oljevernforening (NOFO) så lenge det foreligger
en samarbeidsavtale med NOFO.

6. Økonomi
Den enkelte deltaker har ubegrenset økonomisk ansvar for MNIUA sine forpliktelser tilsvarende sin
eierandel. Til sammen skal eierandelene utgjøre oppgavefellesskapets samlede forpliktelser.

MNIUA kan ikke ta opp lån eller forplikte kommunene ut over budsjettrammen.

Driften av MNIUA finansieres av deltakernes tilskudd i samsvar med vedtatt budsjett fordelt etter
eierandel. Eierandel justeres iht. folketallet hvert 4. år og vedtas av deltakernes kommunestyrer.

7. Representantskapet
MNIUA sitt øverste organ er representantskapet.

Hver deltaker er representert med ett medlem i representantskapet, som alle har én stemme hver.
Deltakerne velger selv sitt medlem og varamedlem, for fire år om gangen.



Representantskapet er etter kommuneloven § 5-1 andre ledd et folkevalgt organ, og kommunelovens
regler i kapittel 7, 8 og 11 gjelder så langt de passer.

Representantskapets oppgaver og myndighet:
● Velge representantskapets leder og nestleder for fire år om gangen.
● Velge styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer.
● Velge valgkomité på tre medlemmer blant representantskapets medlemmer.
● Behandle styrets årsberetning og fastsette årsregnskap og disponering av samarbeidets

regnskapsresultat.
● Behandle styrets forslag til årsbudsjett og økonomiplan.
● Gjøre vedtak om deltakelse i andre foretak/samarbeid innenfor selskapets formål og

økonomiske rammer.
● Gjøre vedtak i andre saker som forelegges representantskapet.

Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig – og når styret eller minst en av
deltakerne krever det. Innkallingen skal skje skriftlig og med minst 4 ukers varsel. Varsel, med
saksliste, sendes med samme frist både til representantskapets medlemmer og til deltakerne.

Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Møtet som behandler årsmelding og
regnskap skal avholdes innen utgangen av april. Representantskapet selv avgjør om møtene skal
holdes for åpne dører. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter.

Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av
møtelederen og to av representantskapets medlemmer valgt ved møtets begynnelse. Styrets leder
og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak ført inn i protokollen.

Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er leder for representantskapets dobbeltstemme avgjørende. Voteringer avgjøres med
simpelt flertall, unntatt votering om oppløsning av samarbeidet, som krever minst 2/3 flertall.

Representantskapets møter kan holdes som fjernmøter. Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke
sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med
hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter, jf. kommuneloven
§11-7.

Representantskapet rapporterer til sine deltakere via årsmelding.

8. Styret
Styret velges av representantskapet og består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer
som har det administrative ansvaret for MNIUA og rapporterer til representantskapet.

Styret skal bestå av representanter med relevant kompetanse fra fagområdene brannvesen, politi,
kommune, havnevesen, sivilforsvar og miljø. Styre- og varamedlemmer velges for en
funksjonsperiode på fire år. Ved fratreden i funksjonsperioden skal suppleringsvalg gjøres for resten
av funksjonsperioden.

Styret har ansvar for at MNIUA sitt formål oppfylles etter lov, forskrifter, denne samarbeidsavtalen og
innenfor de økonomiske rammer som kommunene bevilger.

Styrets leder innkaller til møter så ofte som nødvendig – og når minst ett medlem av styret eller
daglig leder krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste. Daglig



leders saksutredning med innstilling til vedtak skal følge innkallingen i de saker der slik innstilling blir
avgitt. Andre dokumenter i saker som skal behandles skal være tilgjengelige for styret til gjennomsyn.

Møtene ledes av styrets leder. Styret er vedtaksfør når minst halvparten av styremedlemmene er til
stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved
stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av
samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Protokollen skal sendes til alle styremedlemmer og
varamedlemmer, samt til representantskapet og deltakerne.

Styret skal avgi innstilling til representantskapet i saker som gjelder årsbudsjett, økonomiplan,
årsberetning og regnskap, spørsmål om disponering av fond og andre saker som skal behandles i
representantskapet. Styret er ansvarlig for å fremme saker til representantskapet som er av vesentlig
art for samarbeidet.

Styret ansetter daglig leder. Styret er daglig leders nærmeste overordnede.

9. Administrativ plassering og virkeområde
Trondheim kommune er administrativ kommune for samarbeidet. MNIUA kjøper administrative
tjenester og ressurser fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT).

Virkeområdet innbefatter land, vassdrag og sjøområder innenfor kommunegrensene. Beredskaps- og
aksjonsplikten gjelder også innenfor de vanlige kommunale grenser.

10. Daglig drift av samarbeidet
Det etableres et sekretariat bestående av en daglig leder som:

● Ivaretar daglig drift av MNIUA.
● Har ansvaret for at driften av MNIUA utøves i overensstemmelse med gjeldende lov,

avtaleverk og i henhold til vedtak fattet av styret.
● Er MNIUA sin kontaktperson, dette gjelder også mot alle deltakerne og mot Kystverket.
● Rapporterer til styret og er styrets sekretær og saksbehandler.
● Administrerer møtevirksomhet, fagsamlinger og andre aktiviteter.

Daglig leder gis anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder daglig leder skal godkjennes av
styreleder, eller den styreleder delegerer oppgaven til.

11. Regnskap, revisjon og arkiv
Regnskapet for MNIUA føres av Trondheim kommune. Likvide midler i samarbeidet skal stå på
bundet driftsfond i Trondheim kommune sine regnskaper. Fondet skal tillegges renter årlig.
Rentesatsen som benyttes skal være gjennomsnittlig innskuddsrente i Trondheim kommune sitt
konsernkontosystem for det aktuelle året.

Trondheim kommunerevisjon foretar revisjon av regnskap.

Trondheim kommune har ansvar for MNIUA sitt arkiv. Ansvaret for arkivene fortsetter etter en
eventuell oppløsning av MNIUA.

12. Endringer og oppsigelse av samarbeidsavtalen.
Samarbeidsavtalen kan endres dersom samtlige deltakere gjør likelydende vedtak. Forslag om dette
må komme fra representantskapet eller en av deltakerne. Dersom det ikke er enighet mellom



deltakerne om endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som
først kan iverksettes når det er enighet.

Kystverket kan i enkeltvedtak gi nærmere krav til den interkommunale beredskapen mot akutt
forurensning, jf. Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning, §7. Kystverket behandler
søknader om endring i regiontilhørighet og regionnavn og kan gjøre endringer i regioninndelingen.
En deltaker kan ensidig søke om å endre regiontilhørighet til Kystverket. Skriftlig varsel sendes til
representantskapet 1 år i forkant, regnet fra 31.12. det året avtalen endres. Dersom samtlige
deltakere er enige, kan det eventuelt avtales kortere frist.

Oppløsning av MNIUA må søkes Kystverket når minst 2/3 av representantskapet ønsker det. Dersom
MNIUA vedtas oppløst, må representantskapet oppnevne et avviklingsstyre. Ved oppløsning fordeles
verdier, kostnader med økonomiske forpliktelser og anskaffet spesialutstyr på deltakerne i forhold til
eierandel på tidspunktet for deltakernes vedtak om oppløsning.



Osen kommune
Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

Saksbehandler
Anna Carlsson

Vår referanse
22/7638-14

Dato
10.05.2022

Kommunestyrebehandling av ny samarbeidsavtale for
Midt-Norge IUA

Med bakgrunn i ny kommunelov må det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt
forurensning, Midt-Norge IUA (tidligere kalt IUA Sør-Trøndelag) endre organisasjonsform.

Midt-Norge IUA har siden 2015 vært organisert som et interkommunalt samarbeid, etter tidligere
kommunelov §27. Midt-Norge IUA årsmøte vedtok i april 2021 at samarbeidet om beredskap mot
akutt forurensning i fremtiden skal organiseres etter ny kommunelov §19, kommunalt
oppgavefellesskap.

Midt-Norge IUAs årsmøte 26.04.2022 vedtok ny samarbeidsavtale og det er nå klart for
kommunestyrebehandling i alle medlemskommuner. Oppstart av det kommunale
oppgavefellesskapet er 1. januar 2023.

Samarbeidsavtalen må vedtas i alle kommunestyrer med likelydende vedtak. Det er viktig at
vedtaket er likelydende slik at inngått avtale er lik for alle deltakere.

Frist for kommunestyrebehandling er 1. november 2022.

Saksframlegget til kommunestyrene beskriver saken nærmere. Saksfremlegg og ny
samarbeidsavtale er vedlagt dette brevet.

Hva skjer videre?
Følgende moment må gjennomføres før oppstart av det nye oppgavefellesskapet.

For kommunestyrebehandling:
● Kommunestyrene behandler samarbeidsavtalen innen 1. november.
● Kommunestyrene velger samtidig sin representant og vara til representantskapet for fire år.

Post- og besøksadresse: Fakturaadresse:
Midt-Norge IUA Sentralbord: +47 72547600 Trondheim kommune
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS E-postadresse: iua@tbrt.no Fakturamottak
Sluppenvegen 18 Internettadresse: www.mniua.no TK org.kode: 963000
7037 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO 942 110 464 Postboks 2399 Torgarden

7004 Trondheim

mailto:iua@tbrt.no
http://www.mniua.no


Ny samarbeidsavtale og forslag til saksframlegg er vedlagt dette brevet. Saksframlegget kan
tilpasses egen kommune, men vedtakene må ikke endres. Etter behandling sendes protokollen
med vedtak til iua@tbrt.no.

Midt-Norge IUA initierer:
● Det velges en valgkomité blant representantskapets representanter som utarbeider forslag

til
○ leder og nestleder for representantskapet
○ Midt-Norge IUAs styre

● Det inviteres til et konstituerende representantskapsmøte fredag 25. november, kl.
10:00-11:00. Det blir mulig å delta via Teams. Tentativ saksliste:

○ Introduksjon til Midt-Norge IUA
○ Valg av leder og nestleder av representantskapet
○ Valg av styre.
○ Møteplan for representantskapet 2023

For utfyllende informasjon er det bare å ta kontakt med IUA-rådgiver Anna Carlsson, tlf. 98033525
eller epost iua@tbrt.no.

Med vennlig hilsen,

Torbjørn Mæhlumsveen Anna Carlsson
Leder Midt-Norge IUA IUA-rådgiver Midt-Norge IUA

Vedlegg:

Kommunestyrenes saksfremlegg om samarbeidsavtale MNIUA

Samarbeidsavtale Midt-Norge IUA

Post- og besøksadresse: Fakturaadresse:
Midt-Norge IUA Sentralbord: +47 72547600 Trondheim kommune
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS E-postadresse: iua@tbrt.no Fakturamottak
Sluppenvegen 18 Internettadresse: www.mniua.no TK org.kode: 963000
7037 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO 942 110 464 Postboks 2399 Torgarden

7004 Trondheim

mailto:iua@tbrt.no
mailto:iua@tbrt.no
http://www.mniua.no
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Vår ref. 21/452 - 14
Saksbehandler Roar Leirset

Osen kommune

Dato 13.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
030/22 Kommunestyret 25.05.2022

TrønderEnergi AS - etablering av fornybarkonsern sammen med HitecVision

Rådmannens innstilling:
Osen kommune vil på ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi den 22. juni gjøre følgende:

1. Stemme for fisjonsplan i TrønderEnergi As med utskillelse av virksomhet som skal inn i det 
nye fornybarkonsernet, med TrønderEnergi Vekst Holding AS som overtakende selskap

2. Stemme for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS, samt gi styreleder fullmakt 
til senere gjennomføring av slik kapitalforhøyelse (hver eier skyter inn 51% av TrønderEnergi 
Vekst Holding AS-aksjene sine i TrønderEnergi AS)

3. Signere aksjonæravtalen i TrønderEnergi Vekst Holding AS.

Sakens bakgrunn og innhold:
Styret i TrønderEnergi AS (TE) ser betydelig potensial for vekst og lønnsomhet i fornybar 
energiproduksjon, energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering - det vil si det grønne 
skiftet. TE ønsker derfor å ta en større posisjon i dette markedet, først og fremst med Norden som 
nedslagsfelt - men andre deler av Europa kan også være aktuelt.
En slik satsning krever imidlertid mer kapital enn det TE med dagens selskapsstruktur og eiere kan 
løfte, blant annet på grunn av kravet om minimum 2/3 offentlig eierskap i vannkraftselskaper.
Det foreslås derfor å skille ut en stor del av TEs virksomhet – med unntak for nettselskapet Tensio og 
81 prosent av vannkraften – i et eget fornybarkonsern, der det ikke er krav om offentlig eierskap. Det 
nye konsernet vil ved etableringstidspunktet eies med halvparten hver av TE (og TEs eiere) og det 
norske investeringsfondet HitecVision.
TEs prognoser for strømprisene i årene fremover tilsier at dagens utbyttenivå i TE på rundt 200 
millioner kroner i året kan opprettholdes, også etter at fornybarvirksomheten er flyttet ut. Det ligger 
i sakens natur at fornybarkonsernet ikke vil betale utbytte. Det er et vekstselskap, der det må antas 
at all kapital som er til overs vil bli investert i fornybarprosjekter - og der eiernes avkastning vil være i 
form av stigning i aksjekursen. TEs nye organisasjonsstruktur er foreslått som det fremgår under.
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Aksjene i det holdingselskapet som representerer TEs eierandel i fornybarkonsernet (TrønderEnergi 
Vekst Holding AS) er fritt omsettelig, med forkjøpsrett til eksisterende eiere.
Fornybarkonsernet er planlagt etablert høsten 2022, og egenkapitalverdien av den virksomheten 
som da flyttes ut av TE og inn i fornybarkonsernet er 6 milliarder kroner. HitecVision er forpliktet til å 
bidra med samme beløp. Dette i form av en innbetaling av 1,5 milliarder kroner ved etablering. 
Resten betales inn i løpet av en periode på 5 år, alternativt 9 år hvis kapitalbehovet blir lavere enn 
antatt. Innskuddet HitecVision bidrar med, kommer fra ulike investorer som kjøper seg inn i 
investeringsfondet. Ubalansen i innskudd de første årene kompenseres TE i form av en selgerkreditt.
Det antas at fornybarkonsernet i første fase vil få en investeringskapasitet på mellom 15 og 20 
milliarder kroner, dette finansiert med innskutt egenkapital og låneopptak.
Fornybarkonsernet vil ha hovedkontor og ledelse i Trondheim, og tar over rundt 90 prosent av 
dagens ansatte i TE. Det kan antas at det nye konsernet vil gi nye arbeidsplasser og økt aktivitet både 
i og utenfor Trøndelag.
Vedlagt saken er et dokumentunderlag utarbeidet av TE som inneholder en detaljert beskrivelse av 
fakta knyttet til etableringen av det nye konsernet.
Vurdering
TE har i løpet av de siste årene opparbeidet en betydelig kompetanse på fornybar energi og 
energieffektivisering. I tillegg har Trondheim et ledende teknologimiljø på området, representert ved 
NTNU og SINTEF. Dette gjør at TE og Trondheim har de beste forutsetningene for å lykkes med den 
satsingen som nå foreslås.
TE har vært gjennom en svært grundig prosess frem mot det forslaget som nå foreligger. De faktiske 
verdiene på fornybarvirksomheten som allerede ligger i TE er synliggjort så godt det lar seg gjøre, og 
verdiene er innkassert i form av TEs egenkapitalinnskudd i fornybarkonsernet. Det er tatt høyde for 
en rekke eventualiteter i forholdet mellom TE og HitecVision på det finansielle og økonomiske 
området. I tillegg er det slått fast at fornybarkonsernets hovedkontor skal ligge i Trondheim, så lenge 
TEs eierandel er på 20 prosent eller mer. Alt dette ivaretar interessene til TE og dets eiere, samtidig 
som prosjektet er gjort attraktivt for eksterne investorer.
Det ble underveis i prosessen etablert en referansegruppe bestående av representanter fra enkelte 
eierkommuner. Gruppen har underveis fått gjennomslag for innspill og korrigeringer, og på den 
måten bidratt til det forslaget som foreligger.
Det er likevel ikke slik at satsingen er uten risiko. Strømprisene kan bli lavere enn det som ligger i 
dagens prognoser, og dermed svekke lønnsomheten i prosjektene. Utenlandske energiaktører er til 
dels betydelig større enn TE, og har økonomiske muskler til å ta posisjoner i fornybarmarkedet som 
kan gjøre det vanskelig for TE å gjennomføre sin strategi. Motstanden mot naturinngrepene ved 
etablering av vindparker kan bli større enn den allerede er. Den politiske begunstigelsen av grønn 
energi kan også bli svakere, ikke minst ved eventuelt skifte i geopolitiske forhold.
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Rådmannens oppfatning er uansett at det potensialet for vekst og lønnsomhet som ligger i dette, 
veier opp for risikoen. Konklusjonen er derfor at Osen kommune bør slutte seg til etableringen av det 
nye fornybarkonsernet.
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Ingen særskilte forlkehelseperspektiv i saken

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Etableringen av fornybarkonsernet må antas å få positive konsekvenser for klima
 
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Dokumentunderlag - foreslått strukturendring i TrønderEnergi



   
 

   
 

OVERSIKTSNOTAT:  

ETABLERING AV TRØNDERSK FORNYBARKONSERN SAMMEN MED HITECVISION 

 

1. Bakgrunn 
Gjennom to omfattende strategiprosesser i 2019 og 2021 har styret i Trønderenergi sett muligheter 

for betydelig lønnsom vekst knyttet til det grønne skiftet. Samtidig har det gjennom dialoger med 

eierne i samme periode blitt stadfestet at et stabilt og høyt utbytte fra TrønderEnergi er ønskelig. 

Med krav om minimum 66,7 % offentlig eierskap i vannkraftselskaper er dette to målsettinger som 

ikke lar seg oppfylle samtidig, da det er meget begrenset offentlig risikokapital tilgjengelig. 

Styret anbefaler derfor en løsning der dagens TrønderEnergi-konsern deles i to, og at selskapets eiere 

gir sin tilslutning til en konsernsplitt og etablering av et nytt trøndersk fornybarkonsern med 

betydelig nordisk vekstpotensial. Det nye konsernet skal ledes fra hovedkontoret i Trondheim, og 

satsingen vil gi nye arbeidsplasser, aktivitet og investeringer i og utenfor Trøndelag. Det nye 

fornybarkonsernet vil bli en toneangivende aktør og realisere store satsinger innen fornybar 

energiproduksjon, energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering i Norden, med posisjoner 

også i Europa. I første fase vil det nye fornybarkonsernet få en investeringskapasitet på mellom 15 og 

20 milliarder kroner, og trolig vesentlig mer på sikt. 

En slik etablering vil verne utbyttekapasiteten for dagens eiere, ivareta eierskap til vannkraften og 

nett (Tensio), og redusere risiko knyttet til ny vekst for dagens eiere samtidig som selskapet tilføres 

nødvendig risikokapital for videre vekst.  

Begrunnelsen for etableringen og hovedtrekkene i strategien for det nye fornybarkonsernet er 

utdypet i vedlegg 1.  

Fornybarkonsernet vil fra etableringstidspunktet være eid 50% av TrønderEnergi og TrønderEnergis 

eiere, og 50% av det norske investeringsfondet HitecVision. Informasjon om HitecVision finnes i 

vedlegg 2. 

Navn og profil for det nye fornybarkonsernet vil bli offentliggjort etter den ekstraordinære 

generalforsamlingen i TrønderEnergi den 22. juni 2022. 

I løpet av de siste månedene har det vært bred eierinvolvering gjennom flere eiermøter og en 

referansegruppe fra eierne som har gitt innspill. Gitt eiernes tilslutning, vil fornybarkonsernet 

etableres høsten 2022 ved at all virksomhet i TrønderEnergi-konsernet - med unntak av eierposten i 

nettkonsernet Tensio og 81,02% av eierskapet til TrønderEnergis vannkraft - skilles ut som et eget 

konsern.  

2. Verdiforhold 
HitecVision vil betale for sitt 50% eierskap i fornybarkonsernet ved å tilføre fornybarkonsernet kapital 

tilsvarende egenkapitalverdien av den virksomhet som skilles ut fra TrønderEnergi. HitecVision har 

gjennomført en grundig gjennomgang av TrønderEnergis virksomhet, etterfulgt av en forhandling. 

Den fremforhandlede verdsettelsen av virksomheten gir en samlet selskapsverdi på 7,191 milliarder 

kr. Hensyntatt gjeld gir dette en egenkapitalverdi på 6,02 milliarder kr. Pareto Securities har gitt en 

vurdering («fairness opinion») av verdsettelsen fra HitecVision. Vurderingen er framlagt for styret, 

som har lagt den til grunn for sin anbefaling til eierne.   



   
 

   
 

Forhandlingsresultatet setter en vesentlig høyere verdi på TrønderEnergis virksomhet enn det som 

har ligget til grunn for tidligere emisjoner. Verdsettelsen innebærer derfor en stadfestelse av en 

betydelig verdiøkning for TrønderEnergis eiere. En vesentlig del av den fremforhandlede verdien er 

knyttet til TrønderEnergi sine nye satsinger innenfor elektrifisering og energieffektivisering. Dette 

viser verdien av kapasitetene TrønderEnergis organisasjon har utviklet over flere år, og at den 

strategien som er lagt vil skape nye verdier fremover.  

Som oppgjør for 50% av aksjene i fornybarkonsernet, vil HitecVision skyte inn 1,5 milliarder kr ved 

etableringen høsten 2022. Resten skytes inn over en periode på 5 år (med mulig forlengelse til 9 år), 

avhengig av hvor høy den konkrete investeringstakten i fornybarkonsernet blir. Strukturen i dette 

utsatte oppgjøret er beskrevet i vedlegg 3. 

Som grunnlag for verdsettelsen og gjennomføring av investeringen, er HitecVision gitt visse 

garantier/forsikringer knyttet til eiendelene som overføres til fornybarkonsernet. Disse er beskrevet i 

vedlegg 4.  

3. Eierinteressene i det nye fornybarkonsernet 
Etter etableringen av fornybarkonsernet vil dagens eiere i TrønderEnergi fortsatt eie 100% av aksjene 

i TrønderEnergi AS direkte, og samtidig bli indirekte eiere av 50% av aksjene i fornybarkonsernet. 

Disse 50% vil være eiet direkte av et holdingselskap (TrønderEnergi Vekst Holding AS), der 

TrønderEnergi AS vil eie 51% og eierkommunene/KLP til sammen vil eie 49%. TrønderEnergi Vekst 

Holding AS blir dermed et datterselskap av TrønderEnergi AS fra etableringstidspunktet. 

Nedenfor er en illustrasjon av hovedstrukturen i TrønderEnergi og det nye fornybarkonsernet etter 

utskillelsen. Ytterligere beskrivelse av selskapsstrukturen er gitt i vedlegg 5. 

 

Den relative eierfordelingen mellom eierkommunene og KLP til de nevnte 49% av aksjene i 

TrønderEnergi Vekst Holding AS vil på fornybarkonsernets første dag tilsvare fordelingen mellom 

aksjonærene i TrønderEnergi AS.  Eksempelvis vil en aksjonær som eier 5% av aksjene i TrønderEnergi 

AS i dag, etter etableringen fortsatt eie 5% av aksjene i TrønderEnergi AS, og i tillegg direkte eie 5% 

av 49% (dvs 2,45%) av aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS. En oversikt over aksjefordelingen i 

TrønderEnergi Vekst Holding AS på etableringstidspunktet følger av vedlegg 6.  

Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er fritt omsettelige fra første dag. Dette betyr bl.a at eierne 

har valgfrihet mht hvorvidt de ønsker å øke, beholde, redusere eller selge sin eierandel i selskapet.  



   
 

   
 

KLP har signalisert vilje til å kjøpe aksjer fra kommuner som eventuelt ønsker å selge aksjer i 

TrønderEnergi Vekst Holding AS ifm etableringen. Det kan også tenkes at andre eksisterende eiere vil 

ønske å øke sin eierandel. TrønderEnergi legger derfor opp til en tilrettelagt omorganisering av 

eierskapet i TrønderEnergi Vekst Holding AS, der eiere som ønsker å kjøpe eller selge aksjer 

kartlegges, og der det deretter gjennomføres et samordnet kjøp/salg av aksjer iht standardiserte 

betingelser og med samme verdsettelse som legges til grunn for HitecVisions investering i det nye 

fornybarkonsernet. Mer informasjon om dette vil sendes ut i god tid før generalforsamlingen 22. juni 

2022.  

Det vil gjelde forkjøpsrett for eksisterende eiere ved salg av aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS.  

Det er TrønderEnergi Vekst Holding AS og HitecVision som blir parter i aksjonæravtalen for det nye 

fornybarkonsernet. Avtalen inneholder en rekke bestemmelser og mekanismer som beskytter 

interesser styret i TrønderEnergi anser som viktige, også dersom TrønderEnergi Vekst Holding AS i 

fremtiden skulle redusere sin eierandel ned til 20%. En overordnet beskrivelse av innholdet i denne 

avtalen og andre sentrale avtaler følger i vedlegg 7. 

4. Forholdet mellom TrønderEnergi og fornybarkonsernet 
TrønderEnergi og fornybarkonsernet vil være forbundet både ved krysseierskap og langvarige 

tjenesteavtaler.  

Krysseierskapet etableres ved at TrønderEnergi og dets eiere fra etableringstidspunktet vil eie 50% i 

fornybarkonsernet gjennom TrønderEnergi Vekst Holding AS, samtidig som fornybarkonsernet 

direkte/indirekte vil eie 18,98% av aksjene i TrønderEnergi Kraft AS. Videre så vil fornybarkonsernet 

levere omfattende tjenester til TrønderEnergi under en 15-årig avtale. I praksis vil denne avtalen 

sikre at TrønderEnergi drives videre like godt, sikkert og effektivt som i dag, bare med den forskjell at 

noen av de ansatte som utfører arbeidet er ansatt i det nye fornybarkonsernet og ikke i 

TrønderEnergi. Denne avtalen er også omtalt i vedlegg 7. 

En av hensiktene bak at det nye fornybarkonsernet har fått anledning til å kjøpe en minoritetsandel i 

vannkraftproduksjonen er at fornybarkonsernet skal ha en egeninteresse av å levere gode og 

kostnadseffektive tjenester til vannkraftselskapene basert på en selvkost-modell. 

5. Ivaretakelse av konsernets ansatte 
Ca 90% av de ansatte i dagens TrønderEnergi vil automatisk overføres til det nye fornybarkonsernet 

etter reglene om virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at de ansatte viderefører sine 

arbeidsforhold og sine arbeidsvilkår, til ny formell arbeidsgiver. Det blir ingen overtallighet i 

forbindelse med prosessen. 

Ca 10% av konsernets ansatte blir igjen i TrønderEnergi Kraft AS. Denne gruppen vil bekle de leder- 

og styringsroller som vannkraftlovgivningen krever at selskaper som eier vannkraftproduksjon skal ha 

tilgang til. I tillegg vil avdelingen for utførende vedlikehold av vannkraftanlegg forbli ansatt i 

TrønderEnergi Kraft AS. Dette er ansatte som ikke har oppgaver ifm virksomheten som overføres til 

fornybarkonsernet. 

Det er gjennomført en omfattende forankrings- og drøftingsprosess med de ansattes tillitsvalgte i 

TrønderEnergi om de planlagte endringene. Den grundige og reelle involveringen har gjort 

tillitsvalgte og ansatte trygge på prosessen og alle arbeidstakerorganisasjonene har gitt sin tilslutning. 

Eventuelle forhold som ikke reguleres av reglene om virksomhetsoverdragelse, planlegges løst ved 

frivillige ordninger.  



   
 

   
 

De ansattes representanter i styret i TrønderEnergi har stilt seg bak anbefalingen til eierne om å gi sin 

tilslutning til etableringen av fornybarkonsernet sammen med HitecVision. Det er derfor styrets 

oppfatning at de ansatte er godt ivaretatt i denne prosessen. 

6. Videre tidsplan og nødvendige eierbeslutninger/eierinvolvering 
Selve splitten av TrønderEnergi-konsernet og den etterfølgende transaksjonen med HitecVision er 

tenkt gjennomført gjennom flere transaksjoner, selskapsstiftelser, fisjoner og 

virksomhetsoverdragelser. Disse er kort oppsummert i vedlegg 8.  

Nedenfor følger en oppsummering av de eierbeslutninger som kreves for at planene skal kunne 

gjennomføres.  

6.1 Vedtak om fisjon  
Det planlegges en ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2022, der eierne i TrønderEnergi AS skal 

ta stilling til om de godkjenner fisjonen av TrønderEnergi AS som er nødvendig for å etablere 

fornybarkonsernet. Formell innkalling til denne generalforsamlingen vil bli sendt ut så snart den er 

ferdig forberedt med fisjonsplan mm, antakelig ca. 8. juni 2022. 

Det er TrønderEnergis vurdering at dette oversiktsnotatet med vedlegg inneholder tilstrekkelig 

informasjon og dokumentasjon til å danne grunnlag for den kommunale behandlingen av spørsmålet 

om fisjon også før formell innkalling til generalforsamling med vedlegg foreligger.  

6.2 Vedtak om kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS 
I generalforsamlingen 22. juni vil også kapitalforhøyelsen i TrønderEnergi Vekst Holding AS 

godkjennes (omtalt i vedlegg 7). Det vil sannsynligvis gjennomføres ved at generalforsamlingen 

treffer beslutning om tildeling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse, og ved at hver av eierne i 

TrønderEnergi AS gir styreleder fullmakt til å tegne hver eiers andel i slik kapitalforhøyelse (eierne 

skyter tilbake deler av aksjene mottatt i TrønderEnergi Vekst Holding AS, slik at de samlet reduserer 

sin direkte eierandel fra 100% til 49%).   

6.3 Beslutning om å opprettholde, redusere eller øke eierens aksjepost i TrønderEnergi 

Vekst Holding AS  
Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er omsettelige fra første dag.  Den tilrettelagte prosessen 

for omsetning av aksjer mellom eierne i TrønderEnergi Vekst Holding AS (jf. punkt 3 over) er tenkt 

gjennomført umiddelbart etter gjennomføring av HitecVisions investering i fornybarkonsernet, rundt 

1. september 2022. Dette er for å muliggjøre kjøp og salg basert på samme verdi som den som er 

fremforhandlet med HitecVision. Dette betyr at kommuner som ønsker å kjøpe eller selge aksjer i 

TrønderEnergi Vekst Holding AS gjennom den tilrettelagte prosessen, må fatte relevante beslutninger 

om dette i god tid før 1. september 2022.  

6.4 Tiltredelse av aksjonæravtale for TrønderEnergi Vekst Holding AS  
Som nevnt over vil det etableres en egen aksjonæravtale for TrønderEnergi Vekst Holding AS. Denne 

aksjonæravtalen trer i kraft ved gjennomføring av fisjonen, men det legges opp til at denne 

undertegnes av de respektive eierne i TrønderEnergi Vekst Holding AS (og TrønderEnergi AS) i 

forbindelse med generalforsamlingen omtalt i punkt 6.1 og 6.2.  Forslag til aksjonæravtale vil sendes 

ut innen utgangen av april 2022. 
 



   
 

   
 

6.5 Oppsummering av fullmakter som den enkelte eier må medbringe på 

generalforsamling 22. juni 2022  
Eierne vil bes om å bidra til følgende formelle handlinger i den ekstraordinære generalforsamlingen 

22. juni 2022: 

• Stemme for fisjonsplan i TrønderEnergi AS med utskillelse av virksomhet som skal inn i det 

nye fornybarkonsernet, med TrønderEnergi Vekst Holding AS som overtakende selskap. 

• Stemme for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS, samt gi styreleder fullmakt 

til senere gjennomføring av slik kapitalforhøyelse (hver eier skyter inn 51% av TrønderEnergi 

Vekst Holding AS aksjene sine i TrønderEnergi AS). 

• Signere aksjonæravtalen i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 

6.6 Støtte til den kommunale beslutningsprosessen 

TrønderEnergi antar at det er nødvendig med kommunal beslutningsprosess i hver eierkommune før 

kommunene kan avgi stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen 22. juni og før 

aksjonæravtalen for TrønderEnergi Vekst Holding AS kan inngås.  

TrønderEnergi vil tilby informasjonsmøter på video (Teams) den 26. april kl 11-12 og 29. april kl 11-

12, for å gi svar på spørsmål fra kommunene ifm saksforberedelse og gjennomføring av sine 

respektive beslutningsprosesser. Eventuelt behov for ytterligere bistand avklares nærmere. 
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VEDLEGG 1:  

BEGRUNNELSE FOR NY KONSERNSTRUKTUR OG STRATEGI FOR DET NYE FORNYBARKONSERNET 

 

Dette vedlegget gir en nærmere beskrivelse av begrunnelsen for ny konsernstruktur og strategien til 

det nye fornybarkonsernet. Utgangspunktet for endringen i konsernstruktur er å ivareta eiernes 

forventninger og en stabil og høy utbyttekapasitet, og samtidig bidra til å utnytte vekstmulighetene 

som det grønne skiftet gir for selskapet, ansatte, eierne og regionen. 
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BEGRUNNELSE FOR NY KONSERNSTRUKTUR 
 

1 Energibransje i stor utvikling gir muligheter for TrønderEnergi 
Energibransjen er i en voldsom utvikling blant annet for å svare opp de store klimautfordringene 

verden står ovenfor. Norge må gjennom en stor energiomstilling for at vi skal klare å levere på de 

utslippsmålene vi har frem mot 2030 og 2050.  Etterspørselen etter fornybar energi stiger kraftig i 

hele verden, drevet av den helt nødvendige omstillingen til et nullutslippssamfunn. Dette ser vi også i 

Norge: Fra en situasjon der vi i flere år har hatt overskudd på kraft, opplever vi nå at økt etterspørsel 

er i ferd med å spise opp overskuddet. 

Grønn omstilling går fra ord til handling. Vi ser betydelig skjerping i klimamål og 

handlingsplaner/virkemidler. FNs bærekraftsmål og Parisavtalen er sentrale premissgivere. For EU er 

klimamålene satt i 2016 skjerpet og ambisjonen er nå økt til 55% CO2-reduksjon innen 2030. EUs 

Green Deal fra 2019 har blant annet som hovedmål å flytte kapital til bærekraftige investeringer som 

driver den grønne omstillingen. Kostnad for CO2-utslipp vil være en viktig del av klimapolitikken 

fremover. Kvoteprisen i Europa (EU-ETS) vil være høy og CO2-avgiften til ikke-kvoteplikting sektor i 

Norge vil stige kraftig frem mot2030. FN sin klimarapport fra januar 2022 understreker at det haster 

å redusere klimagassutslippene. Gjennomgripende endringer må til, også for energisystemet. 

I mai 2021 lanserte IEA (International Energy Agency) sitt scenario for «netto nullutslipp» innen 2050, 

som peker på kraftige tiltak innen produksjon, industri, transport etc. På global basis mener IEA at 

investeringene i fornybar energi må tredobles innen 2030. Fra og med 2030 må det hvert eneste år 

bygges ut 630 GW med ny solkraft og 390 GW med vindkraft. Ettersom sol- og vindkraft ikke er 

regulerbare energikilder, så vil dette kreve store ekstrainvesteringer i strømnettet. IEA skriver at de 

forventer en firedobling av investeringene i fleksibilitet. Ifølge nylige utspill fra Statnett er det behov 

for en betydelig raskere utbygging av ny kraftproduksjon, både landbasert vind, sol og havvind. Det 

er full stopp i planlegging og godkjennelse av nye vindprosjekter i Norge i dag og kraftoverskuddet i 

Norge går mot null allerede i 2026. 

Fornybar energi er stadig oftere konkurransedyktig, da teknologikostnadene har falt mye og for 

mange teknologier fortsatt fallende. Globalt utkonkurrerer stadig oftere solkraft annen energi-

produksjon. Flere og flere steder er det billigere å bygge ny sol og vindkraft enn å drifte eksiterende 

kull og gasskraftverk.  

Det er forventet en betydelig økning i kraftforbruket, blant annet som følge av elektrifisering. IEA 

legger i sin rapport til grunn at det totale strømforbruket nesten vil fordobles frem mot 2050. NVEs 

siste kraftmarkedsanalyse anslår at elektrifisering av transportsektoren gir 13 TWh økt forbruk frem 

mot 2040 og datasentre/landbasert industri gir et økt forbruk på 16 TWh i samme periode.    

Energieffektivisering er også et viktig virkemiddel i energiomstillingen. NVE forventer at 

strømforbruket i bygg går ned med 6 TWh frem mot 2040. 

Den nødvendige overgangen fra fossil til fornybar energi gjennom vindkraft og solkraft fører til at 

mer av kraftproduksjonen ikke kan reguleres. Dette betyr økt variasjon i produksjonen; det vil i 

perioder med lite vind og sol være mindre tilgjengelig kraft, mens i perioder med mye vind og sol vil 

være overskudd av kraftproduksjon. Samtidig er mye av elektrifiseringen knyttet til effektkrevende 

utstyr, eksempelvis lading. Dette gjør at Statnett og nettselskapene får større utfordringer med å 

holde energisystemet i balanse. Som en følge av dette oppstår det behov for tjenester og markeder 

for fleksibilitet både på produksjonssiden og forbrukssiden, som skal bidra til å løse utfordringene 



knyttet til nettkapasitet, variabel kraftproduksjon og økende forbruk. På forbruksiden handler 

fleksibilitet om å hindre forbrukstopper gjennom: å flytte forbruk i tid eller mellom ulike 

energibærere, styring av effekten eller lokalt salg av energi mellom forbrukere. På produksjonssiden 

handler det blant annet om å kunne øke og redusere kraftproduksjonen som respons på 

kraftbehovet.  

De siste månedene har også vist hvor viktig det er at Europa er selvforsynt med energi, og det tilfører 

en ytterligere alvorlig dimensjon til nødvendigheten av det grønne skiftet. I Norge er vi i dag i en 

situasjon der vi har nok grønn energi til oss selv, men når resten av Europa skal komme seg dit, vil det 

oppstå nye behov. 

Ikke må vi bare produsere mer, vi må også lage tjenester av strømmen. Slik tellerskritt i sin tid ble til 

ringetid og datamengde, må kilowattimene bli til driftstimer på passasjerflyet, hurtigbåten og 

gravemaskinen. De må bli til kilometer på laste- og personbiler, og til temperatur i kjøledisken i 

matbutikken. Vi må utvikle enda bedre løsninger for produksjon av egen strøm, for eksempel 

løsninger som gjør at bilen og huset ditt kan sende strøm ut på nettet, når det trengs. 

 

2 Trøndelagsregionen har et uforløst potensial for grønn vekst 
Trøndelagsregionen har svært gode forutsetninger for fornybar industri med en sterk kombinasjon av 

høy kompetanse og gode naturressurser. Trondheim har Norges klart ledende teknologimiljø anført 

av NTNU og SINTEF, med stort fokus på fornybar energi gjennom instituttene NTNU Energy og SINTEF 

Energi. Disse miljøene har lang historikk for kommersialisering av forskning. De siste 10 årene har 

SINTEF gjennomført 80+ kommersialiseringer i form av lisensiering og oppstart av nye virksomheter, 

og i regionen er det en sterk satsing på samarbeid mellom akademia og næringsliv. Fornybarklyngen 

RENERGY med hovedsete i Trondheim. Denne samler aktører og teknologier fra hele verdikjeden for 

samarbeid rundt fremtidens energiløsninger. 

Vi ser også at vår region har god tilgang på fornybar kraft (12-13 TWh vann og vind), samt relativt 

lave kraftpriser fram mot 2030 sammenlignet med andre regioner i Norge.  

Det er imidlertid få grønne flaggskipprosjekter eller store energiselskaper i Trøndelag sammenlignet 

med andre regioner i Norge. Både TrønderEnergi og NTE er relativt små sammenlignet med aktørene 

vi finner spesielt på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Figuren nedenfor illustrerer lokalisering til 

noen av de store aktørene og kommende store fornybarprosjekter. 

  



 

Statnett sin investeringsplan gir indikasjoner på forventet utviklingen av investeringer og 

næringsutviklingen fremover. Denne planen viser at mindre enn 7% av planlagte nettinvesteringer er 

i Trøndelag og Møre og Romsdal (denne regionen har 15% av befolkningen). 

Trøndelagsregionen har på tross av gode forutsetninger foreløpig ikke utnyttet potensialet som ligger 

i den grønne veksten. 

 

3 TrønderEnergi har en attraktiv fornybarplattform 
TrønderEnergi har de siste årene gått fra å være et tradisjonelt, regionalt energiselskap, til å bli en 

nasjonal aktør innen fornybarproduksjon, energieffektivisering og elektrifisering – og med nordiske 

ambisjoner. Etter at utbyggingen av Orkla-vassdraget var ferdig på 80-tallet, har TrønderEnergi hatt 

liten vekst i produksjonen før nå de siste årene. Vindkraftsatsingen gjør at konsernet har nær doblet 

produksjonen av fornybar energi.  

TrønderEnergi har etablert et solid utgangspunkt for videre vekst, og er i dag en betydelig regional 

vannkraftaktør med 18 operative kraftverk (1,8 TWh eierskap og drift av 2,4 TWh). TrønderEnergi er 

den nest største vindpark-operatøren i Norge, med 14 operative parker i 2021 (eierskap til nesten 1 

TWh vindkraft, operatør for 3,3 TWh). Over tid har TrønderEnergi bygget opp et svært kompetent 

energiforvaltningsmiljø, med 6 TWh kraftproduksjon under energiforvaltning og 1 TWh forvaltning 

for tredjeparter (der TrønderEnergi ikke har eierinteresser).  

Gjennom datterselskapene Ohmia satser TrønderEnergi stort på energieffektivisering og 

elektrifisering innenfor flere bransjer. Datterselskapene Ohmia har i dag kontorer i Oslo, Gjøvik, 

Stavanger og Bergen. Konsernet er gjennom datterselskapet Ohmia Charging størst i Norge på 

elbillading til borettslag og sameier, og datterselskapet Ohmia Retail er størst i Norge innenfor 

energistyring og overvåkning til dagligvarehandelen. Datterselskapet Ohmia Construction er ledende 

i utviklingen av utslippsfrie byggeplasser. TrønderEnergi har i dag hele Norge som markedsområde, 

og konsernet ser store muligheter til å utvikle virksomheten gjennom å bruke vår kompetanse også i 

Norden. 

 

 



TrønderEnergi har utviklet en unik og attraktiv vekstplattform, basert på flere sterke fortrinn: 

• Området energiforvaltning er klargjort for vekst gjennom store investeringer de siste årene 

o Vår nye operasjonssentral på Berkåk ble ferdigstilt medio 2020. Den nye sentralen gir 

store og moderne omgivelser med støtte for fullverdig oversikt og kommunikasjon 

for driftspersonell.  Sentralen styrer over 200 vindmøller og 18 vannkraftverk. 

o Konsernet har 14 årsverk innen kunstig intelligens. Dette er et ledende miljø i norsk 

energibransje, og på nivå med de beste på europeisk basis. Disse ressursene jobber 

mot alle deler av virksomheten, både mot produksjonssiden, energiforvaltning, 

elektrifisering og energieffektivisering.  

o TrønderEnergis digitale plattform er forberedt for vekst og i stand til å møte et stadig 

mer komplekst energimarked. Konsernet har sterke samarbeid med ledende aktører 

som Microsoft, ABB og Volue.  

o TrønderEnergi har etablert en svært sterk kompetansebase innen optimalisering av 

energi, analyse og energimarkedet. 

• TrønderEnergi har operasjonell erfaring i hele verdikjeden for fornybar produksjon: 

prosjektutvikling, prosjektutbygging, drift, energiforvaltning, eierskap, interessenthåndtering 

og finans. Dette gjør at konsernet kan ta industrielle posisjoner i hele verdikjeden, og hente 

ut merverdi sammenlignet med mange andre aktører (som ofte er rene prosjektutviklere 

eller finansielle aktører).  

• TrønderEnergi har lang erfaring fra drift av kraftproduksjonsanlegg, som kan utnyttes i 

plan/byggefase for å sikre løsninger i drift som gir størst verdiskaping for eierne av 

anleggene. Mange av de nye aktørene i energimarkedet har ikke tilsvarende erfaring. 

• TrønderEnergi har en sterk ingeniør- og utviklingskompetanse, og konsernet samarbeider 

med både ledende forskningsmiljøer og høykompetente kommersielle virksomheter. 

Konsernet har tette relasjoner til Norges ledende teknologimiljø anført av NTNU og SINTEF, 

med den lange historikken de har for kommersialisering av ny teknologi. 

• Gjennom satsingen mot bedriftsmarkedet (Ohmia-selskapene) har TrønderEnergi 

opparbeidet god kompetanse på energieffektivisering, spesielt inn mot dagligvarebransjen. 

Denne kompetansen vil også bli styrket fremover gjennom ytterligere vekst og satsinger mot 

nye segmenter i bedriftsmarkedet.  

• TrønderEnergi har gått fra ca 115 ansatte for tre år siden til ca 280 ansatte i dag. En stor del 

av økningen i antall ansatte er knyttet til de nye satsingene våre på elektrifisering og 

energieffektivisering. I tillegg har veksten på vindkraftproduksjon bidratt til mange nye 

arbeidsplasser og mulighet til bygge opp tunge fagmiljø. 

• TrønderEnergi har en veldig fremoverlent og motivert organisasjon, og konsernet er 

sertifisert som Great Place to Work. Mars 2022 vant TrønderEnergi pisen for beste 

nykommer i SHE-indeksen (en vurdering av hvor gode virksomhetene er på likestilling, 

mangfold og inkludering), i konkurranse med flere av landets største bedrifter.   

TrønderEnergi har utviklet en sterk kultur for endring og utvikling. Siden 2010 har TrønderEnergi gått 

fra å være et vertikal integrert regionalt kraftselskap til en fornybarprodusent med ambisjoner 

innenfor elektrifisering og energieffektivisering, med et Nordisk perspektiv. Figuren nedenfor viser 

strukturprosesser (kjøp/salg) som TrønderEnergi har gjennomført siden 2010. Eierne har støttet 

denne utviklingen i hele perioden, noe som har vært avgjørende for at TrønderEnergi nå kan ta 

ledende posisjoner i det nordiske energimarkedet og utnytte de store mulighetene som det grønne 

skiftet gir. 

 



 

 

TrønderEnergi kan dokumentere en god verdiutvikling for eierne. Figuren nedenfor viser utvikling i 

avkastning på egenkapitalen siden 2005. Historisk avkastning er basert på et faktisk aksjekjøp i 2005, 

faktisk utbytte og observerte transaksjoner i TrønderEnergi-aksjen (for beregning av aksjeverdi). 

Investeringen gir en totalavkastning på 196 % frem til siste kjente transaksjoner i aksjen (1.11.2021). 

Dette gir en årlig gjennomsnittlig avkastning på 8,45 % over 16 år. Avkastningen inkluderer både 

utbetalt kontantutbytte og verdiendring i aksjen  

 

 

 

 

 



4 Sentrale virkemidler for å realisere vekstmulighetene og 

opprettholde utbyttekapasiteten 
Det grønne skiftet innebærer en stor og nødvendig omstilling av samfunnet. Omstillingen gir 

muligheter for industri-, tjeneste- og næringsutvikling innenfor nye grønne næringer. TrønderEnergi 

har et svært godt utgangspunkt for å utnytte dette, gjennom konsernets brede fornybarplattform og 

lange operasjonelle erfaring i hele verdikjeden. 

Høsten 2021 og vinteren 2022 har styret jobbet frem et forslag til en ny konsernstruktur og 

innhenting av privat kapital som virkemidler for å utnytte de store mulighetene som det grønne 

skiftet gir. Målsettingen er å etablere et nordisk fornybarselskap med base i Trøndelag, samtidig som 

det opprettholdes en høy utbyttekapasitet, lav risiko og eierskap til “arvesølvet” 

(vannkraft/nettvirksomheten). 

 

4.1 Ny konsernstruktur som virkemiddel 
Dagens eierskapsmodell begrenser TrønderEnergis mulighet for vekst og samtidig verne 

utbyttekapasiteten. Styret foreslår en løsning hvor en ekstern privat investor går inn med 50% 

eierandel i det nye fornybarkonsernet, gjennom å bidra med ny egenkapital tilsvarende 

egenkapitalverdien av den virksomhet TrønderEnergi legger inn i det nye fornybarkonsernet. Styret 

anbefaler en struktur med etablering av to separate konsern:  

• TrønderEnergi AS (TE) består som et konsern med eierskap til 81% av vannkraftproduksjon i 

TrønderEnergi Kraft AS (TEK), konsernets aksjepost i Tensio (nett) og 51% av det nye 

fornybarkonsernet. TrønderEnergi Kraft AS opprettholder eierpostene i KVO, Driva og egne 

vannkraftanlegg, rettighetene i NEA samt ivaretar operatøransvaret. TEK vil kjøpe enkelte 

driftstjenester fra det nye fornybarkonsernet. Hovedformålet med TE/TEK vil være å sikre 

høy utbyttekapasitet, forvalte vannkraftproduksjonen og eierpostene i nettselskapet og 

fornybarkonsernet. 

 

• Et nytt fornybarkonsern, som består av 18,98% eierskap i vannkraften og all øvrig 

virksomhet. Det nye fornybarkonsernet vil levere driftstjenester og 

energiforvaltningstjenester til TE/TEK, og skape verdi for eiere og ansatte gjennom en 

offensiv vekststrategi innen vind, sol, andre fornybare energibærere, energiforvaltning, 

elektrifisering og energieffektivisering i det Nordiske markedet. Det nye fornybarkonsernet 

er eiet 50% av TrønderEnergi/TrønderEnergis eiere og 50% av privat investor. 

 

DNAet til TrønderEnergi - «Energi for generasjoner» - vil også prege det nye fornybarkonsernet. 

Dette er definert gjennom fire elementer i TrønderEnergis identitetsplattform: Vi skal gjøre det vi kan 

for å realisere nullutslippssamfunnet fordi vi ønsker å bygge bærekraftige samfunn nå, og for de som 

kommer etter oss. Derfor skal vi jakte løsninger som sikrer tilgangen på fornybar energi, 

effektiviserer energibruken og muliggjør omleggingen fra fossile til fornybare løsninger. For å få til 

det må vi være en bærekraftig Pionér. Åpen – Modig – Ansvarlig. 

 

 



4.2 Verne utbyttekapasiteten 
Sett fra et eiersynspunkt er evnen til å betale et vesentlig og stabilt utbytte svært viktig. I den nye 
konsernstrukturen vil dette bli gjort ved at utbyttet fra 40 % eierskap i Tensio og 81 % eierskap i 
vannkraftvirksomheten stort sett i sin helhet vil bli delt ut som utbytte til dagens eiere i TE.   
 
Figuren nedenfor illustrerer kontantstrøm/utbytteevne for TrønderEnergi AS i den nye 
konsernstrukturen, med 81% eierskap vannkraft og 40% eierskap Tensio, simulert med to forskjellige 
kraftprisbaner; kraftprisbane fra analyseselskapet Thema Consulting og markedspriser Begge 
kraftprisbanene viser et solid utbyttegrunnlag, samtidig som de viser at utbyttet framover fortsatt vil 
være noe avhengig av kraftprisutviklingen. 

  

 
 

Simuleringene viser at det er mulig å opprettholde eksisterende utbyttepolitikk på NOK 200 millioner 
i TrønderEnergi etter konsernsplitten. Framover vil det være naturlig å gjennomføre tiltak som 
reduserer svingningene i resultatet. Dette vil kunne gjøres med lange kraftpriskontrakter mot 
industriaktører og inngåelse av fastrenteavtaler. 
 

4.3 Partnerskap med risikokapital 
Tilgang til risikokapital 

Så langt er vekstkapital skaffet til veie gjennom forskjellige tiltak i TrønderEnergi, blant annet 

driftsforbedringer, salg av virksomhet, lavere utbytte i en lang periode og egenkapitalemisjoner mot 

KLP i flere omganger.  

Framover i tid vil det etter alt å dømme være færre muligheter til å skaffe kapital på tilsvarende vis, 

da det er færre eiendelsposter å selge. Teoretisk kan eierposten i Tensio selges og på det måten 

tilføre konsernet ca 2,5 milliarder NOK som kan brukes til investeringer innenfor nye områder. Men 

de nye områdene vil representere en helt annen risiko enn det å eie nettvirksomhet, noe som tilsier 

at salg av Tensio-posten ikke vil bidra til å sikre utbyttekapasiteten overfor dagens eiere. 

Med nåværende struktur ville man maksimalt klare å hente ca 3,5 milliarder NOK (utover evt salg av 

Tensio-posten), hensyntatt blant annet krav om minst 2/3 offentlig eierskap i vannkraften. 

Vekststrategien krever betydelig kapitaltilførsel og innenfor dagens struktur er ikke dette mulig uten 

også å redusere utbyttenivået betydelig. 

Nye områder representerer også annen risiko enn vannkraft/nett og gjennomføring av veksten i 

dagens struktur vil gi økt risiko for dagens eiere.  



Styrets vurdering er at dette ikke er ønskelig for eierskapet i TrønderEnergi, og har av den grunn 

utredet en alternativ organisering av eierskapet. En alternativ konsernstruktur lar dagens eiere 

beholde eierskapet til vannkraften og nett, som innebærer lav risiko og høy utbyttekapasitet, og 

mulighet for å velge om de vil være med på de nye satsingene sammen med privat risikokapital. 

Styret ser at fornybar- og kapitalmiljøene må finne sammen dersom vi skal klare å elektrifisere Norge 

og Norden raskt nok.  

Partnerskap 

Den nordiske vekstambisjonen krever partnerskap med aktører som kan være med å løfte 

prosjektmulighetene både knyttet til økt produksjon av elektrisitet, vekst i salg av operatørtjenester 

og energiforvaltning, vekst innenfor elektrifisering og energieffektivisering, samt mulig vekst innenfor 

områder som hydrogen og biokraft.  

I vurderingen av hvilken aktør som er best egnet som privat investor, har styret blant annet lagt vekt 

på at aktøren har 1) betydelig tilgang til risikokapital 2) ønsker å bygge en nordisk fornybaraktør 

basert på TrønderEnergi sin organisasjon og virksomhet og 3) har kompetanse om det norske 

kraftmarkedet.  

Styret har vurdert ulike kategorier av mulige partnere som norske industriaktører, norske 

energiselskap, norske energifokuserte privat-equity fond, offentlige investorer samt utenlandske 

fond og utenlandske energiselskaper.   

Etter en samlet vurdering har styret valgt å inngå dialog og sluttforhandlet en avtale med fondet 

HitecVision som mulig ekstern investor i det nye fornybarkonsernet. HitecVision er et norsk private- 

equity fond med en sterk satsing innenfor fornybarsektoren og hovedkontor i Stavanger. HitecVision 

har satt opp et dedikert fond mot fornybar energi, og har bygget opp et fokusert team med sterk 

kompetanse innenfor energisystemet.  

 

 

 
 

 

 

  



STRATEGI FOR DET NYE FORNYBARKONSERNET – SATSING PÅ FORNYBAR 

PRODUKSJON, ELEKTRIFISERING OG ENERGIEFFEKTIVISERING I NORDEN 
 

For å realisere veksten har styret og administrasjonen videreutviklet strategien for et nytt 

fornybarkonsern sammen med mulig privat investor HitecVision.  Nedenfor presenteres ambisjon, 

satsingsområder og hovedstrategi for et nytt felleseid fornybarkonsern. 

Elektrifisering og energieffektivisering står sentralt i strategien, sammen med videre 
utbygging av fornybar produksjon. Kompleksiteten i energisystemet øker betydelig i takt 
med elektrifiseringen og utbygging av ikke regulerbar kraftproduksjon. Dette krever dyp 
innsikt og utvikling av digitale løsninger på flere og flere områder. Målet med det nye 
fornybarkonsernet er derfor å ha aktivitet i hele verdikjeden, fra strømmen produseres fra 
fornybare energikilder som sol, vann, vind og hydrogen, via styring og håndtering av kraften, til 
strømmen forbrukes som kilometer på elbilen, temperatur i frysedisken, timer på 
anleggsmaskiner og kanskje også fly og båter. TrønderEnergi har allerede investert rundt 600 
millioner kr i utslippsfrie byggeplasser, batterier og elbil-lading. Disse satsningene fortsetter i det 
nye fornybarkonsernet.  
 

Denne balansen i verdikjeden og en overordnet fremstilling av virksomhetsområdene i det 
nye fornybarkonsernet er illustrert i figuren nedenfor. 
 

 
 
Det nye fornybarkonsernet vil sikre kompetansearbeidsplasser i regionen gjennom etablering av ny 

virksomhet med kapital til å vokse. Konsernet anslår at veksten vil kunne føre til 100-200 nye årsverk 

i regionen, dvs. en tilnærmet dobling av antall ansatte i Midt-Norge kan være mulig. Det vil også 

være betydelige ringvirkninger i form av kompetanseutvikling og arbeidsplasser hos leverandører og 

samarbeidspartnere i regionen.  

 

 

 

 

 



1 Ambisjon 
 

TrønderEnergi og HitecVision har som ambisjon å bygge et nytt sterkt, nordisk fornybarkonsern med 

base i Trøndelag. Fornybarkonsernet skal være en toneangivende aktør innen fornybar 

energiproduksjon, energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering i Norden, med posisjoner 

i Europa.  

Vekstmulighetene frem mot 2030 er estimert til over 50 milliarder kr.  

 

 

2 Satsingsområder 
Nedenfor presenteres satsingsområdene til det nye fornybarkonsernet, i tråd med illustrasjonen 

ovenfor. 

 

2.1 Fornybar produksjon 
Om virksomheten fornybar produksjon 

Det nye fornybarkonsernet vil ved oppstart høsten 2022 være eier av litt under 1 TWh vindkraft, 345 

GWh vannkraft og tilby operatørtjenester for 5,9 TWh vannkraft og vindkraft. Operatørtjenester som 

leveres fra det nye fornybarkonsernet er drift og vedlikehold (hovedsakelig vind), anleggsforvaltning, 

prosjektledelse og energiforvaltning. 

Drivere og utviklingstrekk fornybar produksjon 

• Stor-skala elektrifisering av transport, tradisjonell og ny industri vil bidra til betydelig økt 

etterspørsel av grønn energi de neste tiårene (dobling frem mot 2050) 



• NVE anslår 56 TWh ny produksjonskapasitet fra vind i Sverige, Norge og Finland frem til 2030. 

Dette er en betydelig vekst sammenliknet med dagens nivå på 73 TWh  

• Solkraft er mindre modent enn vind, men er anslått å stå for ca. 16 TWh i kraftproduksjon i 2030 i 

Norden, opp fra 3TWh i dag 

• Sverige er det største vindmarkedet, med ~60% av forventet produksjon i 2030 

• Danmark og Sverige er ventet å bli de største solmarkedene 

• Kraftprisene er ventet å komme opp på et godt nivå frem mot 2030 

Hovedmål fornybar produksjon 

Fornybarkonsernet skal ta en ledende nordisk posisjon med 10-15 TWh produksjon innen landbasert 

vindkraft og storskala bakkemontert solkraft, med mulige posisjoner innen offshore vindkraft.  

Hovedfokus er vekst innenfor landbasert vindkraft i Sverige og Finland.  

 

2.2 Energiforvaltning 
Om virksomheten energiforvaltning 

Energiforvaltning omfatter tjenester som optimalisering av vannkraftproduksjonen, prognostisering 

av tilsig/vind/kraftpris/kraftforbruk, overvåking og styring av produksjonsanleggene, omsetning av 

kraften i energimarkedene, kraftavtaler til utbyggere av fornybar energi og store forbrukskunder og 

balansering av produksjon og forbruk (fleksibilitet) 

Energiforvaltningen bygger bro mellom fornybar produksjon og tjenester til bedriftsmarkedet, med 

muligheter for å balansere kraftproduksjon og kraftforbruk og bruke kompetansen på tvers av 

verdikjeden. 

I løpet av de siste 2 årene er det satt i drift energiforvaltning for 9 nye vindparker, herunder 4 

vindparker for tredjeparter (hvor TrønderEnergi ikke har eierandeler). 

Det er til sammen ca 30 ansatte knyttet til energiforvaltning, hvorav over halvparten er tilknyttet 

Nordens mest moderne driftssentral på Berkåk. 

 Drivere og utviklingstrekk energiforvaltning 

• Det er et modent marked for energitjenester til tredjeparter innen vind, og produsenter 

etterspør et bredere tjenestetilbud 

• Nye reguleringer innen vannkraft (f.eks. splitt av driftssentral for nett og produksjon) gjør at 

tredjeparts energiforvaltningstjenester blir mer attraktivt 

• Tettere integrasjon av det nordiske og europeiske kraftmarkedet  

• Kortere tidsoppløsning og behov for økende grad av digitalisering og automatisering i de 

ulike markedene på kraftbørsen (intradag og balansemarkedet) 

• Fremover vil det bli mer større variasjoner i kraftprisene og økte utfordringer med 

balansering av strømnettet 

Hovedmål energiforvaltning 

Fornybarkonsernet skal være en ledende tjenesteleverandør av energiforvaltning i Norden for 

produsenter av fornybar energi og bedriftskunder, med utgangspunkt i egeneide produksjonsanlegg 

og satsingen på energiløsninger mot bedriftsmarkedet. Fornybarkonsernet satser også på å etablere 

et av de ledende krafthandelsmiljøene i Norden.   



2.3 Elektrifisering og energieffektivisering 
Satsingen nedstrøms omhandler elektrifisering og energieffektivisering gjennom energiløsninger 

primært til større forbrukere/bedriftskunder. Dette omfatter blant annet energileveranse, avansert 

energistyring, finansiering av energirelaterte anlegg og styring/overvåking av anleggene. Dette gjør 

også at kunden kan fokusere på sin kjernevirksomhet. I løpet av de siste årene er det utviklet og 

etablert tre sterke satsinger i bedriftsmarkedet gjennom merkenavnet Ohmia.  

Ohmia-familien består av flere datterselskaper. Ohmias konsepter handler om å kunne tilby 

energirelaterte tjenester tilpasset behovene i ulike bransjer. Dette skal bidra til en raskere 

elektrifisering og omstilling til fornybarsamfunnet. Ohmia-familien består i dag av Ohmia Charging, 

Ohmia Retail og Ohmia Construction.  

 

Elbillading – Ohmia Charging 

Om virksomheten Ohmia Charging 

Ohmia Charging tilbyr elbillading som en tjeneste primært til borettslag og sameier i hele Norge. 

Forretningsmodellen er en kombinasjon av langsiktige forskuddsbetalinger på ladeinfrastruktur fra 

borettslaget/sameiet og ladeabonnement for enkeltpersonene.  

Ohmia Charging har i dag ca 55.000 solgte parkeringsplasser og 4.300 abonnenter, og er 

markedsleder i Norge. Ohmia Charging har 38 ansatte lokalisert i Trondheim, Oslo, Bergen og 

Stavanger.  

Drivere og utviklingstrekk elbillading 

• Elbiler antas å utgjøre ~100% av nybilsalget i Norge i 2025, grunnet bredere tilbud og økt salg 

av elbil I distriktene 

• Økt etterspørsel etter elbil-ladeanlegg i Europa etter hvert som andelen som har elbiler 

nærmer seg nivåer i Norge 

• Markedet for borettslag og flermannsboliger anslås å vokse opp mot 50% per år i sentrale 

nordvesteuropeiske markeder de neste 5 årene 

• Flere land innfører reguleringer som krever at borettslag installerer ladeanlegg for elbiler 

• Akselerert utvikling av elbiler i middelklassen  

Hovedmål Ohmia Charging 

Ohmia Charing skal være markedsleder i Norge innen segmentet borettslag og sameier, med 130 000 

parkeringsplasser og 65 000 abonnenter i 2030 og en omsetning på mer enn 300 millioner kr. Det er 

også et mål å etablere sterke posisjoner i Norden og Europa innenfor samme nisje.  

 

Energiinfrastruktur i dagligvarebransjen – Ohmia Retail 

Om virksomheten Ohmia Retail 

Ohmia Retail hjelper dagligvarekjedene med å håndtere energiinfrastruktur i butikkene (i første 

omgang kjøl og frys). Dette omfatter oppgradering til mer bærekraftige løsninger, optimalisering av 

samspillet mellom komponentene og overvåking av utstyret kontinuerlig. Ohmia Retail har 

kompetanse innenfor prosjektering, drift og optimalisering av energiinfrastruktur, og tilbyr dette som 



en helhetlig abonnementstjeneste. Erfaringsmessig gir løsningene en reduksjon i energiforbruket på 

15% på nytt utstyr, og opptil 40% på gammelt utstyr. 

Ohmia Retail er til stede i ca 2500 butikker i Norge, dvs over halvparten av alle butikkene. På 

kundelisten står alle de store dagligvarekjedene. 

Ohmia Retail har 21 ansatte lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og på Gjøvik.  

Drivere og utviklingstrekk dagligvarebransjen 

• Dagligvarebransjen er en stor forbruker av kraft, med et volum på 2 TWh 

• Dagligvarebransjen har høy grad av konsolidering i Norden og store deler av Europa, med et 

fåtall store dagligvareaktører 

• Økt energieffektivisering av kjøle- og fryseteknologi reduserer energiforbruket i 

dagligvarebutikkene 

• Det er en utvikling i Europa mot felles teknologistandarder, og EU-direktiv som krever 

utskiftning til naturlige kjølemedier innen 2030 

• Fremover vil kjøl og frys utgjøre en større andel av butikkenes driftsutgifter, ettersom 

etterspørselen etter kjølevarer øker 

Hovedmål Ohmia Retail 

Ohmia Retail skal være foretrukket energi- og bærekraftspartner for dagligvarebransjen. Selskapet 

skal være markedsleder i Norge, med omsetning på over 500 millioner kr i 2024. Ohmia Retail skal 

ekspandere til Norden og videre til flere europeiske land, som kan gi et omsetningspotensial på over 

1 milliard kr. 

 

Utslippsfrie byggeplasser – Ohmia Construction 

Om virksomheten Ohmia Construction 

Ohmia Construction fokuserer på bygge- og anleggsbransjen, der man ser en kraftig økning i 

etterspørselen for klimavennlige løsninger. Ohmia Construction ønsker å bidra til en lønnsom og rask 

elektrifisering av bygge- og anleggsbransjen.  

Ohmia Construction leverer «plug and play» ladesystemer som gjør det enkelt, oversiktlig og 

kostnadseffektivt for entreprenører og byggherrer å elektrifisere sine driftsoperasjoner. 

Ladeløsningene leveres som en helhetlig tjenesteløsning, der Ohmia Construction tar fullt ansvar for 

planlegging, klargjøring og rigging, samt drift, rapportering og overvåking gjennom prosjektet. 

Infrastrukturen består av løsning med hurtiglading og batteri. Ohmia Contruction er den ledende 

aktøren i dette voksende markedet.   

Ohmia Construction har 6 ansatte lokalisert i Trondheim og Oslo.  

Drivere og utviklingstrekk utslippsfrie byggeplasser 

• Norske myndigheter krever nullutslippsbyggeplasser innen 2030 

• Flere større bykommuner har tydelige strategier og klimahandlingsplaner hvor utslippsfrie 

byggeplasser er et viktig virkemiddel 

• Det forventes ingen tilsvarende regulering på EU-nivå før 2050, men det er flere 

pilotprosjekter i sentrale byer (f.eks. Göteborg, Helsinki, København) som ser til Norge som 

eksempel 



• Økt etterspørsel etter helhetlig tjenestetilbud og ekspertise innen grønn infrastruktur 

• Teknologiutvikling legger til rette for elektrifisering av byggeplasser (hurtiglading, 

standardprotokoller, forbedret batteriteknologi, serieproduksjon av elektriske 

anleggsmaskiner) 

• Hydrogen kan bli mulig som energikilde til batterier, noe som vil øke omfanget av potensielle 

byggeplasser 

• Antar betydelig vekst i antall nullutslippsbyggeplasser, fra ca. 200 byggeplasser i 2022 til ca. 

1800 byggeplasser i 2030.  

Hovedmål Ohmia Construction 

Ohmia Construction skal være foretrukken energi- og bærekraftspartner for bedrifter i bygg- og 

anleggsverdikjeden. Ohmia Construction skal være markedsleder i Norge, med 25% markedsandel og 

over 500 millioner kr i omsetning. På sikt er det en ambisjon å skalere virksomheten til Norden og 

Europa.  

 

 Mulig nye satsinger nedstrøms 

Næringsbygg – solkraft på tak 

Eiendomssektoren møter stadig strengere krav fra både offentlig sektor og markedet om kutt i 

klimautslipp og gjennomføring av andre miljøtiltak. Byggeiere ser en risiko ved å ikke ha fokus på 

miljø og bærekraft, men de har begrenset kompetanse, ressurser og finansiell kapasitet til å 

gjennomføre betydelige investeringer i miljøvennlige tiltak.  

Det vil komme krav om «grønne bygg» for å oppnå gode finansieringsbetingelser. EUs taksonomi 

setter kriterier for hva som kan defineres som en bærekraftig aktivitet for investeringsformål. Det 

betyr at lån, forsikringer og investeringer tilknyttet «grå bygg» innebærer høy risiko og at «grønne 

bygg» tilbys bedre betingelser. Fokus på bærekraft gjør byggeiere mer attraktive for kunder, de 

tiltrekkes enklere av seriøse leverandører og gjør dem til mer attraktive arbeidsgivere.  

Solkraft er den produksjonsteknologien som vokser raskest i verden. Kun 2,5 % av dagens tilgjengelig 

takflater blant næringsbygg er benyttet til solcellepaneler. Dette er et umodent marked som gir 

potensial til å ta en markedsledende posisjon gjennom sterk kompetanse på produkt og installasjon. 

Finansiering av solcelleanlegg, spesielt på eksisterende bygg, har også lenge vært en hovedutfordring 

for bransjen.  

Det nye fornybarkonsernet ser et potensiale for å ta et umodent og hurtig voksende marked innen 

utnyttelse av solenergi. Organisasjonen jobber med forretningsutvikling av et konsept som leverer 

solenergi til eiendomssektoren, med en helhetlig håndtering av energiforvaltningen for å skape 

fremtidens «Grønne Bygg». Kunden tilbys en helhetlig løsning for lokal produksjon av solenergi, uten 

at kunden behøver å investere i paneler eller ha teknisk kunnskap selv. Det kan også være mulig å 

levere andre tjenester som lagringsløsninger, ladeløsninger, optimalisering av energi- og effektbruk i 

bygget, solprognoser for optimalisering av energibruk i bygget og fleksibilitetstjenester. Som en 

helintegrert tjenesteleverandør vil dette også redusere antall kontaktpunkt for kunden på 

leverandørsiden.  

 

 



Industri – elektrifisering og energieffektivisering 

Det er store potensialer for elektrifisering og energieffektivisering i prosessindustrien. Aktuelle 

markeder i Norge kan være næringsmiddel, treforedlings – og papirindustri. I disse bransjene er det 

over 130 store aktører med et forbruk på over 12,4 TWh termisk/år. Det er størst potensiale å hente 

på de fabrikkene der det benyttes fossile energikilder i dag (antas at ca 40% av det ovennevnte 

norske markedet benytter fossile kilder).  Det er også store potensialer i Europa for elektrifisering, 

eksempelvis anslås det at 95% av fabrikkene i Tyskland, UK og Italia benytter fossile kilder.  

Viktige drivere både i det norske og europeiske markedet er å redusere CO2-utslippene vesentlig og 

samtidig ha mulighet til betydelig energieffektivisering. For å utnytte dette potensialet, jobber 

organisasjonen med forretningsutvikling av et konsept med en «energy-as-a-service»-modell. Dette 

er en «abonnementsløsning» for varme/kjøling som inkluderer strøm, prosjektering, installasjon, 

teknologi, drift og vedlikehold av energirelatert infrastruktur. 

 

2.4 Mulige nye satsingsområder 
Det nye fornybarkonsernet kan være en aktiv utvikler av industriskala produksjon av bærekraftige 

energibærere med nordisk ambisjon, bygget på industriell posisjon i Trøndelag.  

Hydrogen 

Hydrogen er viktig for det grønne skiftet. EU har satt ambisiøse mål, og norske myndigheter har 

anerkjent behovet for en hydrogenstrategi. Industrien ser også behovet for å redusere fotavtrykket. 

Kostnadene for hydrogenproduksjon minker, med en estimert kostnadsreduksjon på 60% innen 

2030. Økt CO2-avgift og andre virkemidler er viktig for omstilling til hydrogen.  

En mulig ambisjon som utforskes er å etablere oss som en regional hydrogenaktør med gode 

vekstmuligheter, som posisjonerer seg for muligheter nasjonalt/nordisk/nord-europeisk frem mot 

2030. Hovedstrategien er å prioritere hydrogen til bruk i maritim og landbasert transport. I første 

omgang er fokus på å sikre støtte fra Enova for å etablere et hydrogenknutepunkt på Hitra, for 

deretter å kunne ekspandere virksomheten.   

Biogass 

Biogass er en moden teknologi, brukt kommersielt i stor skala i dag og har et enormt 

markedspotensial ved å enkelt kunne erstatte naturgass. Biogass består av lik kjemisk 

sammensetning som naturgass, og vil dermed kunne brukes til alle de samme formålene uten store 

infrastrukturinvesteringer. For prosesser som ikke enkelt kan elektrifiseres direkte, er biogass ofte 

den rimeligste og enkleste løsningen mot fornybarsamfunnet. 

Markedet for biogass forventes å ha en årlig vekst på over 20% i Norge frem mot 2030. Den siste tids 

geopolitiske hendelser og krigen i Ukraina har satt biogass ytterligere på dagsorden. EU kommisjonen 

har målsatt et høyere mål for produksjonen av biomethan (oppgradert biogass) og ønsker å vokse 

mer enn 11 ganger dagens produksjon i Europa innen 2030. 

Det nye fornybarkonsernet vil ha en sterk posisjon i biogassmarkedet gjennom eierposten i 

Scandinavian Biogas Fuels (SBF, hovedkontor i Stockholm). Konsernet er den største eieren i SBF, 

med en andel på 12,2%.  SBF eier verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass drivstoff 

(LBG) på Skogn, som TrønderEnergi har vært med å bygge opp. SBF er en stor regional og global aktør 

innen biogass, med fem operasjonelle fabrikker og et betydelig vekstpotensial. 



Grønne næringsarealer 

God tilgang på fornybar energi og en konkurransedyktig kraftpris i vår region muliggjør større 

industrietableringer, som gir fordelaktige ringvirkninger både for regionen og våre eierkommuner. 

Det er også strategisk viktig for det nye fornybarkonsernet og TrønderEnergi å skape vekst i regionen 

gjennom å øke bruken av fornybar energi.  

Det nye fornybarkonsernet kan være en bidragsyter for å utvikle industriarealer i Midt-Norge, som gir 

en bærekraftig industrivekst i regionen, skaper kraftetterspørsel og lokal verdiskapning hos 

eierkommunene.  

Støtte til gründermiljøet i regionen 

Det pågår et arbeid for å bidra til etablering av et pre-såkornfond i Trondheim. Dette er et fond som 

går inn tidlig i selskaper, og vil hjelpe med å styrke gründermiljøet i regionen. Etablering av et slik 

fond vil skje med flere partnere i regionen. 

 

2.5 Langsiktige utviklingsprosjekter 
TrønderEnergi er involvert i flere langsiktige utviklingsprosjekter knyttet til fremtidens energimarked, 

som vil bli videreført i det nye fornybarkonsernet. Ett av dem er prosjektet +CityxChange. Løsningene 

i prosjektet skal bidra til at det blir mer lønnsomt å investere i fornybare energiløsninger. Fire 

områder i Trondheim skal gjennom prosjektet utvikles slik at de i så stor grad som mulig skal være 

selvforsynt med energi i fremtiden. Gjennom +CityxChange skal det testes og demonstreres løsninger 

som bidrar til innovasjon, grønn næringsutvikling og bærekraftig utvikling. Løsningene utvikles og 

testes sammen med 31 partnere (blant annet AtB, ABB, NTNU, Trondheim kommune, Kjeldsberg, 

Statkraft og TrønderEnergi) i 10 europeiske land, alt fra store multinasjonale selskap til små 

virksomheter, universitet og andre byer. 

 

3 Finansielle forhold 
Fornybarkonsernet vil i første fase få en investeringskapasitet på mellom 15 og 20 milliarder kr, og 

dette er kapital som allerede er sikret gjennom den avtalen som er inngått med HitecVision. 

Kapitalen skaffes til veie gjennom egenkapitaltilførsel fra HitecVision og låneopptak, basert på at 

fornybarkonsernet vil være tilnærmet gjeldfritt på oppstartstidspunktet. 

Etter at den innledende kapitalbasen er ferdig investert, vil eierne av fornybarkonsernet (HitecVision 

og det kommunale/KLP eide holdingselskapet TrønderEnergi Vekst Holding AS) avgjøre hvordan 

videre finansiering skal foregå. Det er ikke lagt føringer på hvordan dette skal skje i den avtalen som 

er fremforhandlet mellom partene. Hvordan den videre utvikling av fornybarkonsernet etter første 

fase skal foregå, er dermed et spørsmål som krever enighet mellom partene på det tidspunktet. Det 

er antatt at den første investeringsfasen vil ta omtrent 5 år, men dette er avhengig av mange forhold 

og det kan ta både kortere og lengre tid.  
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Vedlegg 3: Struktur i utsatt oppgjør  
 
Iht. Investeringsavtalen mellom TrønderEnergi AS ("TE"), senere TrønderEnergi Vekst Holding AS ("TE 
Vekst Holding"), og HitecVision ("HV") skal det nye fornybarkonsernet ("Fornybarkonsernet") være 50/50 
eid av HV og TE Vekst Holding fra starten. Det skal deretter skytes inn verdier i Fornybarkonsernet i 
størrelsesorden NOK 7,5 milliarder, hvorav HV skal skyte inn NOK 1,5 milliarder i kontanter og TE Vekst 
Holding skal skyte inn aksjer og eiendeler verdsatt til omtrent NOK 6 milliarder. HV skal i tillegg bidra med 
ytterligere NOK 4,5 milliarder ved fremtidige kapitalbehov i Fornybarkonsernet. For å kompensere for skjevt 
bidrag i innskuddene i Fornybarkonsernet fra start (20 % av verdien fra HV og 80 % fra TE Vekst Holding), 
fastsetter Investeringsavtalen at det skal etableres en selgerkreditt (såkalt Vendor Loan Note) mellom HV 
og TE Vekst Holding.  

Selgerkreditten mot HV gjøres opp løpende i tilknytning til fremtidige kapitalinnskudd i Fornybarkonsernet. 
Intensjonen er at TE Vekst Holding og HV skal opprettholde sine 50% eierandeler ved fremtidige emisjoner 
i Fornybarkonsernet, med mindre emisjonen gjennomføres som rettet emisjon mot én av aksjonærene. 
Dette oppnås ved at HV skyter inn tegningsbeløpet for både TE Vekst Holding og HV, og at innskudd på 
vegne av førstnevnte blir motregnet mot utestående hovedstol og renter under selgerkreditten. Formålet 
med dette arrangementet er at HV kan bidra med kapital på slike tidspunkter i fremtiden der kapitalen kan 
sysselsettes til nye investeringer, samtidig som man oppnår betydelig grad av sikkerhet for at kapitalen fra 
HV faktisk er tilgjengelig for Fornybarkonsernet samt at partenes interesser i Fornybarkonsernet er 
samsvarende fra første dag. Ved fremtidige kapitalinnskudd vil det ikke være behov for verdsettelser av 
Fornybarkonsernet, og TE Vekst Holding vil kunne delta i emisjoner og forsvare sin 50% eierandel i en 
betydelig tidsperiode uten at eierne i TE Vekst Holding vil måtte bidra med ny kapital. 

Den avtalte varigheten på selgerkreditten er 5 år regnet fra tidspunktet for gjennomføring av investeringen, 
med mulighet for forlengelser dersom Fornybarkonsernets kapitalbehov er lavere enn antatt i den første 
femårsperioden. Avtalt varighet på nedbetaling/investeringsprogram ivaretar behovet for en hensiktsmessig 
balanse mellom ønske om et høyt tempo på innskudd av kapital og investeringer i Fornybarkonsernet, og 
samtidige behov for å sikre grundige og gode investeringsprosesser.  

Dersom HV eller TE Vekst Holding avstår fra å delta i emisjoner, vil det selskapet som avstår utvannes til 
rabatt. I selgerkredittperioden vil en part, ved investeringer som ligger innenfor kjernevirksomhet og 
forhåndsavtalte investeringskriterier, måtte velge mellom å delta i egenkapitalfinansieringen eller bli 
utvannet med betydelig rabatt. Selgerkreditten forrentes med stigende rentesats etter de første to årene for 
å skape et insentiv for HV til rimelig fremdrift i egenkapitalinvesteringene i Fornybarkonsernet. 

Selgerkreditten er sikret med pant i samtlige av HVs aksjer i Fornybarkonsernet, dvs. 50% av den totale 
aksjebeholdningen i Fornybarkonsernet. Dette gir en betydelig buffer mot verdifall i aksjene i 
Fornybarkonsernet.  
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Vedlegg 4: Garantier og skadesløsholdelser i Investeringsavtalen  
 
Som et grunnlag for gjennomføring av Investeringsavtalen mellom TrønderEnergi Vekst Holding AS ("TE 
Vekst Holding") og HitecVision ("HV"), avgir TE Vekst Holding visse garantier/forsikringer til fordel for HV 
knyttet til de eiendeler som overføres fra TrønderEnergi AS ("TE") til det nye fornybarkonsernet 
("Fornybarkonsernet"). Omfanget av garantiene/forsikringene avgitt til HV anses som markedsmessig sett 
opp mot tilsvarende transaksjoner.  
 
I tillegg til de alminnelige garantiene/forsikringene knyttet til egenskaper ved den overdratte virksomheten 
(gyldigheten av sentrale avtaler med tredjeparter, etterlevelse av offentlige krav etc.), avgis det visse 
særskilte skadesløsholdelser i relasjon til identifiserte risikoforhold ved Fornybarkonsernets virksomhet. For 
skadesløsholdelser gjelder det ingen beløpsmessige eller tidsmessige begrensninger og det kan særskilt 
nevnes at slik skadesløsholdelse er gitt i tilknytning til økonomisk tap som oppstår som følge av Fosen-
dommen i Høyesterett. Følger saken eventuelt får for vindkraftindustrien generelt omfattes ikke av 
skadesløsholdelsen, bare de direkte virkningene for Fornybarkonsernets eierandeler i Storheia og Roan 
vindkraftverk. 
 
Eventuelle krav knyttet til garantier/forsikringer eller skadesløsholdelser kan som utgangspunkt motregnes 
mot selgerkreditten beskrevet i vedlegg 3. Det er således begrenset risiko for at TE Vekst Holding kommer 
i ansvar som det ikke finnes dekning for innenfor selskapets egne midler.  
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Vedlegg 5: Selskapsstrukturen i TrønderEnergi og Fornybarkonsernet etter utskillelsen  
 
Figuren under er et forenklet kart som viser strukturen etter gjennomføring investering med tilknyttet 
reorganisering:  
 

 
 

Figuren under viser mer detaljert de selskaper som inngår i Fornybarkonsernet-gruppen:  
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Vedlegg 6 – Oversikt over aksjonærer i TrønderEnergi Vekst Holding AS på etableringstidspunktet 
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Vedlegg 7: Overordnet beskrivelse av innholdet i sentrale avtaler  

1. Oversikt  

For sikre forutberegnelighet for TrønderEnergi AS ("TE"), eierkommunene og KLP ("TE Eierne"), 
TrønderEnergi Kraft AS ("TEK") og det nye fornybarkonsernet ("Fornybarkonsernet") både under 
gjennomføring av konsernsplitten, av investeringen fra TE og HitecVision ("HV") i Fornybarkonsernet, og i 
den etterfølgende periode, etableres det en rekke avtaler mellom de involverte partene:  

Sentrale avtaler og andre vesentlige dokumenter relatert til gjennomføring av TEs og HVs investering i 
Fornybarkonsernet:  

(a) Investeringsavtale med HV. 

(b) HV selgerkreditt og tilhørende aksjepant.  

(c) Fisjonsplaner, justeringsavtaler og tilhørende dokumenter som utarbeides ved splitt av TE-

konsernet og opprettelse av ny struktur. 

(d) Overgangsavtale som sikrer en ryddig overføring og videreføring av den operasjonelle 

virksomheten fra TE til Fornybarkonsernet.  

Avtaler og andre vesentlige dokumenter relatert til felles eierskap i Fornybarkonsernet og TrønderEnergi 
Vekst Holding AS ("TE Vekst Holding"): 

(e) Fornybarkonsernet Aksjonæravtale.   

(f) Forretningsplanen, investeringskriterier og finansieringsplanen for Fornybarkonsernet. 

(g) TE Vekst Holding Aksjonæravtale. 

(h) TrønderEnergi Kraft Holding AS ("TEK Holding") Aksjonæravtale.  

(i) TEK Aksjonæravtale. 

Avtaler relatert til splitten av nåværende TEK i to selskaper, hhv. vanneiendelene og driftsorganisasjonen:  

(j) Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom TEK og Fornybarkonsernet ("LTSA"). 

(k) Energiforvaltningsavtale mellom TEK og Fornybarkonsernet. 

(l) Overordnet samarbeidsavtale mellom TE, TEK og Fornybarkonsernet. 

Investeringsavtalen med HV (punkt (a) ble signert 16. mars 2022. Avtalene i punkter b, e-l forventes signert 
på tidspunktet når investeringen skal gjennomføres, mens de resterende avtalene i listen signeres etter 
hvert som transaksjonshandlingene som disse avtalene dekker finner sted.  

 

2. Kort beskrivelse av sentrale avtaler 

2.1 Investeringsavtale med HV 
Investeringsavtalen med HV regulerer TE Vekst Holdings og HVs rettigheter og forpliktelser knyttet til den 
forestående investeringen i Fornybarkonsernet. I henhold til avtalen skal det skje en substansiell 
verditilførsel til Fornybarkonsernet ved at TE Vekst Holding skyter inn eksisterende virksomhet (bortsett fra 
aksjene i Tensio, majoritetsposten i TEK/TEK Holding og enkelte ansatte) og HV skyter inn 
kontanter/investeringskapital. Fra start er Fornybarkonsernet 50/50 eid av HV og TE Vekst Holding. I 
forbindelse med transaksjonene som gjennomføres for å effektuere investeringen, fisjoneres 50% av 
aksjene i Fornybarkonsernet fra TE til TE Vekst Holding. Samtidig overtar TE Vekst Holding TEs posisjon 
under Investeringsavtalen.  



 

  6 

I emisjonen skal det skytes inn verdier i Fornybarkonsernet i størrelsesorden NOK 7,5 milliarder, hvorav HV 
skal skyte inn NOK 1,5 milliarder i kontanter og TrønderEnergi Vekst Holding skal skyte inn aksjer og 
eiendeler verdsatt til omtrent NOK 6 milliarder. Modell for formell gjennomføring av innskuddene er 
omforent.  

For å kompensere for skjevt bidrag i innskuddene i Fornybarkonsernet (20 % av verdien fra HV og 80 % fra 
TrønderEnergi Vekst Holding), fastsetter Investeringsavtalen at det skal etableres en selgerkreditt (såkalt 
Vendor Loan Note) mellom HV og TE Vekst Holding. Vilkårene i selve selgerkreditten og det utsatte 
oppgjøret er nærmere beskrevet i vedlegg 3 til notatet. 

At det innledende kontantinnskuddet fra HV er avtalt til et substansielt beløp (NOK 1,5 milliarder), er et 
risikoreduserende element for TE Vekst Holding, både mht. å sikre HVs dedikasjon til prosjektet og å sikre 
ytterligere egenkapitaltilførsler med tilhørende vekstmuligheter for Fornybarkonsernet. 

De viktigste vilkårene i Investeringsavtalen er:  

(a) En rekke betingelser som må være oppfylt for at avtalen skal kunne gjennomføres. Disse 
betingelsene knytter seg primært til samtykker fra generalforsamlingen i TE, samtykke fra særskilt 
definerte kontraktsparter, og samtykke fra offentlige myndigheter. Videre er det en betingelse for at 
HV skal være forpliktet til å gjennomføre avtalen at det etter signering av avtalen og frem til endelig 
beslutning i TEs generalforsamling ikke finner sted vesentlig negative hendelser i makroøkonomien 
som med sannsynlighet vil gi en vesentlig verdireduksjon for Fornybarkonsernet. 

(b) Det er en rekke begrensninger for TEs opptreden i perioden mellom signering og gjennomføring av 
Investeringsavtalen. I denne perioden driver TE i prinsippet Fornybarkonsernet for TE og HVs felles 
regning og risiko. Bestemmelsene er lagt opp slik at TE ikke skal være forhindret fra å drive ordinær 
forretningsvirksomhet og de handlingene og transaksjonene som TE fra før har planlagt 
gjennomført i perioden mellom signering og gjennomføring av Investeringsavtalen.  

(c) Garantier/forsikringer og skadesløsholdelser som TrønderEnergi Vekst Holding avgir til fordel for 
HV og som er knyttet til de eiendeler som overføres fra TE til Fornybarkonsernet. Disse er nærmere 
beskrevet i vedlegg 4 til notatet.  

 

2.2 HV selgerkreditt (Vendor Loan Note) 
Selgerkreditten mot HV og dets vilkår er nærmere beskrevet i vedlegg 3 til notatet.  

 

2.3 Fornybarkonsernet Aksjonæravtale   
Fornybarkonsernet Aksjonæravtale vil inngås mellom TE Vekst Holding og HV, fra start som 50/50 eiere i 
Fornybarkonsernet. Aksjonæravtalen er langt på vei utformet i tråd med standard reguleringer for 
tilsvarende joint ventures. En viktig grunnpremiss for samarbeidet er at Fornybarkonsernets 
forretningskontor, herunder et minimum av administrasjon og ledelse, skal ligge i Trondheim så lenge TE 
Vekst Holding har minst 20 % eierandel.   

TE Vekst Holding og HV er sikret én styreplass i Fornybarkonsernet per 20 % eierandel de har i selskapet. 
Det vil dermed fra start være 2 styremedlemmer fra hver av TE Vekst Holding og HV. I tillegg vil 
Fornybarkonsernet ha over 200 ansatte, og mest sannsynlig ingen bedriftsforsamling, noe som gir de 
ansatte rett til å utpeke 3 styremedlemmer (eller 2 styremedlemmer og 2 observatører). Styreleder velges 
av styret og skal ikke ha dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

I generalforsamlingen har hver av aksjonærene stemmerett etter eierandel, i tråd med aksjelovens 
prinsipper. Selv om eierandelen skulle synke under 50%, vil både TE Vekst Holding og HV nyte godt av 
vetorettigheter knyttet til en rekke viktige beslutninger i Fornybarkonsernet. Dette gjelder blant annet 
endringer i kapitalstrukturen, endringer i forretningsplanen, og gjennomføring av vesentlige investeringer 
og salg av aksjer i TEK mv. Disse rettighetene kan utøves etter krav om generalforsamlingsbehandling av 
et styrevedtak som ønskes omgjort. Motsatt vil TrønderEnergi Vekst Holding og HV etter aksjonæravtalen 
kunne være forpliktet til å stemme for visse typer forslag som fremmes i Fornybarkonsernets 
generalforsamling. Dette gjelder beslutninger vedrørende egenkapital og investeringer så langt (i) 
investeringen er anbefalt av Fornybarkonsernets daglige leder, (ii) selgerkreditten mot HV er utestående, 
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(iii) investeringen er innenfor investeringskriterier avtalt mellom TE Vekst Holding og HV i forretningsplanen, 
og (iv) en av aksjonærene krever at slik investering med tilhørende egenkapitalfinansiering gjennomføres.  

Den avtalte sanksjonen ved brudd på aksjonæravtalen er en rett til å kjøpe ut misligholdende part til 
markedsverdi med betydelig rabatt.  

Hver av partene kan nekte den annen part å selge sine aksjer i Fornybarkonsernet så lenge det er 
utestående beløp under selgerkreditten. Etter at selgerkreditten er gjort opp gjelder ordinære krav til 
styresamtykke og en tilbudsrett på aksjer som skal selges. Tanken er at det skal være stor frihet for begge 
parter til å selge aksjer i Fornybarkonsernet. Styret vil bare i sjeldne anledninger kunne nekte å godkjenne 
et aksjesalg.   

Aksjonæravtalen må ses i tilknytning til forretningsplanen, investeringskriterier og finansieringsplan 
utarbeidet i samarbeid mellom partene, som beskrevet umiddelbart under.  

 

2.4 Forretningsplanen for Fornybarkonsernet  
Partene har blitt enige om en forretningsplan som skal dekke Fornybarkonsernets virksomhet og 
investeringer i fasen når det er utestående beløp under selgerkreditten. Finansieringsplanen baseres på 
forventede egenkapitalinnskudd i selskapet tilsvarende to ganger selgerkredittbeløpet. 

Forretningsplanen blir et helt sentralt styringsdokument for samarbeidet mellom TE Vekst Holding og HV 
etter den planlagte transaksjonen. Forretningsplanen angir hvilke forretningsområder selskapet skal 
investere i, hvilke krav som skal stilles til avkastning fra investeringer, forventet investeringstakt, kapitalkrav 
og gjeldsgrad ved forventet utvikling av Fornybarkonsernet.  

Aksjonæravtalen uttrykker en felles intensjon om å fortsette å utvikle selskapet også etter at gjenstående 
beløp under selgerkreditten er gjort opp, gjennom gjeldsfinansiering og eventuelt gjennom ny egenkapital. 
Utover dette legger avtaleverket ikke bindinger på Fornybarkonsernets videre kapitalisering etter den 
innledende fasen.  

 

2.5 TE Vekst Holding Aksjonæravtale  
Aksjonæravtalen for TE Vekst Holding regulerer forholdet innad mellom TE og den enkelte TE Eier som 
aksjonærer i TE Vekst Holding. TE vil i den innledende fasen ha kontroll over TE Vekst Holding gjennom 
aksjemajoritet. Det er således TE som utpeker styret i TE Vekst Holding og som kontrollerer 
generalforsamlingen. Det er videre tenkt at administrasjonen i TE vil fungere som administrasjon også i TE 
Vekst Holding. 

Eierkommunene kan fritt overdra sine aksjer i TE Vekst Holding. Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett ved 
overdragelse av aksjer. For øvrig gjelder medsalgsrett dersom mer enn 50% av aksjene i TE Vekst Holding 
skifter hender. 

Utover det ovennevnte tas det sikte på en enklest mulig regulering av aksjonærforholdet i TE Vekst Holding, 
med standard reguleringer knyttet til aksjonærenes rett til informasjon, konfidensialitet og krav om 
armlengdes avstand ved nærståendetransaksjoner. 

 

2.6 TEK Aksjonæravtale og TEK Holding Aksjonæravtale  
Etter Investeringen og den tilknyttede restruktureringen av TE-konsernet vil TEK forbli eier av til sammen 
11 vannkraftverk, 75 % av andelene i Driva Kraftverk DA og 35 % av andelene i Kraftverkene i Orkla DA, i 
tillegg til å ha en egen driftsorganisasjon. TEK vil være eid 90,01% av TEK Holding AS og 9,99% av 
Fornybarkonsernet. TEK Holding vil igjen være 90,01% eid av TE og 9,99% eid av Fornybarkonsernet. 
Fornybarkonsernets samlede, direkte og indirekte eierandel i TEK er dermed 18,98%, fordelt på to nivåer 
av eierskap for å sikre at TE fortsatt kan utnytte konsernbidrag fra TEK. 

Fra TEs ståsted har aksjonæravtalene for TEK og TEK Holding i hovedsak ett formål; å gi TE en rett til å 
kjøpe tilbake Fornybarkonsernets aksjer i selskapene under visse omstendigheter. Tilbakekjøpsretten 
inntrer dersom Fornybarkonsernet ønsker å avhende aksjene i TEK og TEK Holding og ellers 30 år etter 
gjennomføringen av investeringen. Tilbakekjøp skal skje til markedsverdi. 
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2.7 Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom Fornybarkonsernet og TEK 
Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom Fornybarkonsernet og TEK skal regulere 
Fornybarkonsernets leveranse av drifts- og vedlikeholdstjenester til kraftverk som eies og/eller driftes av 
TEK. TEK skal beholde kommersiell rådighet og driftsansvaret over vannkraftverkene og skal forvalte denne 
rådigheten og ansvaret med ca 20 personer i egen organisasjon.  

De viktigste vilkårene i avtalen er:  

a) Avtalen vil i utgangspunktet ha varighet på 15 år. Adgangen til førtidig terminering av driftsavtalen 
er snever og begrenser seg generelt til tilfeller hvor forutsetningene for leveranse og/eller mottak 
av tjenestene er vesentlig endret.  

b) Ved terminering av avtalen er det foreslått en rett og en forpliktelse for TEK til å ta tilbake ansatte 
som har blitt overført til Fornybarkonsernet og som har sitt hovedsakelige virke tilknyttet 
vannkraftvirksomheten. Tanken er at de ansatte skal ha samme rettigheter som ved en 
virksomhetsoverdragelse.  

c) Vederlaget for tjenestene som leveres av Fornybarkonsernet til TEK vil være basert på 
kostnadsdekning.  

d) Eventuelt erstatningsansvar for Fornybarkonsernet under avtalen skal være begrenset til tilfeller av 
grov uaktsomhet på ledelsesnivå.  

Det er visse faktorer i driftsavtalen som ikke er endelig avklart på tidspunkt for dette notatet.  
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Vedlegg 8: Stegene i splitten av TrønderEnergi-konsernet gjennomføring av transaksjonen med 
HitecVision  

 

Selve splitten av TrønderEnergi-konsernet og den etterfølgende transaksjonen med HitecVision er tenkt 
gjennomført på følgende måte:  

1. TrønderEnergi og HitecVision stifter et nytt aksjeselskap (morselskapet i det nye 
fornybarkonsernet) – dette steget vil i prinsippet kunne skje umiddelbart etter beslutning i 
generalforsamling i TrønderEnergi ultimo juni, selv om overføringen av virksomhet og kapital til det 
nye fornybarkonsernet må utstå inntil skrittene beskrevet nedenfor er gjennomført. 

2. TrønderEnergi Kraft AS fisjoneres (deles) i to, med utskillelse av driftsorganisasjonen fra 
vannkrafteiendelene – denne delingen vil kunne gjennomføres etter seks ukers lovpålagt 
kreditorfrist, i prinsippet rundt 1. september.  

3. TrønderEnergi AS fisjoneres (deles) i to, slik at alt som skal inn i det nye fornybarkonsernet skilles 
ut og overføres til TrønderEnergi Vekst Holding AS som overtakende selskap. Etter fisjonen vil 
eierkommunene og KLP eie 100% av aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS – for denne 
delingen gjelder samme kreditorfrist som over og sannsynlig gjennomføring er rundt 1. september 
2022.  

4. Eierne i TrønderEnergi AS gjør en kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS, hvor TrønderEnergi AS 
blir tilført 51% av aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS (forholdsmessig fra hver av de 
kommunale eierne og KLP) som vederlag for kapitalforhøyelsen. Dette medfører at eierne i 
TrønderEnergi AS blir sittende som eiere av 49% av TrønderEnergi Vekst Holding AS som vist i 
vedlegg 5 – med dette er reorganisering av TrønderEnergi-konsernet gjennomført og eierskapet i 
TrønderEnergi Vekst Holding AS er etablert som planlagt, og dermed er det tilrettelagt for 
HitecVisions investering. 

5. Siste steg er at TrønderEnergi Vekst Holding AS og HitecVision overfører virksomhet og kapital til 
det nye fornybarkonsernet (i praksis til det felleseide morselskapet som ble etablert i steg 1 over), 
hvoretter det nye fornybarkonsernet vil være formelt etablert og oppkapitalisert – forventet 
gjennomføring er rundt 1. september 2022. 
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Osen kommunestyre vedtar prioritering av tiltak for risikohåndtering som fremlagt
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Oppsummering og konklusjon

Norske kommuner står overfor et komplekst risikobilde og vi har de senere årene sett mange

hendelser som har truffet både enkeltkommuner og flere kommuner samtidig og som har fått store

samfunnsmessige konsekvenser. I folge Q[CERQs_rapportomklimarisiko for norske kommuner

(2019) kommer kommunene til å få flere overraskelser i årene fremover fordi vi ikke lenger kan si hva

som er "vanlig vær" i Norge. Det vi vet er at det blir varmere og at vi får mer ekstremvær. Ifølge

klimaprofilene for Trøndelag vil klimaendringene særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og

økte problemer med overvann, havstigningsnivå og stormflo, endringer i flomforhold og flomstørrelse,

samt skred.

Det er slike hendelser man i større grad må forberede seg på. I tillegg har samfunnsutviklingen de

siste tiårene gjort fagområder og funksjoner i samfunnet mer sårbare og gjensidig avhengig av

hverandre. Kunnskap om risiko og sårbarhet er vesentlig for aredusere sannsynligheten for at en

uønsket hendelse inntreffer, og for å redusere konsekvensene dersom den inntreffer.

I arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse for Osen kommune er 28 relevante uønskede hendelser

analysert, berørte kritiske samfunnsfunksjoner gjennomgått og man har sett på både eksisterende og

eventuelle nye tiltak. Det har kommet frem mye informasjon knyttet til hver av hendelsene som er

gjennomgått og viktig innsikt fra den helhetlige ROS-analysen.

Den viktigste innsikten fra analysearbeidet kan oppsummeres slik:

Risikobildet byr på mange utfordringer for en liten kommune

Med i underkant av 1000 innbyggere og ca 120 kommunalt ansatte har Osen kommune andre

utfordringer i sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap enn langt større kommuner. Sjansen

for at en av kommunens ansatte i en kritisk samfunnsfunksjon eller i kommunens kriseledelse

berøres, enten direkte eller indirekte ved en uønsket hendelse, er stor. Dette gjør kommunen mer

sårbar og krever at det utarbeides gode beredskapsplaner som hensyntar eventuelle bortfall av kritisk

personell. I noen tilfeller kan det også være behov for å inngå mer forpliktende samarbeidsavtaler

med nabokommuner om deler av beredskapsarbeidet.
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Oppsummering og konklusjon

Risikobildet stiller store krav til kommunens beredskapsarbeid

Risiko- og sårbarhetsanalysen for Osen kommune har avdekket mange nye tiltak som må prioriteres

og som det må jobbes videre med. Noen av tiltakene er forholdsvis enkle og lar seg gjennomføre uten

bruk av mye tid og ressurser, mens andre tiltak krever planlegging, prioritering og oppdatering av

tidligere beredskapsplaner, eventuelt utarbeiding av nye. Noen tiltak kan besluttes lokalt, mens andre

tiltak krever samarbeid med eksterne aktører for a bligjennomført. Her er det viktig apavirke de

aktuelle beslutningstakerne, da gjerne med henvisning til den ROS-analysen som nå er gjennomført.

På side 34-35 i denne rapporten er det listet opp en rekke forslag til nye tiltak som må prioriteres på

bakgrunn av fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet for Osen kommune. Gjennomføring av flere av

disse tiltakene vil stille store krav til kommunens beredskapsarbeid fremover.

En rekke av vurderingene som er foretatt baserer seg på offentlig statistikk og annen offentlig

tilgjengelig informasjon. Det er imidlertid kommunepolitikere og ansatte i kommunene som sitter på

mye av den viktigste kunnskapen når det kommer til lokale forhold og sårbarhet i en kommune. De

som bestemmer lokalt har derfor et stort ansvar for a forebygge risiko og følge opp ROS-arbeidet.

@
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Introduksjon

Norske kommuner har en generell kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15

(2010) og tilhørende forskrift, og er forpliktet til ha en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

samt en overordnet beredskapsplan. Osen kommune har forankret sitt beredskapsarbeid i "Plan for

samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021". Kommunens mål i dette arbeidet er askape et robust

samfunn i Osen, og sikre befolkningen liv og helse i kriser, i fred og i krig. I planen anbefales det at

helhetlig ROS-analyse utarbeides som grunnlag for kommunens planstrategi i inneværende 4-

årsperiode.

Dette er bakgrunnen for at Osen kommune varen 2020 startet opp arbeidet med ny helhetlig risiko- og

sårbarhetsanalyse. Arbeidet har vært koordinert og fasilitert av PwC og arbeidsgruppa har bestått av

politisk- og administrativ ledelse i Osen kommune.

Formålet med autarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er å etablere en felles forståelse

av risikobildet og behovet for beredskap i kommunen. Analysen skal gi en oversikt over hvilke

uønskede hendelser som kan inntreffe og hvordan de kan påvirke kommunen. Den helhetlige

ROS-analysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap,

både når det gjelder langsiktig og kortsiktig planlegging. Analysen skal også avdekke behov for videre

detaljanalyser i tjenesteområdene.

Omfang og avgrensninger

Denne ROS-analysen skal bidra til agi et så helhetlig risikobilde som mulig innenfor kommunens

geografiske område. Analysen omhandler Osen kommune i normal drift i enhver årstid.

Omfanget av en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er nærmere beskrevet i veileder til forskrift om

kommunal beredskapsplikt. Veilederen legger opp til en systematisk gjennomgang av kommunens

geografiske område og virksomhet med sikte på å:

Kartlegge risiko og sårbarhet, som omfatter:

0 Uønskede hendelser som er av en slik karakter eller et omfang at den involverer kommunens

ledelse i vurderingen av forebyggende tiltak, samt beredskap og krisehåndtering

0 Uønskede hendelser som berører flere sektorer

0 Avdekke tverrsektorielle sårbarheter og gjensidige avhengigheter

0 Unngå risiko og sårbarhet der det er mulig

0 Redusere risiko og sårbarhet gjennom forebyggende og skadebegrensende tiltak

J Handtere eventuelle restrisiko med beredskap
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Mandat for arbeidet

Osen kommune har forankret sitt beredskapsarbeid i "Plan for samfunnssikkerhet og beredskap

2018-2021.

"Kommunen skal som grunnlag for beredskapsarbeidet utarbeide en helhetlig risiko- og

sårbarhetsanalyse for kommunen, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for

uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan pavirke kommunen".

I planen anbefales det at helhetlig ROS-analyse utarbeides som grunnlag for kommunens planstrategi

i innevaerende 4-arsperiode. Vldere i planen står det også at kommunen skal sørge for at relevante

offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av ROS-analysen.

Gjeldende ROS-analyse for Osen kommune ble utarbeidet i 2012. Etter dette ble det også startet opp

et arbeid med en ny analyse i 2018, men dette arbeidet ble av ulike årsaker satt på vent i 2019. Varen

2020 engasjerte administrasjonen PwC til å bistå Osen kommune med a fasilitere utarbeidelsen av en

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse:

"Arbeidet er et ledd i utviklingen av beredskapsarbeidet, herunder arbeid med ny beredskapsplan.

Gjennom deltakelse i arbeidet med helhetlig ROS-analyse er det også en sentral del av prosjektet a
heve kompetansen i beredskapsarbeid og ROS-analyse hos kommunens ledere.

En ROS-analyse skal resultere i en oversikt over risikobildet for kommunen. Dette skal brukes som

beslutningsstøtte for prioritering og implementering av tiltak som ytterligere kan redusere risikoen.

Analysen skal være fullstendig, men antallet hendelser som behandles i selve analysen vil måtte

avgrenses"



Kommunebeskrivelse

Osen kommune er en kystkommune på Fosenhalvøya i Trøndelag. Kommunen grenser til Flatanger i

nord, Namsos i ost og Afjord i sor.

Naturen i Osen er mangfoldig. Kommunens areal er 387 kvadratkilometer og den høyeste fjelltoppen

er Storheia pa 601 moh. Fjorder og viker skjærer inn i landskapet fra sjøsiden. Ut mot havet ligger en

rekke oyer, holmer og skjaer. Lyset fra Kya fyr markerer det siste punktet, for Island er neste stopp.

Kommunen har per 2020, 950 innbyggere. På øyene i Osen er det nå bare Skjervøya som har

helårsbeboelse, mens de tidligere bebodde øyene Hepsøya, Ramsøya, Buarøya og Kaiværet blir

bebodd av feriegjester gjennom sommeren.

Osen består av flere grender, først og fremst langs hovedaksen fylkesvei 715 nedover Steinsdalen,

med Osen som innehar kommunesenteret, Brattgjer og Sørgjer og langs med sidevei med

Sandviksberget, Strand og Vingsand. På nordsida av Sveesfjorden ligger i tillegg Seter, som har

båtkommunikasjon med Sandviksberget og vegtilførsel fra Sjøåsen i Namdalseid. Den samme

båtkommunikasjonen benyttes også ut til øyene i kommunen.

Den største bosettingen i kommunen er i kommunesenteret Osen, samt på Strand der man har

barnehage og barne og ungdomsskole.

Osen kommune er politisk organisert med kommunestyre, formannskap og flere utvalg.

Hovedutvalget er tatt bort fra valgperioden 2019-2023 0g formannskapet behandler saker som

tidligere tilhørte hovedutvalgene. Administrativt er kommunen styrt gjennom rådmann, tre sektorledere

og tilhørende enhetsledere.



Deltakelse

Arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Osen kommune har vært organisert som et

eget prosjekt og prosjektgruppa har bestått av rådmann Roar Leirset, personalsjef Kristin Andreassen

samt Olav Bjørnås og Aina Kristiansen fra PwC, som har fungert som rådgivere gjennom hele

prosjektet. Det er gjennom prosjektperioden gjennomført flere interne statusmøter med

prosjektgruppen.

På oppstartsmøte med prosjektgruppen 20.05.20 ble det bestemt at både både politisk ledelse (ved

ordfører), alle sektorledere og et utvalg rådgivere skulle være med i arbeidet med helhetlig risiko- og

sårbarhetsanalyse for Osen kommune. Deltakerne ble delt inn i tre arbeidsgrupper som hadde

ansvaret for a jobbe med hver sine uønskede hendelser. Fordelingen av hendelser var basert på

deltakernes kompetanse, erfaring og fagfelt.

Deltakere IHendelser
-

Gruppe 1

I- -

Ordfører, sektorleder
helse, fagsykepleier og
personalsjef

--------
Gruppe 2 Rådmann, sektorleder

utvikling og miljø,
vaktmester, rådgiver
landbruk og næring og
avdelingsingenior ved
utvikling og miljø

,-----+-------
Gruppe 3

- ----
Brann i omsorgsbygg, smittsomme sykdommer/pandemier,

båtulykke knyttet til privat småbåt, flyulykke, inkludert
helikopter, arbeidsulykke, selvmord som berører kommunalt

ansatt, selvmord generelt, overgrep som berører kommunalt

ansatt, overgrep generelt

---
Flom i Steinsdalselva, flom i Nordelva og Gravla, jordskred i

Steinsdalen, stormflo, skog- og lyngbrann, brann i andre

kommunale bygg, brann i industribygg, ulykke knyttet til
oppdrettsanlegg, forurensing av kommunalt vannanlegg

Sektorleder oppvekst og
kultur,
styrer/enhetsleder ved
Havgløtt barnehage,
rektor ved Strand barne-
og ungdomsskole og
varaordfører

Steinskred i Hopen, trafikkulykke knyttet til skolebuss,
trafikkulykke knyttet til andre kjøretøy, båtulykke knyttet til

skip ved kai, båtulykke knyttet til hurtigbåt, ulykker knyttet til

telelinje, ulykke knyttet til opphold ved Drageid, radioaktivt

utslipp, skoleskyting, datakriminalitet
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Deltakelse

Følgende samlinger med arbeidsgruppene er gjennomført:

1

Dato 1Tema

16.06.20 I Oppstart, forankring, gjennomgang av metode og modeller

I 2 20.08.20 I Utvelgelse av hendelser som skal inngå i ROS-analysen

3

5

09.09.20 I Analyse av uønskede hendelser: sløyfemodellen, sannsynlighetskategorier og

I samfunnsverdier

_28.09.20 IAnalyse av uø;;;;-;ede hendlse rbarhet og ko:kvesvurdering _

03.11.20 Analyse av uønskede hendelser: fokus på tiltak og overførbarhet
Gjennomgang av alle hendelser med eksterne aktører

__ L___j _ ---------

I tillegg til prosjektgruppe og arbeidsgrupper så har flere eksterne deltakere også deltatt i arbeidet

med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Osen kommune. På samling nummer fem deltok politi,

ved politikontakt for Osen kommune, Brannvesenet Midt IKS, Røde kors, avdeling Åfjord, AtB ved

beredskapsansvarlig og Helse Nord-Trøndelag ved avdelingsleder for ambulansetjenesten. I tillegg

har også kommuneoverlege i Osen hatt anledning til å komme med innspill og kommentarer til

analysen.
De eksterne aktørene har også fått anledning til akommentere denne rapporten.



Metode og arbeidsprosess

En ROS-analyse bidrar til agi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold som kan redusere eller

true kommunens evne til a fungere, og skal være dimensjonerende for kommunens

beredskapsarbeid. ROS-analysen skal bidra til aredusere den samlede uønskede risikoen.

I denne delen av rapporten gis en kortfattet beskrivelse av metode og praktisk gjennomføring av den

helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (OSB) har i

sin veileder til helhetlig ROS-analyse i kommunen (2014) beskrevet en metode for gjennomføring av

analysen. Osen kommune har i arbeidet med ROS-analysen basert seg på denne metodikken.

Valg av analyseverktøy
I arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Osen kommune ble OSB sitt skjema Helhetlig

ROS analyseskiema valgt som analyseverktøy. Direktoratet sin veileder til helhetlig risiko- og

sårbarhetsanalyse i kommunen anbefaler bruk av analyseskjema og viser til konkrete eksempler på

hvordan skjema kan brukes i arbeidet. Skjema for alle uønskede hendelser som er analysert ligger

som vedlegg til denne rapporten.

Metode for identifisering av uønskede hendelser

Andre samling med arbeidsgruppene ble brukt til agjore et utvalg av uønskede hendelser for Osen

kommune. Identifiseringen av de uønskede hendelsene er basert på eksempelsamlingen i DSBs

veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, i tillegg til at flere av hendelsene fra ROS-analysen i

2012 og den påbegynte ROS-analysen fra 2018/2019 ble tatt med inn i arbeidet. Arbeidsgruppene har

også brukt sin kompetanse og erfaring fra tidligere hendelser i arbeidet med utvelgelse av de

uønskede hendelsene.

Nytt i denne ROS-analysen, kontra analysen fra 2012, er at hver enkelt uønskede hendelse er utførlig

beskrevet, noe som er i samsvar med OSB sin veileder. Risiko- og sårbarhetsanalysene er

gjennomført som kvalitative vurderinger i samlinger med arbeidsgruppene.

Direktoratet sin veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen viser til en inndeling av

de uønskede hendelsene i tre hendelsestyper; naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser.

Naturhendelser
1 

Naturhendelser utløses av naturkrefter eller naturlige fenomener og ikke av menneskelig
aktivitet

Store ulykker Store ulykker kan være eksplosjonsulykker, transportulykker og utslipp av kjemiske stoffer,
radioaktive stoffer og eksplosiver

Tilsiktede hendelser Tilsiktede hendelser defineres som hendelser forårsaket av en aktør som med hensikt ønsker

a fjerne og ødelegge samfunnets verdier
.
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Metode og arbeidsprosess

Sløyfemodellen  (se avsnitt om risiko- og sårbarhetsvurdering) ble brukt til aanalysere alle de

uønskede hendelsene, dette gjelder også de hendelsene som ble tatt med fra ROS-analysen fra 2012

og den påbegynte analysen fra 2018/2019. Bakgrunnen for dette er at prosjektgruppen ønsket en

bredere analyse av alle hendelsene enn det som var blitt gjort tidligere. I tillegg har det også kommet

til nye ansatte i ledergruppen som ikke har deltatt i arbeidet som ble gjennomført i 2012 og

2018/2019.

Følgende kategorier for sannsynlighet, samfunnsverdi og konsekvenser er benyttet:

Sannsynlighetskategorier

- - -- --
Kategori Tidsintervall Sannsynlighet (per år) Forklaring

I
-

svent høy

«

E Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 %

D 1gang i løpet av 10 til 50 år 2-10 % Hoy

C 1 gang i løpet av 50 til 100 ar 1-2 % Middels

B 1 gang i løpet av 100 til 1000 år 0,1-1% Lav

A Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år <0,1 % Svært lav

Samfunnsverdier og konsekvenstyper

r --
I

Befolkningens sikkerhet og trygghet
!

I - -- --
Samfunnsverdi Konsekvenstyper

--
Liv og helse Dødsfall

Skader og sykdom

Stabilitet Manglende dekning av grunnleggende behov

Forstyrrelser i dagliglivet

Natur og miljø Langtidsskader på naturmiljø
Langtidsskader på kulturmiljø/-minner

-

Materielle verdier Økonomiske tap
-- - 11



Metode og arbeidsprosess

Konsekvenskategorier

Kategori Forklaring

5 Svært store

4
.

3
-----

I

f 
-- ----- --

Store

!----- -----Middels
.

I
-- ---- l

Små

·a» ]
Selv om ROS-analyse for Osen kommune baserer seg på DSBs veileder så har man i arbeidet med

analysen tatt høyde for at kategoriene ikke alltid er like relevante for en liten kommune, da både

konsekvensene for liv og helse og materielle konsekvenser kan slå annerledes ut for Osen enn for en

større kommune. Dette er kommentert i de analyseskjema der det er aktuelt.

For mer inngående informasjon om konsekvenstyper og samfunnsverdier, samt kategorier for

konsekvens, sannsynlighet, usikkerhet og styrbarhet se DSBs veileder til helhetlig risiko- og

sårbarhetsanalyse i kommunen (vedlegg 2).



Identifikasjon av uønskede hendelser

Nr. Navn ' !1 Beskrivelse
- l.

Naturhendelser
l
I

- -- -
1.1 Flom i Etter langvarig frost er Steinsdalselva, som renner langs hele bygda og langsmed FV

Steinsdalselva 715, islagt. Den langvarige frosten etterfølges av en periode med mildvær og nedbør i

form av regn. Vannet i Steinsdalselva stiger både som følge av flo og store

nedbørsmengder, og noe is dras også nedover elva.

1.1.1 Flom i Nordelva Mot slutten av september innledes en lengre periode med store nedbørsmengder. Dette

og Grovla fører blant annet til flom i Nordelva som renner nord/øst for Osen sentrum.

1.2 Jordskred i Tidlig på vinteren utløses det et jordskred i Steinsdalen i et område hvor det foregår

Steinsdalen byggevirksomhet. Jordskredet er ikke omfattende, men det følger nedover langs med FV

715.

1.3 Steinskred i Det utløses et ras ved pukkverket og raset går over kommunal vei. Raset hindrer

Hopen fremkommelighet da denne kommunale veien er eneste mulig adkomst til bolighus som

ligger et stykke fra pukkverket. Det er også fare for liv og helse da stein ramler ned på

veien.

1.4 Stormflo På høsten preges deler av landet av et nytt ekstremvær med sterk vind. I Osen

kommune utløser dette stormflo som fører til uvanlig høy vannstand langs sjøkanten.

-
1.5 Skog- og Etter en lang periode med tørke og en del vind oppstår det skog- og lyngbrann på en av

Lyngbrann øyene i Osen.

1.6 Brann i Osen Helse består av sykehjem, omsorgsboliger i tilknytning til sykeheimen, etler Osen

omsorgsbygg trygdebolig, Skrenten, Trekanten og Undlenda. Osen helse ligger plassert i området

rundt kommunehuset.

NN bor i omsorgsbolig i Osen og røyker. Han er oppfordret til å kun røyke ute, men

overholder ikke dette på grunn av sin bevegelseshemming. Han sovner med sigaretten

på dyna. Etterhvert oppstår en ulmebrann. Brannvarsling skjer når røykutviklingen er

tilstrekkelig til at denne utløses. Alarmen går kun på sykeheimen. Personell fra

sykeheimen prøver forst a fatak i personell i hjemmetjenesten pr. telefon, men lykkes

ikke med dette og rykker selv ut.

[ Brann i andre Midt på dagen en tirsdag i august oppstår det en brann i rådhuset i Osen kommune. AIie

kommunale bygg ansatte varsles og evakueres.

1.8 Brann i Det bryter ut brann i et industribygg som er eid av en privat næringsaktør i Osen. Det er

I
industribygg fem ansatte på jobb i bygget i det brannen starter.
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Identifikasjon av uønskede hendelser

Nr. Navn Beskrivelse

Naturhendelser
-
I 1.9 Smittsomme

sykdommer/
pandemier

------
Osenhælja arrangeres som vanlig. Det er godt og varmt ute, derfor er det også mye folk

tilstede, både lokalbefolkning og tilreisende. Drikkevann er satt ut, men det viser seg at

vannet er forurenset. Mange blir dårlige i ulik grad, og smitten sprer seg fort. Det er

ferieavvikling i kommunen og dermed redusert tilgjengelighet på kommunale
nøkkelpersoner og helsepersonell.

1.10

Nr.

Forurensning
av kommunalt
vannanlegg

En kommunalt ansatt oppdager at det kommunale vannanlegget er blitt forurenset, noe

som potensielt kan gi store negative konsekvenser for innbyggernes liv og helse.

Navn Beskrivelse

Store ulykker

2.1
I

2.2

2.3

I 2.4

2.5

I
-----

Trafikkulykke
knyttet til
skolebuss

Skolebuss full av elever på vei til skolen kommer ut for en ulykke hvor både kjøretøy og

mennesker kommer til skade. Veien blir sperret for ferdsel og det er lite muligheter for

omkjøring.

Trafikkulykke
knyttet til andre
kjøretøy

En sen kveld skjer det en bilulykke like utenfor sentrum av Osen. En personbil med tre

personer kommer ut i motsatt kjøreretning og krasjer med en annen personbil med to

personer i.
Veien blir sperret for annen trafikk og det er liten mulighet for lokal omkjøring.

Båtulykke
knyttet til skip
ved kai

Ringnotbåten Rav rammes av en gasslekkasje, sannsynligvis grunnet brann i motoren.

Det er ukjent hvor i motoren brannen har oppstått og hva som er årsaken.

Båtulykke
knyttet til
hurtigbåt

Båtulykke
knyttet til privat
småbåt

- -
Hurtigbåt med passasjerer kjører inn i kaiområdet i svært stor fart. Drivstofflekkasje og

sammenstøtet gir gnister som ligger og ulmer flere steder på båten. Det er derfor stor

eksplosjons- og brannfare. Flere av passasjerene reiste seg før hurtigbåten kom til land,

noe som fører til at flere blir svært skadet i det kraftige sammenstøtet.

Sent på kvelden er en småbåt med fire personer på tur hjem fra Sætervik. Reisefølget har I
vært på Sætervika for å spise middag og alle, inkludert båtfører, har drukket noe alkohol.

Sikten har blitt dårlig i løpet av kvelden på grunn av tåke.
Midtveis kolliderer følget med en annen småbåt, Flere av passasjerene havner i vannet.

Det er redningsvester om bord i begge båter, men ikke alle har tatt den på.
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Identifikasjon av uønskede hendelser

Nr. I Navn

Store ulykker
1-----..-------

2.6 Flyulykke,
inkludert
helikopter

-----------------------
Kommunen blir kontaktet av Politiets operasjonssentral, som kan melde om at de har

fått beskjed om at et Widerøfly på tur fra Værnes til Namsos har styrtet i

Osmarka/Skjellådalen. Nødetater er på vei, brannmannskaper fra både fra Osen og

Flatanger, ambulanse fra Bessaker og Namsos, og politi fra Namsos er på tur. Det er

mye skodde, regn og lite vind. Flyet har 38 passasjerer i tillegg til 3

besetningsmedlemmer. Usikker på skadeomfang.

2.7 Arbeidsulykke Fall fra tak i forbindelse med vedlikehold av takbeslag på Sandviksberget Panorama

(SP).
En kommunalt ansatt vaktmester skal feste et løst beslag på sørøstenden av bygning

eid av Osen kommune. Under dette arbeidet er vaktmesteren uheldig aramler ned på

bakken/asfalten. Vaktmesterens telefon ligger i bilen, og vedkommende får dermed ikke

varslet overordnede eller kolleger. Vaktmesteren blir funnet en til to timer etter

hendelsen av en av beboerne ved SP som straks ringer AMK.

2.8 Ulykke knyttet til
telelinje

2.9 Ulykke knyttet til
oppdrettsanlegg

--
2.10 Ulykke knyttet til

opphold ved
Drageid

En kommunalt ansatt oppdager at det har vært en ulykke/teknisk svikt knyttet til telelinje

i Osen. Hendelsen fører til at store store deler av kommunen blir uten tele- og

datakommunikasjon over en lengre periode.

------------------------- -----
Osen har opprettsanelgg lang kystlinja i kommunen. Det kan oppstå uventede

hendelser/ulykker vedrørende disse.

En elev blir utsatt for en ulykke i zip-linen ved Drageid. Elever faller fra stor høyde og blir

liggende livløs på bakken. Mange av klassekameratene star afolger med på hva som

skjer og skjønner først ikke hvor alvorlig dette er. Ler og hoier, før de etterhvert

oppdager at eleven som falt ikke rører på seg. Panikk oppstår. Lærer kommer til og får

ringtAMK.

2.11 Radioaktivt
utslipp

Norge er i stor grad omgitt av land hvor det foregår ulike former for nukleær aktivitet.

Mange naboland har kjernekraftverk, og gjenvinningsanlegg for brukt reaktorbrensel

finnes både i Storbritannia, Frankrike og Russland.

Enkelte anlegg ligger nær Norge, og en ulykke ved en av disse kan få betydelige

konsekvenser for miljøet i Barentshavet og norske næringsinteresser. Norge grenser til

farvann med relativt stor trafikk av reaktordrevne fartøy. Ingen slike fartøy har tillatelse til

aanlope havner i Trøndelag. Det er også transport av radioaktivt avfall langs

Trøndelagskysten som
utgjør en potensiell trussel. Selv om en alvorlig ulykke inntreffer langt unna Norge,

skapes usikkerhet og behov for informasjon.

I en situasjon der man opplever en ulykke ved et atomanlegg i Russland eller at

konflikter i verdenspolitikken fører til krigføring med radioaktivt materiale som

transporteres med luftstrømmene over Norge vil utslipp i Trøndelag kunne registreres

etter 24 timer.

-
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Identifikasjon av uønskede hendelser

Ni avn
----Jo.
Tilsiktede hendelser

Nr. Beskrivelse
1

!
3.1

----+------------'f-------------------------------
3.2

Skoleskyting

Datakriminalitet

En tidligere elev kommer til skole-/barnehageområdet, skyter rundt seg med et

automatgevær på en tid på dagen da alle elever er ute. Store deler av barnehagen er

også ute i dette tidsrommet. Plassen består av store uteområder som er oversiktlige. Det

er utfordrende å få med seg barna bort fra området/samle elever i friminutt for askaffe

oversikt.

3.3 i Selvmord som
berører
kommunalt
ansatt

3.4 Selvmord
generelt

3.5

Angrep mot kommunehuset - alt av informasjon rundt ansatte blir hentet ut. Noe blir

brukt i media, mens noe informasjon blir brukt i forbindelse med pengeutpressing. Det

kommer også inn trusler om identitetstyveri.

En person som jobber på kommunehuset har valgt å ta livet sitt. Denne p-e-rs-o-ne_n_h_ar en  ·1

I 
sentral rolle i administrasjon og lokalsamfunnet. Personen har 3 barn, en på

videregående skole, en på grunnskole og en i barnehage. Kona jobber også i kommunal

sektor. Familien deltar aktivt på aktiviteter og tilbud som finnes i kommunen. Selvmordet

har i tillegg skjedd på arbeidsplassen.

En ungdomsskoleelev har valgt å ta sitt eget liv. Blir funnet av barnehagen som er på tur

i nærområdet. Dette skjer i sommerferien, da det er ferieavvikling.

Overgrep som
berører
kommunalt
ansatt

'1 En rusavhengig har avtale med psykiatrisk koordinator som kommer på hjemmebesøk/

avtalt samtale. Dette har han vært flere ganger før, og det er enighet om at den

rusavhengige ikke skal være påvirket under samtalene.

Når psykiatrisk koordinator har kommet inn føler han seg raskt truet, men er ikke i stand

til akomme seg forbi en aggressiv pasient. Han forsoker aroe ned pasienten uten hell.

Pasienten oppleves psykotisk og gir uttrykk for at han binder fast den ansatte for selv

ikke å bli skadet. Han fratar den ansatte telefonen.

Ved arbeidstidens slutt har ingen på sektoren sett psykiatrisk koordinator, men dette er

ikke uvanlig da han ofte drar rett hjem etter besøk på bygda.

Psyk. koordinators kone ringer kl. 17.00 til leder da hun ikke får kontakt med sin mann.

Det er Osenhelga. Festen er slutt og festdeltakerne på tur hjem. Et festfølge på tre

personer finner ut at de onskeraga tur på Forøya før de returnerer hjem i det fine

været. På tur dit hører de rop om hjelp. De går etter lyden, finner en forkommen

I·.
kvinne, samtidig observeres en person som løper fra stedet. De velger å konsentrere

seg om kvinnen, som uttaler at hun er voldtatt.
.________._ ,_ _

3.6 Overgrep
generelt
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Risiko- og sårbarhetsvurdering

Etter at arbeidsgruppene hadde kommet frem til hvilke uønskede hendelser som skulle vurderes ble

det deretter utført en risiko- og sårbarhetsvurdering av de utvalgte hendelsene.

Med utgangspunkt i sløyfemodellen (se bilde under) ble følgende forhold gjennomgått og vurdert i de

tre arbeidsgruppene:

0 Beskrivelse av uønskede hendelser og lokale forhold

O Årsaker

0 Identifiserte eksisterende tiltak

O Sannsynlighet

0 Sårbarhet

O Konsekvenser

0 Behov for befolkningsvarsling og evakuering

0 Usikkerhet

0 Styrbarhet

Forslag til nye tiltak og forbedring av eksisterende tiltak

O Overførbarhet

Se forøvrig vedlagte analyseskjema som viser detaljert vurdering av den enkelte uønskede hendelse

Sans;nahtsredrerde
barnerer"

1<onsek\•e,,sredu;err;,1"1$e
tarreter

Arsakl

--- --
----------

Konsekvensl

Korseivens
Uonsket
hendelse ----.

-----  _køn.Slllrwn __sJ

---

rsai d

Så•bar"t>l lf,;;.d,;erhe". Sartarhet vsskerhe

Sløyfediagram, hentet fra DSBs veileder til helhetlig ROS-analyse i kommunene
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Identifikasjon av tiltak

I beredskapsarbeidet er identifikasjon av tiltak i sammenheng med ROS-analysen en viktig del av

arbeidet. Dette gjelder både eksisterende tiltak som allerede har bidratt til a forebygge uønskede

hendelser og tiltak som bidrar til aredusere skader når uønskede hendelser oppstår.

Tabellen under (side 18-26) viser hvilke tiltak som er identifisert for de uønskede hendelsene.

ROS-analysen har også bidratt til å identifisere nye tiltak som vil være relevante for Osen kommune a
vurdere. Dette vil bli mer detaljert beskrevet i avsnitt om Risikohåndtering (side 33-35).

Nr. Navn
I

Identifiserte eksisterende tiltak Forslag til tiltak

Naturhendelser

1.1

1.1.1

Flom i
Steinsdals-
elva

Flom i
Nordelva og
Grovla

- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen

kommune 2018-2021
- Plan for kommunal kriseledelse (sist revidert
24.02.2017)
- Det eksisterer forebyggende tiltak enkelte aktuelle
steder i kommunen, for eksempel ved det
kommunale vannverket
-AtB er gjennom leveranseavtalen med Trøndelag
Fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet til sikkerhet
og beredskap, herunder transportberedskap knyttet
til evakueringstransport av personer ved alvorlige
hendelser

1-_
Påvirke NVE med tank på ytterligere

forebygging
- SMS-varsling
- Gjennomga hjemmetjenestens rutiner for
oppfølging av pasienter ved uønskede
hendelser
- Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
etablering av evakuerte- og
parorendesenter, informasjonstiltak og
evakuering

- Forebygging av kantene ned mot elva
- Tre i kantsonene for ahindre utgliding av grunn
- Rydding av vassdraget, ikke hogst ved
vannkanten
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
- AtB er gjennom leveranseavtalen med Trøndelag
Fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet til sikkerhet

og beredskap, herunder transportberedskap knyttet
til evakueringstransport av personer ved alvorlige
hendelser

- Sikring av kantsoner ved elva for a
hindre utgliding av grunn
- Stor nok stikkrenne under brua som
krysser FV 715
- SMS-varsling
- Utarbeiding av kommunens tiltakskort, i
denne sammenheng informasjonstiltak
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Identifikasjon av tiltak

Navn Identifiserte eksisterende tiltak Forslag til tiltak

Naturhendelser

1.2 Jordskred i
Steinsdalen

- Restriksjoner på utbygging i faresoner/ekstra
sårbare områder
- Grunnundersøkelse ved store oppføringer (for
eksempel gjødselkum) der det er mistanke om
kvikkleire
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
-AtB er gjennom leveranseavtalen med Trøndelag
Fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet til sikkerhet

og beredskap, herunder transportberedskap knyttet
til evakueringstransport av personer ved alvorlige
hendelser

------- -
- Påvirke NVE med tanke på ytterligere
forebygging
- SMS-varsling
- Temakart for ras
- Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
etablering av evakuerte- og
pårørendesenter, informasjonstiltak og
evakuering

!---+-----+-------------------+----------------
1.3 Steinskred i

Hopen
- Sikkerhetsrutiner/HMS-plan hos pukkverk i forhold

til uforutsette hendelser og for aredusere risikoen
for feillading
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen

kommune 2018-2021
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)

- Grunnundersøkelse under fyllinga som
veien ligger på
- SMS-varsling
- Utarbeiding av kommunens tiltakskort, i
denne sammenheng informasjonstiltak

1.4 Stormflo - Restriksjoner ved bygging langs strandsonen
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
-AtB er gjennom leveranseavtalen med Trøndelag
Fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet til sikkerhet

og beredskap, herunder transportberedskap knyttet
til evakueringstransport av personer ved alvorlige
hendelser

- Kan stilles krav i byggesaker
- Heve vei-kropp
- SMS-varsling
Utarbeiding av kommunens tiltakskort for

etablering av evakuerte- og
pårørendesenter, informasjonstiltak og
evakuering
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Identifikasjon av tiltak

Nr. Navn Identifiserte eksisterende tiltak

Naturhendelser

, so»
lyngbrann

- Bålforbud ved tørke og i ordinært tidsrom
(15.04-15.09)
- Opplysning og informasjon
- Rydding av linjer med el
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- AtB er gjennom leveranseavtalen med Trøndelag
Fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet til sikkerhet
og beredskap, herunder transportberedskap knyttet
til evakueringstransport av personer ved alvorlige
hendelser

1.6 Brann i
omsorgs-
bygg

1,7 Brann i
andre
kommunale
bygg

Forslag til tiltak l

- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Serviceavtaler inngått - forebygging
- Internkontrollrutiner
- Opplysning og informasjon - forebyggende til
befolkningen - holdningsskapende arbeid
- Forebyggende brannverntiltak ( varslingssystem,
vanntåkeanlegg, utstyr og kartleggingsrutiner)
- Tilgjengelige nødetater, brann og ambulanse
- Brannøvelser hvor vi trener pa a handtere brann
mht varsling, utstyr, følge instruks
- Evakueringsplan
- God tilgang på vann til slukkearbeid
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
-AtB er gjennom leveranseavtalen med Trøndelag
Fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet til sikkerhet
og beredskap, herunder transportberedskap knyttet
til evakueringstransport av personer ved alvorlige
hendelser

- Brannsikring av bygg
- Øvelse med aktuelle nød- og
redningsetater, nivåer i organisasjonen og
frivillige organisasjoner
- SMS-varsling
- Gjennomgå hjemmetjenestens rutiner for
oppfølging av pasienter ved uønskede
hendelser
- Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
etablering av evakuerte- og
pårørendesenter, informasjonstiltak og
evakuering

- Bedre varslingssystem også for ansatte
som ikke er på vakt
- Oppdatere planverk med tanke på
øvelser mm.
- Helhetlig brannvernopplæring av
helsepersonell/hjemmetjeneste
- SMS-varsling
- Gjennomgå hjemmetjenestens rutiner for
oppfølging av pasienter ved uønskede
hendelser
- Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
etablering av evakuerte- og
pårørendesenter, informasjonstiltak og
evakuering

- Varslingsanlegg
- Brannslokningsmiddel
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Internkontrollrutiner
- Opplysning og informasjon
- Tilgjengelige nødetater, brann og ambulanse
- Brannøvelser
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)

- Sprinkleranlegg
- Kontroll av brannvarslere
- Komfyrvakt
- Byggtekniske tiltak
- Beredskap i forhold til viktige fagsystem
som kan settes ut av spill i samarbeid med
FosenlKT
- Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
etablering av evakuerte- og
pårørendesenter, informasjonstiltak og
evakuering
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Identifikasjon av tiltak

I Nr. j Navn ' Identifiserte eksisterende tiltak Forslagtil tiltak
F I - -

Naturhendelser

1.8 Brann i - Varslingsanlegg - Gode rutiner
industri- - Varmearbeidergodkjenning - Brannslokkingsutstyr
bygg

- Opplysning og informasjon - forebyggende og - Varslingsutstyr
holdningsskapende arbeid - SMS-varsling
- Tilgjengelige nødetater, brann og ambulanse - Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
-AtB er gjennom leveranseavtalen med Trøndelag etablering av evakuerte- og
Fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet til sikkerhet pårørendesenter, informasjonstiltak og
og beredskap, herunder transportberedskap knyttet evakuering
til evakueringstransport av personer ved alvorlige - Samarbeid med aktuelt næringsliv om
hendelser informasjon og gjennomgang av

rutiner/evt. øvelse

-- --
1.9 Smitts. - Nodetater- trippelvarsling - Oppdatert covid 19-plan for Osen

sykd./ - Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen kommune/revidere eksisterende
pandemier

kommune 2018-2021 smittevernplan
- Godt vannanlegg - Beredskapslager for smittevernsutstyr
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert - Storre utstyrslager på helse i tilfelle kriser
24.02.2017) - Søke bistand hos frivilligheten -
- Mobilisering av hjelp fra frivilllige organisasjoner koordinere dette arbeidet
for eksempel Røde Kors, andre kommuner og - SMS-varsling
tilgjengelig helsepersonell- avhengig av omfang
- Plan for helsemessig og sosial beredskap
2018-2021
- Smittevernplan (2012)
- Egne ROS-analyser vann og internkotrollhåndbok
i Osen
- Tjenesteavtale 11 mellom kommunene og Helse
Nord-Trøndelag: samarbeid om omforente
beredskapsplaner og om planer for den
akuttmedisinske kjede (sist revidert 01.07.2017)

I
1.10 Forurens. - Varsling ved feil/unormale verdier i vannet - Lukkede og sikrede anlegg

av - Kloring - God internkontroll
kommunalt
vannanlegg - Spyling - Gode rutiner for prøvetaking

- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen - Klausulering av vannanlegg
kommune 2018-2021 -Alternativ vannforsyning/pålitelig og godt
- Plan for helsemessig og sosial beredskap reservevann
2018-2021 - SMS-varsling
- Egne ROS-analyser vann og internkotrollhåndbok
i Osen

l
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Identifikasjon av tiltak

Nr. Navn Identifiserte eksisterende tiltak

Store ulykker

2.1 Trafikkul
knyttet til
skolebuss

Trafikk-
ulykke
knyttet til
andre
kjerety

Forslag til tiltak

- Veistandard
- Veivedlikehold
- Skilting
- God materiell standard på kjøretøy
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
- Trafikksikkerhetsplan 2016-2019
- Tjenesteavtale 11 mellom kommunene og Helse
Nord-Trøndelag: Samarbeid om omforente
beredskapsplaner og om planer for den
akuttmedisinske kjede (revidert 01.07.2017)
-AtB er gjennom leveranseavtalen med Trøndelag
Fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet til sikkerhet
og beredskap, herunder transportberedskap knyttet
til evakueringstransport av personer ved alvorlige

hendelser
- Transportor har egne HMS-rutiner på hvordan
håndtere slike ulykker

- Oppdaterte varslingssystemer
- Felles øvelse mellom fagetatene, nivåer i
organisasjonen og med frivillige
organisasjoner
- Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
etablering av evakuerte- og
pårørendesenter, informasjonstiltak og
evakuering

- Veistandard
- Veivedlikehold
- Skilting
- Politiets forebyggende arbeid
- Planfor samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
- Trafikksikkerhetsplan 2016-2019
- Tjenesteavtale 11 mellom kommunene og Helse
Nord-Trøndelag: Samarbeid om omforente
beredskapsplaner og om planer for den
akuttmedisinske kjede (revidert 01.07.2017)
-AtB er gjennom leveranseavtalen med Trøndelag
Fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet til sikkerhet
og beredskap, herunder transportberedskap knyttet
til evakueringstransport av personer ved alvorlige
hendelser

--------1
- Veibelysning
- Forebyggende arbeid, kampanjer inn i
skolen og ellers i samfunnet
- Fartskontroller, og synlig politi
- Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
etablering av evakuerte- og
pårørendesenter, informasjonstiltak og
evakuering

--------------------------
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Identifikasjon av tiltak

Nr. Navn Identifiserte eksisterende tiltak Forslag til tiltak

Store ulykker

2.3 Batulykke
knyttet til
skip ved
kai

2.4 Batulykke
knyttet til
hurtigbåt

- HMS-plan på RAV

- Osenfjord har egne HMS-rutiner som er godt kjent
og etterleves
- FosenNamsos Sjø/AtB har reservefartøy som kan
settesinn
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
- Trafikksikkerhetsplan 2016-2019
- Tjenesteavtale 11 mellom kommunene og Helse
Nord-Trøndelag: Samarbeid om omforente
beredskapsplaner og om planer for den
akuttmedisinske kjede (revidert 01.07.2017)
-AtB er gjennom leveranseavtalen med Trøndelag
Fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet til sikkerhet
og beredskap, herunder transportberedskap knyttet
til evakueringstransport av personer ved alvorlige
hendelser

2.5 Batu!ykke
knyttet til
privat
småbåt

- Varslingsystemer som sikrer Notbøteriet
og omkringliggende båter og hus (båtens
tåkelur)
- Begrense adgang til kaiområdet
- Gjennomgang av rutinene rundt
kai-anlegget
- SMS-varsling
- Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
etablering av evakuerte- og
pårørendesenter, informasjonstiltak og
evakuering

- Stenge av kaiområdet slik at nødetater
kommer frem
- Digital varsling med lyd ang tilgang på
flytevester og flåte
- Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
etablering av evakuerte- og
pårørendesenter, informasjonstiltak og
evakuering

- Nødetater: brann,/redning, helsepersonell,
Redningsselskapet m/redningsskøyte, AMK,
hovedredningssentral
- Lokal rutebåt
- Hjelpemannskap i egen og nabokommuner
- Lokalbefolkning med tilgang til båter
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Tjenesteavtale 11 mellom kommunene og Helse
Nord-Trøndelag: Samarbeid om omforente
beredskapsplaner og om planer for den
akuttmedisinske kjede (revidert 01.07.2017)
-AtB er gjennom leveranseavtalen med Trøndelag
Fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet til sikkerhet
og beredskap, herunder transportberedskap knyttet
til evakueringstransport av personer ved alvorlige
hendelser

- Plan for forebyggende og
holdningsskapende arbeid
- Koordinering opp mot polit
- Informasjon tilgjengelig på flere språk for
å nå turister/utenlandske arbeidstakere
- Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
etablering av evakuerte- og
parorendesenter, informasjonstiltak og
evakuering
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Identifikasjon av tiltak

Nr. Navn Identifiserte eksisterende tiltak Forslag til tiltak
- - I

I

Store ulykker
r--

I -Lokale nødetater, brann og ambulanse i egen2.6 Flyulykke, - Koordinere frivillighet
inkludert kommune/region. Politi fra Namsos - velse med tanke på samarbeid,
helikopter

- Lokalt Røde kors koordinering og ansvarsfordeling
- Lokal helsetjenester - Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
- Lokalbefolkning med diverse transportmidler etablering av evakuerte- og
- Lokal rutebåt som kan hente personell fra Svee pårørendesenter, informasjonstiltak og
- Rekvirering/alarmering av lokale oppdrettsbåter evakuering
- Koordinering via 110-sentralen
- Planfor samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Planfor kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
- Tjenesteavtale 11 mellom kommunene og Helse
Nord-Trøndelag: Samarbeid om omforente
beredskapsplaner og om planer for den
akuttmedisinske kjede (revidert 01.07.2017)
- AtB er gjennom leveranseavtalen med Trøndelag
Fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet til sikkerhet
og beredskap, herunder transportberedskap knyttet

I
til evakueringstransport av personer ved alvorlige
hendelser

- --- -

2.7 Arbeids- -Opplæring - Plan for opplæring av kommunalt ansatte i

I
ulykke - Lokale nødetater, brann og ambulanse i egen aktuelle rutiner/retningslinjer

I I
kommune/region Politi fra Namsos
- Lokal helsetjenester, legevakt dagtid

I
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021

I - Tjenesteavtaie i i meiiom kommunene og Heise

I Nord-Trøndelag: Samarbeid om omforente
I beredskapsplaner og om planer for denI

I akuttmedisinske kjede (revidert 01.07.2017)

2.8

I 
Ulykke - Nodnett - Tilgang på nødstrøm og satelittelefon
knyttet til - Beredskap via Telenor -Aggregat
telelinje - Planfor samfunnssikkerhet og beredskap i Osen - Kjennskap til tilgang på Telenortralle

I
kommune 2018-2021 - Utarbeiding av kommunens tiltakskort, i

denne sammenheng informasjonstiltak
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Identifikasjon av tiltak

Nr. Navn : Identifiserte eksisterende tiltak

Store ulykker

Forslag til tiltak

-
2.9 Ulykke - Internkontroll - God internkontroll

knyttet til - Varsling - Dialog med næringsaktørene om
oppdretts-a

I beredskap
nlegg

- -
!

2.10 Ulykke - Drageid har HMS-planer for hele anlegget I - Gode varslingsrutiner
knyttet til - Lokale nødetater, brann og ambulanse i egen - Dialog med de som driver stedet, for
opphold

kommune/region. Politi fra Namsos skaffe oversikt over tiltak
ved
Drageid - Tjenesteavtale 11 mellom kommunene og Helse - Avstenging av området slik at nødetater

Nord-Trøndelag: Samarbeid om omforente kommer til
beredskapsplaner og om planer for den - Samarbeidsavtale med Flatanger
akuttmedisinske kjede (revidert 01.07.2017)

I 2.11 Radioaktivt - Sivilforsvaret måler radioaktivitet 3 ganger i året og - Utarbeiding av kommunens tiltakskort for

l utslipp sjekker verdier som varsles inn til Statens etablering av evakuerte- og
strålevern. parorendesenter, informasjonstiltak og

evakuering
--

1 

Tilsiktede hendelser
--- --r- - -

3.1 Skole- - Forebyggende arbeid opp imot barn og unge og - Ovelse sammen med nod- og
skyting skole-hjem-samarbeid som forebygging av retningstjenester

utenforskap - Oppdaterte beredskapsplaner som viser
- Regelmessig dialog med politiet omfordeling av ansvar og oppgaver hvis
- POSOM Team personer i kommunens kriseledelse skulle
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen være personlig rammet.
kommune 2018-2021 - Eventuelle samarbeid med
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert nabokommuner
24.02.2017) - Utarbeiding av kommunens tiltakskort for
- Plan for helsemessig og sosial beredskap ! etablering av evakuerte- og
2018-2021 parorendesenter, informasjonstiltak og

I
- Plan for psykososialt kriseteam (sistoppdatert evakuering
oktober 2017)

I - Enhetsvise beredskapsplaner for skoler og

I barnehager
,-

3.2 Data- - Sikkerhetsrutiner fra Fosen IKT - To-trinns identifisering
kriminalitet - Anti-virus program/brannmur/passord - Gjennomgang av sikkerhetsrutiner med

- Opplaering i datasikkerhet Fosen IKT
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen I - God informasjon om IT-sikkerhet på alle
kommune 2018-2021

I
kommunens enheter

- Plan for kommunal kriseledelse (revidert - Utarbeiding av kommunens tiltakskort,
24.02.2017) her gjelder informasjonstiltak

I
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Identifikasjon av tiltak

Nr. Navn Identifiserte eksisterende tiltak Forslag til tiltak

Tilsiktede hendelser

•
1 som

I berører
kommunaltIansatt

3.4

3.5

- Nødetater
- Posom team
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
- Plan for helsemessig og sosial beredskap
2018-2021
- Plan for psykososialt kriseteam (sist oppdatert
oktober 2017)

l -Fokus på holdningsskapende arbeid og
informasjon

I -Psykisk helse på dagsorden i alle enheter
i kommunen

Selvmord
generelt

Overgrep
som

1 
berører
kommunalt
ansatt

- Nødetater
- Posom team
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
- Plan for helsemessig og sosial beredskap
2018-2021
- Plan for psykososialt kriseteam (sist oppdatert
oktober 2017)

1---- -+---------------------+------------
- Nødetater
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
- Plan for helsemessig og sosial beredskap
2018-2021
- Plan for psykososialt kriseteam (sist oppdatert
oktober 2017)

. -
- Fokus på holdningsskapende arbeid og
informasjon
- Fokus på utenforskap, det å være
annerledes og ungdomspress i skole

- Fokus på holdningsskapende arbeid og
informasjon.
- Gjennomgang av rutiner med ansatte i
helse- og omsorg

3.6 I Overgrep
! generelt

- Førstehjelp
- Tilkalle nødetater
- Krisesenter og voldsmottak.
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen
kommune 2018-2021
- Plan for kommunal kriseledelse (revidert
24.02.2017)
- Planfor helsemessig og sosial beredskap
2018-2021
- Planfor psykososialt kriseteam (sist oppdatert
oktober 2017)

- Fokus på holdningsskapende arbeid og
informasjon
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Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet

I arbeidet med ROS-analysen for Osen kommune ble det etter anbefalinger ikke foretatt en vurdering

av akseptabel risiko før selve risikoanalysen av den enkelte hendelse.

Når vi ser hvordan de enkelte hendelser fremstår hva angår sannsynlighet og konsekvenser (se

tabeller side 29-32) og ikke minst hvilke kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt (se tabell side

28), gir dette noen klare føringer for risikohåndteringer videre.

Når det gjelder tabellene som viser sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens (se tabeller

side 29-32) er det greit amerke seg at hendelsene som i analysen har havnet i den laveste

konsekvenskategorien, dvs. hendelser som er antatt aikke ha store konsekvenser, ikke er tatt med i

tabellene. Dette er hendelser man har antar vil ha små konsekvenser og der det ikke er snakk om tap

av menneskeliv eller skader og sykdom utover 1-2 personer.

For fullstendig informasjon om konsekvensvurderinger for alle hendelsene som er analysert, se

vedlagte analyseskjema.

I tabellen "Forslag til tiltak som bør prioriteres" (se side 34-35) er det satt opp en oversikt over

tiltakene som Osen kommune bør vurdere aarbeide videre med som ledd i risikohåndteringen.
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Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet

Tabellen under viser hvilke hendelser som påvirker de kritiske samfunnsfunksjonene

Kritlske sammfunnstunsjoner som bllr berert

l a

htix J
:1±

1; hr±!bgjtt g t I kl#}iljjflpIi} I· ±. # il nu ##i :#ti
1.1  Flom  i Ste6nøltelva   •    

1.1.1 Flom I Nof'delva og  Grovbi       
1.2 Jordskred i Steinsdalen  •    
1.3 Steinskred i Hopen  •   
1.4 SIOrmflo     
1.5 Skog-og  lyngbrann     
1.8 Brennomsorgsbygg      
1.7 BrannI anclte kommunale bygg    
1.8 Brann I ind11atribyg_g    
1.9 Sm/ttsome sykdom mer/panderer  •   

1.10 Forurenanilg,,.,  kamml.lnatt vannanlegg •  •
±

2.1 Trafikkulykkeknytlet II slcoleb11ss   • •  
• 2.2 Trafikkulykke knyttet II andrekjeretey  •  ,,
c 2.3 Butulykke knyttot tdlskipved kal •   •.c
• 2.4  BAtutykke knylet Ill hurtlgbtt   •  a
Ill

2.5 BAtuNykkeknytot Ill privet amttitt  i
::,

2.6 Fly\,l)'ku,  inkludert helkoptor  
2.7 Arbeldsulyldle

2.8 Utykkeknyttat ti/ telettnje      
2.9 Ulykke knyttetoppdrettsanlegg   

2.10  utyke  knyttet • oppholdvedDrageid

2.11 Radioaktivt utallpp    
3.1 Skoleskyting    • •  
3.2 Oatakrlmlnalitet   
3.3 SetvmordsomberorerkommunaltanNlt  
3.4 Se/vmordgenerelt  
3.5 Overgrepom berorer  kommunaltantatt  
3.8  Overgropgenerolt  
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Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet
Tabellene nedenfor viser sannsynlighet og konsekvens for de enkelte samfunnsverdiene. Laveste

konsekvenskategori er ikke tatt med.

Liv og helse  -  dødsfall

Konsevens tor liv og hele- dsdsfa!/ som faige av
Nturt»ndltl Mf

l-2decll &-IOdecll >10d9dl

0: 2-10'%
19i111gpar 10-50i

l
.!'
- Cc:1-2%
g 1gag pr 5o-10o±
C

5
8: 0, 1-1'1.
1gag per 100-1000 ir

A:0,1%
Sjtlctnef9 - llwwt IOIIOAr

1.,o

1.2.18

11,15. 1 8,
1.9

KonMkffns for liv ogble- dedstall som teige av sær.
ulykur

l-2dP.Se Udlide 0-tONde

E:10,tQCW.
1gang per to±relieroftere

0:2-tCW.
lpng,-10-llllr

l
.!'
'i C:t.a

tpngperlD-tOOir
C

5
1:0,1-
I Olli;  ,- tOO-IOOOIr

A:@,1%

Sjll,ldr'lete - llvert IOIOir
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2.2.23.
2.10

2.e,2 ,,

4.4 Fen i Steindualelva
1.2 JordMcltd  i Si.msdalln
U SltoQ09 'Ynl,brilM
1. 6  Brannomnsorgabygg
1.8 S,-, i industribygg
1.9 SmituomlM syltdommer.pandwnier
1.10 Foonnsning av kommvnalt \'-.

2.2 Tr.afikltulykb knynat  lilaidfe IQ,lret.y
2.3 Bitulykke knyttet  ti skip wed kai
2.$ Si.rwyldc•knyn.t til privatsmibit
u Flyutyide, inkludlft Mliloplier
2. 7 Arbads-ulytke
2.tO Uly\lldcalalytattilopphclclvadDrac,e,d
2.11 R.ctioaktJvtutalipp

Kon selvensfor l  og  helse - dedstall somfie av
tilsiltede hendeser

35 3de >10dede

E: tO-IOn,
t pi; ,- t0ir eler  oft.r.

0:2-m.
I png  ,- 10-III Ir

l
.!' C:1-a
$ igs0-oi
C

5
8:0.1-1%
1 vøopertOO-tOCIOIr

A:.40, ,,.

SjtldN!II  - llwwt IOOOIr

3 3. 3.-4 3.1

3.1 Skolnlcytir,g
3.3 Selvmord sorn berorer kormunat ans-att
3.4 SAlvrord generett
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Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet

Liv og helse - skader og sykdom

KonMkvfflsforliv oghelse - skadr  og 1ylldom Jom flfge
ff nMUrtwnc»fHr

S-20 20-tOII >100

E: 10-100'll.
1 1111per10 ir eler  oftø

1 10

D:2-10%
1gag per t0-40±r

B:0,1-1'1'.
1 gang,-tOD-IOOIir

A:4,1"'
Sjeldrereen wart 9000lr

,.,, 1.5,
1.8

1.9

1. 1 Flomi Sl9inlda!MIva
1.5 S6togog lynpann
1.1 Ekann ,in611stribV911
1.9 Smittlomme  sykdommer, pand9m,er
1.10 F-nin; av komnllfflallvannanlagg

Konloffffnl for liv og MIM. øact.r og sykdom om taige
.., store ulyllur

20-100 >100

: o-o0%
1 p,ig ,- IO Ir1111oft.Æ

0:2-tn.
191'1Q,-INOlr

l
.!P C:t..zor.
£ iv ve-oi
C:

4

A:C0,1"'
Sjlbnete en hvert t0@0 lr

2.5

25

2.2. 2.3,
2.4 2 10

2.,.2.e.
2.8

2.11

KonMkffns  for liv og MIM  - skoder og sylldom  om taige
av tilsiktede herdelsr

3-6 &-20 >100

E:9%-%00%
1 PIO per t0 r elieroftere

0:2-ffllo
1gag per 10-90lr

'C
£
.!P

C:1-n!, 1p-eperl0-100ir
3.2

i::

5
8: 0,1-1T. 3 3, 3 e
1gag per 10-100  kr

A:C0,1"'
Sjeirere en hvert000 lr

3.1

2.1 Trafilcltulyldce kn}'fltl  Iii llcollouU
2.2 Trafilckulyldle knytlat Ii  andlw
2.3 titulytaknyttatlillkipwdkai
2.4 Batutykkeknytat Iii hwtigb.it
2.5 Bitulykkeknytat ti prvatsibit
2.6 FNyulykke.inkludaft hellcopter
2.1 Ulyttka ltnyt9t  ti ....
2.9 UNykka knytat ti  oppdretsar#egg
2.10 UMyulkeknytart ti opphold ved Orao-1
2.11 vtutsllpp

l.1 5koløl(ylillg
3.2 Dalakrimlnalitet
3.3  Selvll!Old IOffl ber- kommunall an-  n
3.$  Qvergrep generett
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Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet

Stabilitet

Kons.knns tDrstabilit.t - Manglende dekning •
grunnleggende behov

MiddH Stor. Svant store

E.:10-t00%
l tai; pø 10 ålellr  oJlere

S:O,t-t%
I  Pl't pø  100-1000  år

A.<0,1%
Sjlldnn_«111lwert1000 il'

t.2 1.4

u

2.1. 2.11
1.1 AIMI Stffada1Mlv&
4.2 Jordskre; iStersdawn
IA Stormflo
I.I knyt•t II tell!_!m)I
I. ff REfloakt•v t ualqlp

KonøkY.ns tDrs.tabllitet - Forstyrrtlser dagliglivet

Smi Middeis Sløra Svart store s Flom I StmsdAlle!Y&

E.;10.100% Ut t.U FlotnlNofdtlvaog Grovis
I par10 i, .-.r ofi.. t.l Jordskred iStensdale

u Stormflo
u Skog og lynvbl'ann

0:2-10% U.1.t 1.4 u Branni omsorgsbygg
I 9,11'19pif 10.50 it u !mnn i ardre kormursle bygg

u Smiltsornme sykdomrr•, pMr:J.fr.ief
£

e 1.1,U, 1 .• 10 ForurenK•Ål>a av kortdTIIØY.lt vanran/egg

£ C: t-2% U.1.2.tO t.7,U, 1.2 l.t Tr.ffioo.i)ltck•lcnytttt ti 1-lcoltbu.u

C
' gangpee 0-100 ir 2.3 u Bitutykke knyttet tl skip vet kai

C u Urykø knyntt ti tMinjt
3 1.10 UNykke krytet ti opptold ved Draged

8:0,1-t% 2.1
2.t,2.11. 2.11 Ra33sktivt utshp

'gag per 109-10 i 3.1 3.1 Skolukytillg
3.2 Dataknimirshtet

A 0,1%
Sjel/rere enn hvert 1000  i,
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Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet

Natur og miljø

KonMkv9fll for l'IMl.lr og milj• • Langtidsshader naturmiljs

Smi Svartun

E:10-1007.
1gang per t0ir alee otne

2.9

8:0,M'r.
1geng i- 100-1000 ir

A: 0,1%
Sjeiirere ennhvart 10DIIr

1.2

15,18

2.11
1.2 Jordskred Stensdaken
1.5 Skog og lyngbrann
1.8  Branni industrbygg
1.  9 Utykk.e knytat  tiloppdrettsanla9Q
2. 11 ludioalctivt  ur.tipp

Kon sevens for Mtur og milje- ungtidnbdl-r kultunnilj•

Sal6

0: 2-%0%
1;angpartNOlr

1 2, 1.4

8:0.1-ttli
1gang per 00-t0 ls

A:,9%
SjeldrlfflMnllwtnlOllllr

1 1, I

2.e

1.1,1.5

2.11

1.1 Flom  i SteinsdallelV I
1.1.1 Flom  i Notdalvaog Gcovll
1.2 Joris#rd iSteins-dalen
U  Stormflo
1.5 Skog og tynpann
1.1 Flyulyida,nltudert hetikopter
211 Rudiosktivtutsipp

Materielle verdier

Honse#ens tor materiel} verdier - @onomiske tap

Sml

E: 10-100',I,
t ,- IO ir alm ofi.r.-

0:2-,CW.
1gang per $0-80 lr

ft.0. , -r%
,  ,.,.,-100-tOOO tr

1 2

1.1, 1.1.1,
U,1.7,
l.8.2.3

1 4

1.5

2.11

t.1 Flom I SteinldalMlva
1.1.1 Flomi Nordelva og Grovia
1.2 i SteinsoMn
f. 3 SteinlJawd iHopen
1.4 Stormnflo
1.5 Skog og tynpann.7Brann i anorkornrunale bygg
1.8 Bran iirdustribygg
2.3 Båtulylckeknyttet ti1sleip* qi
Z. 9 Ul)tltke  lcnytm til Ol)Pdrwttun•
2.11 ludioalctivt utslipp
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Risikohåndtering

Som det fremgår av Forskrift om kommunal beredskapsplikt§ 3 Helhetlig og systematisk

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid skal kommunen pabakgrunn av den helhetlige risiko- og

sårbarhetsanalysen "utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet".
Kommunen skal dessuten "vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter plan- og

bygningsloven".

Arbeidsgruppens mandat har ikke vaertautarbeide en fullstendig gjennomgang, men understreker at

ROS-analysen gir et godt grunnlag for aprioritere og planlegge det videre arbeidet med

samfunnssikkerhet og beredskap.

I tabellen på de to neste sidene fremgår en liste med forslag til prioriterte tiltak for Osen kommune.

Prioriteringslisten er utarbeidet på bakgrunn av fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet (se tabeller
side 29-32). Tiltak knyttet til hendelser som kommer relativt høyt ut, både i forhold til sannsynlighet og

konsekvens, er foreslått prioritert høyt i denne listen. Foreslåtte tiltak som går igjen i mange av

hendelsene er også prioritert høyt.
Tiltak knyttet til hendelser som skårer lavt i forhold til både sannsynlighet og konsekvens er ikke tatt
med i prioriteringslisten, men en fullstendig liste over alle foreslåtte nye tiltak kan ses i tabellene på

side 18-26.



Risikohåndtering

Forslag til tiltak som bor prioriteres

1

2

Utarbeiding av kommunens tiltakskort for etablering av evakuerte- og parorendesenter, informasjonstiltak og

evakuering (tiltakskortene skal kunne brukes ved flere hendelser og ulykker som for eksempel flom, ulykker

med kjoretoy/bat, brann, stormflo tap av telelinje, jordskred osv.)

Gjennomgang og oppdatering av rutiner for SMS-varsling ved større ulykker, naturhendelser, tilsiktede

hendelser og andre situasjoner hvor befolkningen ma informeres/varsles

3 Klausulering av vannanlegg, samt lukkede og sikrede anlegg, gode rutiner for prøvetaking og internkontroll og

sikre alternativ vannforsyning/påliteiig reservevann

4 Oppdatert Covid-19 planfor Osen kommune/revidere eksisterende smittevernplan og etabler beredskapslager

for smittevernutstyr (helse)

5
I --
I 6 Utarbeide temakart for ras og jobbe for a pavirke NVE med tanke på ytterligere forebygging av jordskred i

Steinsdalen

7 Heve vei-kropp for a forebygge stormflo samt stille forebyggende krav i byggesaker.

I- - - --

8 Sørge for helhetlig brannvernopplæring av helsepersonell/hjemmetjeneste, oppdatere planverk med tanke på

brannøvelser (spesielt skog- og lyngbrann) og sørge for bedre varslingssystem for ansatte som ikke er på vakt I
når eventuell hendelse inntreffer I-- -- --

9 Dialog med næringsaktører om beredskap i forhold til ulykker knyttet til oppdrettsanlegg

10 Gjennomgang av sikkerhetsrutiner med Fosen IKT, sørge for god informasjon om IT-sikkerhet på alle

kommunens enheter samt vurdere innføring av to-trinns identifisering

11 Planlegge og gjennomføre øvelse sammen med nød- og redningstjenester i forhold til skoleskyting-scenario,

oppdaterte beredskapsplaner som viser omfordeling av ansvar og oppgaver hvis personer i kommunens

kriseledelse skulle være personlig rammet. Vurder formalisert samarbeid med aktuelle nabokommuner

Påvirke NVE med tanke på ytterligere forebygging av flom i Steinsdalselva
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Risikohåndtering

12

I 13

Forslag til tiltak som bør prioriteres

Samarbeid med aktuelt næringsliv om informasjon om gjennomgang av rutiner (eventuell øvelse) for a
forebygge brann i industribygg

·- --- -- - ---
Dialog med drivere av Drageid for å skaffe oversikt over eksisterende tiltak for å forebygge ulykker og hvordan

1 området rundt kan avstenges ved behov slik at nødetater kommer til. Gå i dialog med Flatanger om
samarbeidsavtale ved eventuelle ulykker ved Drageid.

14 Utarbeide plan for forebyggende og holdningsskapende arbeid opp i mot eiere/brukere av privat småbåt, samt
koordinering opp mot politi og sørge for at informasjon er tilgjengelig på flere språk for a na turister og
utenlandske arbeidstakere

f- ----- - ----
Etablere tilgang på nødstrøm og satelittelefon i tilfelle ulykke knyttet til telelinje. Vurdere behov for aggregat og I
tilgang på Telenortralle.

ore

15

16 Gjennomgang av hjemmetjenestens rutiner for oppfølging av pasienter ved uønskede hendelser

Plan for opplæring av kommunalt ansatte i aktuelle rutiner/retningslinjer ved arbeidsulykker på alle enheter i
kommunen



Referanser

OSB veileder - Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging:

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-oq-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-

arealplanleggingl

DSB - Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i i kommunen:

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko-og-sarb

arhetsanalyse-i-kommunen/

Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Osen kommune 2018-2021:
https_//yyyyy_osen._kommune_no/om-osen/krise-og-beredskapl

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Brannvesenet Midt IKS (14.02.2018)

ROS-analyse for Osen kommune (mai 2012)

ROS Trondelag 2019 - Risiko- og sårbarhetsanalyse for Trondelag - Hovedrapport

http://wwNw_rostrondelaa.nolapp/resources/pdf/ROShovedrapport20 19.pdf

Årsrapport AtB 2019:
https://www.atb.no/getfile.php/1383892-1593157917 /Rapporter/AtB a%CC%8Arsrapport 2019.pdf
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RISIKOHÅNDTERING
PRIORITERING

TILTAK STIPULERT 
KOSTNAD

STATUS

Oppdatert Covid-19 plan for Osen 
kommune/revidere eksisterende smittevernplan 
og etablere beredskapslager for 
smittevernutstyrt (helse)

Utført. Smittevernplan 
utarbeides av 
kommuneoverlege, og 
bør revideres

Plan for opplæring av kommunalt ansatte i 
aktuelle rutiner/retningslinjer ved 
arbeidsulykker på alle enheter i kommunen

Interne 
arbeids-
kostnader

Utføres sammen med 
Miljøretta helsevern

Gjennomgang og oppdatering av rutiner for 
SMS-varsling ved større ulykker, naturhendelser, 
tilsiktede hendelser og andre situasjoner hvor 
befolkningen må informeres/varsles

Interne 
arbeids-
kostnader

Delvis utført. Gjenstår 
skriftliggjøring av 
rutinene

Gjennomgang av hjemmetjenestens rutiner for 
oppfølging av pasienter ved uønskede hendelser

Interne 
kostnader

Kan utføres sammen 
med Miljøretta helsev.

Utarbeiding av kommunens tiltakskort for 
etablering av evakuerte- og pårørendesenter, 
informasjonstiltak og evakuering (tiltakskortene 
skal kunne brukes ved flere hendelser og ulykker 
som for eksempel flom, ulykker med 
kjøretøy/båt, brann, stormflo, tap av telelinje, 
jordskred osv.)

15 000,- Ikke påbegynt. Maler 
kan finnes

Utarbeide plan for forebyggende og 
holdningsskapende arbeid opp mot 
eiere/brukere av privat småbåt, samt 
koordinering opp mot politi og sørge for at 
informasjon er tilgjengelig på flere språk for å nå 
turister og utenlandske arbeidstakere

Lønn + 
50 000,-

Materiellkosstnader

Dialog med næringsaktører om beredskap i 
forhold til ulykker knyttet til oppdrettsanlegg

Interne 
arbeids-
kostnader

Samarbeid med aktuelt næringsliv om 
informasjon om gjennomgang av rutine 
r(eventuell øvelse) for å forebygge brann i 
industribygg 

Interne 
arbeids-
kostnader

Dialog med drivere for å skaffe oversikt over 
eksisterende tiltak for å forebygge ulykker og 
hvordan området rundt kan avstenges ved 
behov slik at nødetater kommer til. Gå i dialog 
med Flatanger om samarbeidsavtale ved 
eventuelle ulykker ved Drageid

Interne 
arbeids-
kostnader

Brann har avtaler med 
Flatanger. Bør skriftlig-
gjøre øvrige rutiner



Gjennomgang av sikkerhetsrutiner med Fosen 
IKT, sørge for god informasjon om IT-sikkerhet 
på alle kommunens enheter, samt vurdere 
innføring av to-trinns identifisering

Interne 
arbeids-
kostnader

Delvis utført ved Fosen 
IKT. Gjenstår intern 
informasjons-
gjennomgang

Sørge for helhetlig brannvernopplæring av 
helsepersonell/hjemmetjeneste, oppdatere 
planverk med tanke på brannøvelser (spesielt 
skog- og lyngbrann) og sørge for bedre 
varslingssystem for ansatte som ikke er på vakt 
når eventuell hendelse inntreffer

50 000,-
Interne 
lønns-
kostnader

Delvis utført. Må 
oppdatere planer og 
gjennomføre øvelser. 
Kan utføres sammen 
med Miljøretta 
helsevern

Klausulering av vannanlegg, samt lukkede og 
sikrede anlegg, gode rutiner for prøvetaking og 
internkontroll og sikre alternativ 
vannforsyning/pålitelig reservevann

10 mill. 
(alle 
vannverk)

Alternativ 
vannforsyning/ pålitelig 
reservevann gjenstår 
flere steder 

Etablere tilgang på nødstrøm og satelittelefon i 
tilfelle ulykke knyttet til telelinje. Vurdere behov 
for aggregat og tilgang på Telenortralle

2-5 mill. for 
strøm. 
50 000, tlf.

Avhenger av hvor 
nødstrøm skal etabl.

Påvirke NVE med tanke på ytterligere 
forebygging av flom i Steinsdalselva

Lønn Kontinuerlig arbeid

Heve vei-kropp for å forebygge stormflo samt 
stille forebyggende krav i byggesaker

3 mill. + Byggesaker OK. Tiltak for 
øvrig har kostnad

Utarbeide temakart for ras og jobbe for å 
påvirke NVE med tanke på ytterligere 
forebygging av jordskred i Steinsdalen

Lønn ev. 
konsulent
500 000,-

Fagspesifikt. Bør bruke 
ekstern kompetanse

Planlegge og gjennomføre øvelse sammen med 
nød- og redningstjenester i forhold til 
skoleskyting-scenario, oppdatere 
beredskapsplaner som viser omfordeling av 
ansvar og oppgaver hvis personer i kommunens 
kriseledelse skulle være personlig rammet. 
Vurder formalisert samarbeid med aktuelle 
nabokommuner

Interne 
arbeids-
kostnader

Gjennomført en gang. 
Bør øves igjen
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Vår ref. 22/25 - 6
Saksbehandler Roar Leirset

Osen kommune

Dato 02.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
036/22 Formannskap 12.05.2022
032/22 Kommunestyret 25.05.2022

Regnskap og årsmelding 2021

Rådmannens innstilling:
Saken legges frem for formannskapet med oppmodning om følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner regnskap og årsmelding 2021. Merforbruk på investering på 1 112 000 
kroner dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Rådmannen gis fullmakt til å endre budsjett 2022 
tilsvarende.

Formannskap 12.05.2022

Behandling

Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 5 stemmer (100%)  - AP 3, SP 1, V/KRF 1
Mot: 0 stemmer (0%) 

FSK - 036/22 vedtak
Saken legges frem for formannskapet med oppmodning om følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner regnskap og årsmelding 2021. Merforbruk på investering på 1 112 000 
kroner dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Rådmannen gis fullmakt til å endre budsjett 2022 
tilsvarende.

Sakens bakgrunn og innhold:
Regnskap og årsmelding for 2021
 
Vurdering:
Regnskapet viser et regnskap i balanse, og med et mindreforbruk for 2021 på den totale drifte på 3 
537 000 kroner. Dette er netto resultat av ordinær drift, og skyldes først og fremst overføringer av 
midler til havbruksfondet.
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Saken behandles i formannskapet sammen med kontrollutvalgets uttalelse. Formannskapets 
innstilling legges deretter frem for kommunestyret til vedtak.
 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Ingen vesentlige folkehelseperspektiv i saken.

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen vesentlige klimaperspektiv i saken.
 
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Årsmelding 2021
Regnskap og noter 2021
Revisjonsberetning Osen kommune
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021(72698)(1)
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Osen kommune
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INNLEDNING

Hensikten med meldingen
I henhold til kommuneloven § 14-7 skal det utarbeides en 
årsberetning for kommunens samlete virksomhet. Det er 
rådmannens ansvar å utarbeide og fremme kommunens 
årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med 
bestemmelsene i kommuneloven og god kommunal 
regnskapsskikk.

Rådmannen anser årsberetningen som en hoveddel av 
oppfyllelsen av dette kravet i kommuneloven.
Hovedhensikten med årsmeldingen er å vise om 
kommunens ressurser er forvaltet forsvarlig, og om det er 
samsvar mellom politikernes forventninger gjennom 
årsbudsjettet, planer eller enkeltvedtak, og det framlagte 
årsresultatet. I tillegg viser årsmeldingen at kommunen så 
langt ivaretar den økonomiske handleevnen over tid. 
Årsmeldingen skal gi muligheter til evaluering, slik at det 
skal være mulig å korrigere ressursbruken dersom dette er 
ønskelig.

Rådmannen ønsker å legge frem en så konkret og kort 
årsmelding som mulig. Årsmeldingen inneholder derfor en 
beskrivende og økonomisk del med nøkkeltall i kortformat. 
Ellers utarbeides det en økonomisk oversikt med noter, 
samt et detaljert årsregnskap for regnskapsåret 2021.

Om kommunen
Areal: 387 km²
Kystlinje: 123 km
Fylkesveier: 63 km
Kommuneveier: 16 km

Nøkkeltall for Osen kommune

Nøkkeltall 2019 2020 2021

Innbyggere 31.12. 948 925 904
Frie inntekter pr. 
innbygger 85 535 88 579 97 817

Eiendomsskatt pr. 
innbygger 1 253 1 861 1 719

Netto lånegjeld pr. 
innbygger 88 496 100 394 95 122

Netto lånegjeld i % 
av bruttoinntekt 67,2 68,0 63,1

Netto driftsresultat 
i % av bruttoinntekt 3,9 5,1 3,1

Ansatte i 
kommunen 131 128 107

Årsverk i 
kommunen 92 89 88

Kommuneøkonomien
Ut fra tidligere gjeldende regnskapsprinsipper viser 
regnskapet for 2021 et mindre-forbruk på den totale drifta 
på kr 3 537 `. Dette er netto resultat av ordinær drift. Disse 
midlene er regnskapsført til fondsavsetning og derfor 
kommer regnskapet ut i 0 på drift. Netto driftsresultat 
(etter at renter og avdrag er betalt) er på 3,1 % (KOSTRA). 
Dette er en nedgang fra året før, som var på 5,1 %.  
Driftsresultatet er påvirket av ekstraordinære inntekter 
(havbruksfond). Det er et mål at netto driftsresultat er 
nærmere 3 % for å kunne bygge opp nødvendig buffer for 
fremtidige utfordringer. Teknisk beregningsutvalg 
anbefaler 1,75 %.  
Det vises til økonomisk oversikt lenger bak i heftet, for 
flere detaljer. 

Vi foretok 2 salderinger av driftsbudsjettet og 1 saldering 
av investeringsbudsjettet gjennom året. I tillegg er det lagt 
frem 2 tertialrapporter underveis i budsjettåret, der både 
drift og investering er tatt med.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt

Fondsreserven utgjorde ved årsskiftet til sammen kr 
30,525 mill. Dette er en nedgang på 17 % fra 2020. 
Disposisjonsfond utgjorde ved utgangen av 2021; 19,4 % av 
brutto driftsinntekter mot 23,8 % i 2020, 20,3 % i 2019 og 
16,7 % i 2018. 

Avsetning på fond



                                                                  

Årsmelding 2021 Side 2

Næringsfond/Næringsarbeid

I 2021 har næringsfondsstyret tildelt kr. 850 000,- i lån fra 
næringsfond II, og i tillegg er det ut fra tidligere tildelinger 
«resirkulert» en del midler til næringsfondene. Totalt ble 
det i 2021 innbetalt kr 83 356,- i avdrag på lån til 
næringsfondet, samt noen renter.

Næringsfondsstyret har hatt 2 møter, behandlet 14 saker 
og utbetalt kr 2 436 533,- i tilskudd gjennom året.

Stillingen som næringsmedarbeider er kombinert mellom 
landbruksforvaltning, tilrettelegging for næringsarbeid 
lokalt og arbeid med næring på Fosen samt Namdalen.

Skatteinngang
Total skatteinngang for 2021 var kr 23 662 184,- mot 
21 980 388,- i 2020. Dette er en økning på kr 1 681 796,- 
fra året før.

Arbeidsledighet
Registrert gjennomsnittlig arbeidsledighet var i 2021 på 1,2 
%. Dette er det samme som foregående år.

Lånegjeld
Netto lånegjeld var ved årsskiftet 2021/2022 på kr 85 990 
mill. Per innbygger blir dette kr 95 122,-. Dette er en 
nedgang fra året før på kr 6 875,- pr. innbygger.

Netto lånegjeld pr. innbygger

Beredskap
Kommunen har gode rutiner for håndtering av kriser og 
hadde siste tilsyn på beredskap av statsforvalteren i 
februar 2021. Det ble vedtatt ny ROS- analyse for 
kommunen i 2021 (utarbeidet i 2020). Det ble ikke 
gjennomført øvelser i 2021, men etter utbruddet av Covid 
19 har organisasjonen hatt jevnlige stabsmøter for 
håndtering av, og tiltak i forbindelse med pandemien.

Organisasjon
Reglement for kommunestyre, politiske utvalg og rådmann 
ble revidert og vedtatt i 2021. Revidering av 
personalreglement ble også utført i 2021. Øvrige planer tas 
opp ut fra planprogram vedtatt i 2020. Dette sikrer 

organisasjonens fokus på, og arbeid med bevissthet rundt 
hva vi ønsker i Osen kommune.
Antall ansatte i og antall årsverk i organisasjonen er 
nedadgående. Antallet årsverk var i 2021, 88 stk., fordelt 
på 107 ansatte mot 89 i 2020, fordelt på 128 ansatte. Av 
disse var 53 deltidsstillinger, mot 85 i 2020. Av 
deltidsstillingene var 96 % kvinner, mot 81 % i 2020. Det 
ble i 2021 innført nytt saksbehandlings-system i 
kommunen (ACOS), noe som har krevd vesentlig 
innføringsinnsats internt i organisasjonen.

Likestilling
Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen 
viser skjevfordeling mellom kjønnene. 85 % av de ansatte 
er kvinner, 84,37 % i 2020. I ledende stillinger er 43 %, (3 
stk.) kvinner, og 4 menn. Ut fra dette mener rådmannen at 
likestillings- og diskrimineringsloven § 26 er et 
fokusområde, og ivaretatt så langt som mulig.

Sektortjenestene
Fordelingen mellom sektorene viser at undervisning samt 
helse og pleie/omsorg hadde 73 % av netto driftsutgifter i 
2021, som i 2020, mot 75% i 2019, 2018 og 2017, og 77 % i 
2016.

Befolkningsutvikling
Folketallet viser en nedgang fra 925 til 904 siste år. Siden 
2007 har det vært en reduksjon i folketallet på 133 
personer. 

Det døde 14 personer i kommunen i 2021, mot 8 i 2020, og 
11 i 2019. Samtidig ble det født 8 barn i kommunen i 2021, 
mot 11 i 2020 og 7 i 2019. Året 2021 ga dermed 
fødselsunderskudd for Osen kommune. For 2021 er 
nettotilflyttingen til Osen kommune på minus 15 personer, 
mot minus 23 i 2020 og pluss 5 personer i 2019. 

Befolkningsutvikling siste 10 år

Interkommunalt samarbeid
Osen kommune er med på felles ordninger via 
vertskommunesamarbeid initiert gjennom Fosen 
regionråd, samt Namsos kommune. Dette er ordninger 
som etter hvert er regulert gjennom egne avtaler. I tillegg 
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er kommunen medeier i Midtre Namdal Avfallsselskap, og 
Brannvesen Midt, samt Namdal Rehabilitering.  

På tjenestesida har kommunen samarbeid med Fosen-
kommunene om barneverntjenesten, kommunene på 
Nord-Fosen er sammen om NAV og PPT. Samarbeid på 
helsesida er politisk prioritert nordover. Kommunen har 
inngått samarbeidsavtale om legevakt, kommuneoverlege, 
miljøretta helsevern mv. med Namsos kommune. 
Kommunen har inngått avtale med Namsos og Flatanger 
kommuner om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
(KAD). Bakvakts-avtale for lege er inngått med de samme 
kommunene. 

Personellsituasjonen – sykefravær
Langtidsmeldt sykefravær var for Osen kommune i sin 
helhet i snitt på 8,19 % for året. I 2020 var tilsvarende 6,12 
%, i 2019 på 3,87 %, i 2018 på 4,28 % og i 2017 på 5,18 %. 
Det arbeides aktivt med sykefravær, men vi har ikke 
gjennom året nådd vår egen uttalte målsetting om et 
langtidssykefravær på under 6,0 %. Kommunen har en 
aktiv bruk av IA- avtalen, tilgang på IA- kontakt og NAV 
lokalt.  

Folkehelse
Kommunens folkehelsegruppe består av medlemmer fra 
alle sektorene i kommunen. Handlingsplan 2021 er 
evaluert og lagt fram for kommunestyret, med nye 
satsingsforslag for 2022. 

Måloppnåelse i forhold til budsjettmål
 Tertialrapportering til kommunestyret, er 

gjennomført.
 Langsiktig mål om overskudd i driftsregnskap for mulig 

avsetning til fondsmidler, er nådd.
 Låneporteføljens renteavtaler er i henhold til vedtatt 

finansreglement. Ved regnskapsavslutning har 
kommunen 62,5 % av låneporteføljen som fastlån. 

 Strand skole er sertifisere Olweus-skoler, og jobber 
videre etter programmets intensjon.

 SFO-tilbud er opprettholdt i tråd med målsetting.
 Bassengtilbudet er videreført i tråd med målsetting.
 Barnehagetilbud ut fra behov er opprettholdt i tråd 

med målsetting. 
 Arbeid med HMS og samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten er gjennomført som planlagt.
 Målsetting om maksimum 6 % langtids fravær er ikke 

nådd gjennom året, delvis på grunn av pandemien.

Planarbeid i 2021
Plan for kommunal kriseledelse revidert. 
Evaluering av handlingsplan for folkehelse 2021 er vedtatt i 
kommunestyret, og satsinger for 2022.
ROS-analyse med ulike scenarier for akutte hendelser ble 
avsluttet som planlagt i 2021. 
Plan for psykososial omsorg og støttetjenester (POSOM-
plan) er revidert i 2020 og plan for håndtering av utbrudd 

Covid-19, og tilhørende vaksineplan er revidert underveis i 
pandemiens utvikling i 2021.

HMS og informasjonssikkerhet
Arbeidet med bygging av kvalitetssystem (Risk Manager) 
for Osen kommune (og Fosen-kommunene) ble avsluttet i 
2019, og et nytt system har vært under utarbeidelse i 2020 
med sluttføring i slutten av 2021. Det nye kvalitets-
systemet er nå innført som en felles kvalitets- og 
rutineportal for alle ansatte. Det er i 2021 videreført 
ressurs som personvernombud i kommunen. Hovedfokus 
har gjennom året vært å kartlegge nødvendig 
dokumentasjon for å tilfredsstille alle krav i loven. 

Det er ut fra ovenstående ikke meldt avvik digitalt i 2021, 
kun via epost og muntlig. Ingen er registrert å kunne ha 
alvorlige konsekvenser. Ved sykehjemmet brukes som før, 
Profil for avvik innen pasientrelaterte hendelser.

Sluttkommentar
Den økonomiske handlefriheten er liten, men tildeling av 
«havbruksmidler» gir likevel noe større frihet for 
kommunale investeringer. Sett opp mot nedgang i 
folketallet vil man likevel få endel tøffe økonomiske 
utfordringer i femtiden. Rådmannen mener på tross av 
dette at Osen kommune har gode fasiliteter, sett i lys av 
kommunens størrelse.

Kommunal tjenesteproduksjon i Osen vurderes som meget 
bra, også i 2021. Vi utøver mange og gode tjenester ut fra 
de økonomiske forutsetningene vi har. I tillegg har vi også 
siste året sett at vi er i stand til å håndtere en situasjon 
med pandemi, både økonomisk og på tjenestenivå. Dette 
er veldig betryggende å ta med inn i fremtiden.

Samarbeidet mellom politikere og administrasjon fungerer 
veldig godt, og rådmannen opplever at det er både 
tradisjon og vilje til å ha en åpen og konstruktiv dialog på 
tvers av disse skillelinjene.

Osen kommunes ansatte utførte også i 2021 en meget god 
jobb. Personalforeningens årsfest med tildeling av gaver og 
hedersmerker ble siste året amputert av pandemien 
(avlyst), og prisutdeling ble foretatt i en egen minimalisert 
seremoni ved kommunehuset.

Gjennom behandlingen av årsbudsjettet for 2022 og 
økonomiplan for 2022 – 2025 har kommunestyret lagt et 
grunnlag for hva det spesielt skal jobbes med i kommende 
4- årsperiode. Heri ligger det mange oppgaver og 
utfordringer, men rådmannen mener at dette er fullt 
gjennomførbart, med den solide arbeidsstokken vi har i 
Osen kommune.
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SENTRALADMINISTRASJONEN
Organisering
Enheten har omfattet 5,30 årsverk innen saksbehandling 
og administrasjon gjennom året.

Sykemelding
Langtids sykefravær innen enheten var i 2021 på 1,63 %.

IA-arbeid
Enheten foretar oppfølging av arbeidstakerne i henhold til 
IA-avtalen

Politisk styring
Saksbehandling Osen kommunestyre

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 11 11 12

Politiske saker 86 81 89

Referatsaker 88 71 75

Saksbehandling Osen formannskap

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 14 16 15

Politiske saker 30 65 71

Referatsaker 28 6 15

Delegerte saker 100 104

Saksbehandling Osen trafikksikkerhetsutvalg

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 2 2 2

Politiske saker 1 3 2

Referatsaker 1 0 0

Saksbehandling Osen administrasjonsutvalg

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 2 2

Politiske saker 10 10

Referatsaker 0 0

Saksbehandling Osen næringsfondsstyre

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 2 2 3

Politiske saker 17 16 14

Referatsaker 0 0 0

Delegerte saker 0 0 0

Saksbehandling Rådet for eldre og personer med nedsatt 
funksjonsevne

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 4 6 4

Politiske saker 0 0 7

Referatsaker 2 7 0

Sektor for Oppvekst og Kultur og sektor for Helse og 
Omsorg hadde tidligere felles hovedutvalg. Utvalget ble 
avviklet ved valget 2019.

Saksbehandling Hovedutvalget 

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 5

Politiske saker 8

Referatsaker 25

Drøftingssaker 3

Sektor for Utvikling og Miljø hadde tidligere eget 
hovedutvalg. Utvalget ble avviklet ved valget 2019.

Saksbehandling innen Utvikling og Miljø

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 5

Politiske saker 36

Delegerte saker 149

Referatsaker 10

EIENDOMSSKATT  
Eiendomsskattekontoret utfører oppgaver relatert til 
utskriving av skatt, utsending av skattesedler samt 
klagebehandling.

Sakstyper innen eiendomsskatt

Saksbehandling 2019 2020 2021
Nye vedtak i 
sakkyndig nemnd 8 19 19

Klage med 
administrativt 
vedtak

3 1 1

Klagebehandling 
sakkyndig nemnd 3 4 0

Klagebehandling 
sakkyndig 
klagenemnd

0 3 0
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OPPVEKST OG KULTUR

Sektoren omfatter opplæring og kulturarbeid, og arbeids- 
og ansvarsområdene er administrative arbeidsoppgaver 
tilknyttet opplæring, skoleeierrollen, rollen som eier av 
barnehagene, og rollen som tilsynsmyndighet for 
barnehagene. I tillegg ligger ansvar for bibliotek, 
ungdomsklubb og all kontakt/dialog inn mot frivillig sektor 
i Osen – samfunnet inn under denne sektoren. 

Sykefravær
Sektor for hele Oppvekst og Kultur sektoren hadde et 
totalt langtids sykefravær på 6,55%, og dette ligger noe 
under langtidsfraværet i 2020. Ved de største enhetene 
ligger langtidsfravær mellom 6,28% og 8,03%. Det totale 
sykefraværet for sektoren ligger på 8,47%. Dette er også 
noe høyere enn 2020. Covid-19 kan være noe av grunnen 
til det økte sykefraværet, da dette har ført til større 
arbeidspress enn det vi har i et normalår. Det jobbes 
fortsatt godt med oppfølging av sykmeldte ved enhetene, 
selv om vi i 2021 hadde en økning i sykefraværet. 

OPPVEKST

Elev-/barnetall i skole og barnehage pr. desember.
Skole/barnehage 2019 2020 2021
Havgløtt barnehage 30 31 37
Seter skole 9 9* 0
Strand skole 89 88** 83
Osen kulturskole 23 19 13
*nedlagt fra høsten 2020
**fikk i tillegg tre fra Seter skole fra høsten 2020

Vi har nå én barnehage og én skole i Osen. Vi har fortsatt 
en nedgang i elevtallet, men fødselstallet i 2021 var 
forholdsvis «stort», selv om det var noe lavere enn i 2020. 
Likevel indikerer barnetallet at vi fortsatt vil få en nedgang 
i antallet barn i barnehage og skole.
Nøkkeltall fra helsestasjonen viser at vi i 2021 hadde 8 
barnefødsler. 

Hovedsatsingen i barnehagen i Osen har vært 
Ledelsesutvikling. Det er viktig med gode ledere i 
barnehagen, slik at vi greier å følge med i den utviklingen 
som er forventet. Barnehagen har i tillegg startet opp 
arbeidet med sammen mot mobbing, i tråd med endring i 
barnehageloven fra januar 2021.

Vi har også i 2021 fortsatt med felles fagmøter for 
barnehagestyrer og rektor ca. 1 gang/mnd. Sektorleder har 
ansvar for å sende ut agenda og lede møtene, mens 
enhetslederne kan melde inn saker de ønsker skal tas opp i 
møtene. 

Skole og barnehage har en plan for et formalisert 
samarbeid med Pleie og omsorg om ulike besøk og 

kulturelle aktiviteter på sykeheimen, men det oppleves 
noe utfordrende i forhold til økonomi grunnet skyss, i 
tillegg har covid-19 begrenset dette også i 2021.

I ferietider i barnehage og skole, er det etablert et 
samarbeid mellom barnehage og SFO slik at faren for 
stenging av barnehage eller SFO grunnet liten påmelding, 
er liten. 

Skolen har i 2021 opprettholdt fokus på lesing i skolen, og 
at alle lærerne er leselærere. I tillegg videreføres arbeidet 
for å styrke arbeidsmiljøet for både elever og ansatte. 
Mangfoldarbeidet skal være en del av praksis. 
Det ble kun en fysisk samling i Fosen-nettverket i 2021 på 
grunn av covid 19. Fagfornyelsen er læreplanen skolen nå 
forholder seg til og jobber etter.  

Også i 2021 har det vært satset på videreutdanning for 
lærerne. Høsten 2021 hadde vi 2 lærere som begynte på 
videreutdanning. Vi har et godt utdannet «lærerkorps», 
men med nye krav fra 2025, ser vi at vi fortsatt ikke er helt 
i mål og vi er fortsatt avhengig av mer videreutdanning. 

Skolene rapporterer årlig på tjenestekvalitet gjennom 
tilstandsrapporten. Våre resultater bølger noe opp og ned, 
vi ser at innenfor noen områder presterer vi bedre, mens 
på andre områder har vi noe tilbakegang. Det å holde 
stabile resultater kan være utfordrende når elevmassen er 
forholdsvis liten. Det er viktig at det jobbes hele tiden for 
at alle elevene skal få utnyttet sitt potensiale. Tidlig innsats 
er viktig, og da med innsats så tidlig som mulig etter at 
utfordringer er avdekket. Videre må det fortsatt jobbes 
med læringsmiljøet og det psykososiale miljøet i skolen, og 
som et ledd i dette ble det satt stort fokus på Mangfold i 
2021. Skolen er sertifisert Olweus-skole, men vi kan ikke la 
dette være en hvilepute. 

Myndigheten til å fatte vedtak om spesialundervisning i 
skolen, er opprettholdt delegert til rektor ved den enkelte 
skole.

Samarbeidet med Veilederkorpset ble avsluttet våren 
2021. Det jobbes med å ferdigstille en utviklingsplan for 
oppvekstsektoren. Samarbeidet med veilederkorpset 
var lærerikt og godt for oss, og vi ser at vi blir tryggere 
på utviklingsarbeid i både barnehage og skole, samt får 
en bedre barnehage- og skoleeier. 

PPT- Nord-Fosen
På grunn av kommunesammenslåing ble det inngått en ny 
avtale med PPT - Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, 
gjeldende fra 01.01.2020. Vi får gode tilbakemeldinger om 
denne tjenesten både fra enhetene og brukerne. 
Kommunesammenslåingen gjorde ingen endring i den 
økonomiske fordelingen.  
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Voksenopplæring
Voksenopplæringa har også i 2021 jobbet med å gi 
språkopplæring til flyktningene som bor i bygda, og har 
rett på opplæring. Fra høsten 2021 hadde vi kun 1 elev 
igjen i voksenopplæringa, og denne eleven fikk 
undervisning ved voksenopplæringa i Åfjord. 

Havgløtt barnehage
Havgløtt barnehage arbeider for å være en barnehage der 
kvalitet i tilbudet er viktig. Barnehagen skal være en 
lærende organisasjon der det settes fokus på pedagogisk 
grunnsyn og barns medvirkning. Barnehagen startet opp 
utviklingsarbeidet «Sammen mot mobbing» for å oppfylle 
ny paragraf i barnehageloven som omhandler barnas 
psykososiale miljø. 
Barnehagen har i forbindelse med BAKOM-arbeidet 
(barnehagebasert kompetanseutvikling) hatt fokus på 
ledelsesutvikling, der ledelse av det pedagogiske arbeidet 
på avdeling og ledelse av utviklingsarbeid er hovedfokus. 
Havgløtt barnehage er en tre avdelings barnehage, med et 
totalt barnetall på 37 barn, noe som igjen tilsvarer 50 
plasser pr. 15.12.21. Personalgruppen drifter barnehagen 
etter rammeplanen og lov om barnehager. 

Barnehagen oppfylte pedagognormen pr. 15.12. 2021, og 
det samme med bemanningsnorm.
Barnehagen har noen faste og dyktige vikarer som blir 
benyttet, men har en god grunnbemanning, som gjør at 
innleie tidvis kan unngås. På grunn av pedagognorm ble 
det i 2021 ansatt en ny pedagogisk leder i 100% stilling. 
Denne var ikke i budsjett. I tillegg til andre uforutsette ting 
hadde barnehagen et varslet overforbruk, og endte opp 
med et merforbruk på ca. 500.00.-. 

Barnehagen har et langtidsfravær på 6,65%, og et totalt 
fravær på 8,51%. Det jobbes godt med oppfølging av 
sykmeldte.

Strand skole
Elevtallet på Strand barne- og ungdomsskole var ved 
utgangen av 2021 på 83 elever.

Strand barne- og ungdomsskole har etter ekstern 
skolevurdering jobbet med å forbedre leseopplæringen, og 
da med tanke på lesing i alle fag. Skolen jobber med SOL, 
systematisk observasjon av lesing på alle årstrinn. Dette 
sikrer kvaliteten på leseopplæringen, og får lærerne alltid 
til å se fremover og hva som er neste steg videre for den 
enkelte elev. Alle trinn har nå daglig «Lesetid» der de leser 
konsentrert i ulike tekster, og får hjelp av lærer der de 
trenger det. Elevene trenger å lese mer og dette er godt 
grep for dette. 
Det er fokus på lesing i alle fag; lesing og leseforståelse er 
viktig i alle fag dersom man skal tilegne seg mer kunnskap 
Man må kunne lese alle salgs tekster og tabeller, og både 
på papir og skjerm. Det er viktig at alle lærere er 
leselærere.

Skolen og barnehagen har i år laget sin egen «Plan for 
språk- og leseutvikling» for Osen kommune. Dette vil bli 
vår «bibel» for å kvalitetssikre opplæringen enda mer. Den 
vil sikre at alle elever får den samme opplæringen, og 
støtte de ansatte i deres arbeid.

Skolen har fortsatt stort fokus på skolemiljø/arbeidsmiljø 
for både elever og ansatte. Vi har det siste året gjort veldig 
mye godt arbeid sammen med barnehagen med oppvekst i 
Osen sine verdiord og visjon. Dette arbeidet har blitt til et 
stort arbeid med mangfold som betyr mye for så mange. 
Mangfolds- arbeidet vårt har blitt lagt merke til både innad 
og utenfor kommunen. Det har gitt en stolthet på enheten 
som har gitt oss et løft.

Det totale sykefraværet ved Strand barne- og 
ungdomsskole lå i 2021 på 5,68 %, mens langtids-
fraværet lå på 5,48 %. Skolen jobber med oppfølging av 
ansatte.  

Seter skole og barnehage
Skolen:
Pr. 31.12.2021 var det ingen elever ved Seter skole. Eleven 
som bor fast på Seter får sin undervisning ved Strand 
barne- og ungdomsskole. Eleven dagpendler til Strand. 
Lærerne er blitt en del av personalet ved Strand barne- og 
ungdomsskole. 

KULTUR

Osen kulturskole
Osen kulturskole organiseres som del av sektor for 
Oppvekst og Kultur. Kulturskolen skal drives i et nært 
samarbeid med grunnskolen. Sektor for Oppvekst og Kultur 
administrerer driften av kulturskolen, herunder sørge for 
påmelding, organisere de ulike kurstilbudene, forestå 
innkreving av elevbetaling, engasjere/ansette nødvendig 
personell m.m. De som ansettes/engasjeres i kulturskolen, 
har sitt ansettelsesforhold lagt til grunnskolen i 
kommunen. Skolen har personalansvar i hverdagen for de 
ansatte. Det økonomiske og faglige ansvaret ligger hos 
sektorleder.

Våren 2021 var det totalt 19 elevplasser fordelt på 16 
elever, mens det høsten 2021 var 17 elevplasser fordelt på 
13 elever. Disse var fordelt på ulike fag; 
instrumentopplæring, sang og dans. Det ble arrangert 
dansehelg høsten 2021, ledet av Trine Onsøien. Her hadde 
vi 15 deltakere. Stillingene i kulturskolen er svært små, og 
de ansatte i kulturskolen har dette som en bi-jobb. Dette 
gir noe utfordring mtp møtetid med de ansatte. UKM 2021 
ble ikke gjennomført, verken lokalt eller regionalt. Det ble 
derimot laget en film som viser noe av kulturlivet i Osen. Vi 
er en del av kulturskolenettverket i Midtre/Ytre Namdal.  



                                                                  

Årsmelding 2021 Side 7

Kulturprisen 2021
Også i 2021 var det noen innkomne kandidatforslag til 
Osen kommunes kulturpris. Formannskapet vedtok 
08.12.2021 i sak 071/21 hvem som skulle få kulturprisen. 
Prisen ble tildelt i henhold til kvalifikasjoner som dekker de 
kriterier som ligger til grunn for utdeling av kulturprisen. 
Prisen blir utdelt i 2022, da arrangementet den skulle deles 
ut på ble avlyst pga covid-19. 

Ungdomsklubben
Ungdomsklubben er åpen for alle ungdommer på 7. – 10. 
klassetrinn. Ungdomsklubben har dette året ikke hatt fast 
sted å være, slik at de har benyttet serveringssteder i 
kommunen. De skal i utgangspunktet ha et treff annenhver 
uke, men i tiden uten hus har det blitt andre løsninger, og 
ikke samme frekvensen på møtene.  

Jegerprøveeksamen
Osen kommune arrangerer elektronisk jegerprøveeksamen 
for de som har fullført obligatorisk kurs i henhold til denne 
forskrift, studieplan og instruks om innhold og 
gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Direktoratet for 
naturforvaltning.

I 2021 var det 12 som avla jegerprøveeksamen i Osen. 

Idrett og fysisk aktivitet
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse 
2022-2026 ble vedtatt i kommunestyret 15.12.21, sak 
077/21. Handlingsprogrammet ble rullert og vedtatt i 
samme møte PS 075/21. Folkehelseplanen er nå lagt inn i 
den samme planen. 

UKM – Ung Kultur Møtes
Det ble ikke arrangert UKM i 2021, men det ble sendt inn 
et digitalt innslag til fylkeskommunen som viste deler av 
kulturlivet her i Osen.

Biblioteket
For de som benytter seg av biblioteket, oppleves nok 
tilbudet godt. Bokbeholdningen går noe ned, men vi ser en 
økning i lydbøker, musikk og film. Biblioteket har hatt 
ordinær åpning i 2021 så fremt kommunehuset har vært 
åpent. Besøk og aktive lånere har gått noe opp igjen, og 
lånetall for både barn og voksen har økt. Avtalen med 
bokbuss på Seter ble avsluttet når skole ble lagt ned. 
Biblioteket hadde en lavere budsjett i 2021 enn 2020, og 
når regnskapet er ferdig ser vi at det er truffet forholdsvis 
godt med budsjettet. Vi ønsker at biblioteket skal være 
attraktivt for innbyggere i alle aldre, og må tenke nytt i 
forhold til hvordan nå flere av befolkningen med 
bibliotektilbudet vi har. Bøker, leselyst og lesekvalitet 
hører sammen. 

Nøkkeltall biblioteket
BIBLIOTEK 2019 2020 2021
Bøker, fag og 
skjønnlitteratur

6 186 6 345 6 148

Lydbøker, musikk, 
film

616 394 715

Aktive lånere 68 42 48
Brutto driftsutgift 290 000 300 500 262 000
Besøk 654 415 536
Utlån bøker, barn 120 115 195
Utlån bøker, voksne 1 627 922 1 061
Fjernlån: 288 288 248
Bøker sendt andre 182 109 138
Bøker mottatt andre 106 32 110
Bokbuss Seter 284 86 0

HELSE OG OMSORG
Osen kommune skal ha et helse og omsorgstilbud med en 
målsetning om å gi forsvarlige tjenester til innbyggerne av 
opplevd god kvalitet i tråd med gjeldene lover og 
forskrifter. 

Helse og omsorgstjenestene skal også drives rasjonelt med 
best mulig utnyttelse av de ressurser som tjenestene er 
tildelt.  

Organisering
Sektoren omfatter:

 Legetjenesten
 Psykiatritjenesten
 Helsestasjon og skolehelsetjeneste inkl. jordmor.
 Flyktningetjenesten
 Fysioterapitjenesten
 Sosialtjeneste utenom NAV 
 Kommunale boliger
 Koordinerende enhet

Sektoren har en resultatenhet; enhet for Pleie og Omsorg. 
Følgende interkommunale tjenester hører til sektoren: 
Barnevern, NAV (økonomisk rådgivning og sosialhjelp), 
kommuneoverlege, og kommunalt øyeblikkelig hjelp 
tilbud.

Planarbeid og større utviklingsprosjekter
For 2021 har det ikke vært noen større plan og 
utviklingsprosjekter.  Arbeidet med pandemihåndtering 
har beslaglagt det meste av kapasitet til helsetjenestene.  
Vaksinering i Osen kommune er det som har vært høyest 
prioritert i pandemihåndteringen.  

Osen kommune har gjennom felles kommuneoverlege 
med Namsos, Flatanger og Overhalla fått gode planer 
knyttet til pandemihåndteringen.  Gjennom dette 
samarbeidet har Osen kommune hatt ett godt planverk 
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som har vært styrende for Osen kommunes håndtering av 
pandemien. 

På høsten 2021 ble igjen en oppstart i arbeidet med 
kvalitetsreformen Leve Hele Livet, dette med en samling 
arrangert av Statsforvalter og KS i Namsos hvor det var god 
deltakelse fra Osen.

Osen har benyttet sine rehabiliteringsdøgn fult ut etter 
avtalen med Namdal rehabilitering for 2021.  Osen er 
fornøyd med dette tilbudet som gir innbyggerne et godt 
kommunalt døgnbasert rehabiliteringstilbud. 

Sykefravær
2019 2020 2021

Fravær 0,43% 0,97% 0,36%Sektor Helse 
300-420 Langtidsfravær 0% 0,97% 0%

Fravær 6,63% 9,13% 15,01%Enhet PLO 
520-533 Langtidsfravær 5,16% 8,19% 14,21%
Totalt H/O Fravær 5,51% 7,90% 12,56%

Det har vært en negativ utvikling på sykefraværet for 2021.  
Dette skyldes et høyt sykefravær i sykeheim og 
hjemmesykepleien.  Noe av fraværet er koronarelatert, 
men den forklarer ikke hele økningen.  

IA-arbeid 
Det har vært arbeidet aktivt med IA arbeid i forbindelse 
med det høye fraværet.  

Legetjenesten
Osen kommune har en stabil og godt fungerende 
fastlegetjeneste, med én fastlegehjemmel. Det har vært 
LIS1 store deler av året 2021. Osen kommune har 
legevaktsamarbeid med Namsos som vertskommune for 
legevakt på kveld, natt og helg.   Kommunen har avtale 
med Namsos og Flatanger kommune om gjensidig 
bakvaktsordning ved fravær på de respektive 
legekontorene

Legetjenesten har i 2021 organisert og bidratt sterkt til i 
vaksinasjonsprogrammet knyttet til koronavaksinering.  
Legetjenesten har også vært kommunens testasjon knyttet 
til koronatesting.  Legetjenesten har ansvarsgruppemøter, 
familieteam, POSOM-team, og i Namdal legeforum, samt 
månedlig samarbeidsmøte med NAV og dialogmøter i regi 
av NAV.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har vært bemannet 
med 80 % helsesykepleier i 2021.  Det er avsatt 20 % 
ressurs fra psykiatritjenesten til skolehelsetjenesten. 
Selv om året 2021 har vært preget av arbeid knyttet til 
Korona gjennom vaksinering og nye skiftende råd og 
retningslinjer vil si at helsestasjonen har hatt omtrent 
normal drift på helsestasjon og skolehelsetjenesten, med 
tilrettelagt smittevern.

Antall fødsler gikk noe ned, men med 9 stk.er det bra.

2021 har vært et år preget av høy aktivitet. Kontoret har 
hatt over 350 konsultasjoner og det er flere enn tidligere 
år. Fra februar og gjennom hele året har helsesykepleier 
hatt ansvaret for koronavaksineringen. Det var mest 
vaksinering i juli/august og det ble vanskelig å avvikle ferie. 
Fordelen med at det var mye vaksinering akkurat disse 
mnd. er at man ikke hadde skolen å følge opp, og at det 
også er roligere på helsestasjonen i perioden.

Nøkkeltall helsestasjonen
HELSESTASJONEN 2019 2020 2021
Konsultasjoner 205 267 350
Antall fødsler 7 11 9
Hjemmebesøk 15 13 11
Vaksineprogrammet** 100% 100% 100%
Barseltreff 1 1 1
Babysvømming 10 4 3
Tanntreff 0 0 0

*) Planlagte kontroller og annen oppfølging
**) Prosent vaksinerte i barnevaksinasjonsprogrammet.
***) Det ble i løpet av 2020 byttet kontakt for Osen ang. 
tannlege/tannpleier, fra 1.sept 2020 hører vi under Namsos, og 
ikke Åfjord lengre.

 Vaksineprogrammet er meget godt oppfulgt med 
100% dekning. Ingen har takket nei til vaksinering 
i 2021

 Babysvømming er gjennomført 3 ganger a 2 timer
 Familieteamet har hatt 3 møter 

Annet samarbeid/aktivitet i 2021:
 Ukentlige samarbeidsmøter med psyk. 

koordinator og kommunelege
 Fysioterapisamarbeid ift 4 mnd. kontroller og 

førskolekontroller
 Verdensdagen for psykisk helse ble markert 

sammen med psykiatrisk koordinator
 Deltatt i Folkehelsegruppen, 2 møter

Posom-teamet, helsesykepleier er leder, har hatt 2 møter i 
2021, 1 sak til oppfølging. 

Helsesykepleier har hatt flere oppfølgingssamtaler og 
hjemmebesøk hos flyktninger, 3 barnefamilier, gjennom 
året. Dette har krevd ekstra innsats.

Skolehelsetjenesten
Både helsesykepleier og psykiatrisk koordinator har fast 
ukentlig kontordag på Strand skole hver sin dag i 2021 
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Tjenesten her omfatter vaksiner, vekst-registrering, 
planlagt oppfølging (syn, hørsel og samtaler) div 
undervisning, og «dropp inn»-samtaler.

Samarbeidsmøter:
- 12 ansvarsgruppemøter, fordelt på flere barn
- Overføringsmøte(førskolebarna) ble gjennomført 

rett før sommerferien
- Samarbeidsmøter rundt psykisk 

helse/Livsmestring

Oppfølgingstjenesten for videregående elever
Oppfølgingstjenesten har ikke blitt varslet om at noen har 
droppet ut av videregående skole, og har ikke vært i drift i 
2021. 

Helsesykepleier har deltatt 2 kurs i 2021:
- Helsesykepleiekongress i Ålesund i høst
- Traumebevisstomsorg på Namsos

Familieteamet
Består av helsesykepleier (leder), kommunelege, 
barneverntjenesten, Pedagogisk Psykologisk tjeneste og 
psykiatrisk koordinator. Øvrige tjenester og privatpersoner 
kan melde inn enkeltsaker til teamet og delta på 
diskusjonen av disse. Saker drøftes anonymt eller på basis 
av samtykke. 
Det har vært 3 møter i 2021

Jordmortjenesten:
Osen kommune kjøper jordmor-ressurs fra helse Nord-
Trøndelag. 
Stine Haugen Rolstad er vår nye jordmor, men hun har 
vært i svangerskapspermisjon og hennes vikar er Eva Brørs. 
Jordmor har kontordag i Osen hver 2. uke og bruker da å 
være på helsestasjonen.

Koordinerende enhet
Koordinerende enhet (KE) skal ha oversikt over 
habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og 
skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet 
og sammenheng i tjenestetilbudet.

De brukerne kommunen har koordinering for, følges opp 
med ansvarsgrupper og/eller individuell plan.
I tillegg kommer barn som barneverntjenesten har 
hovedansvar for, og som kommunale helsetjenester deltar 
i oppfølgingen av. 

Osen Fysioterapi og Trim
Kommunen har avtale om kjøp av fysioterapitjenester 
tilsvarende en driftsavtale på ca.100 % stilling. I tillegg er 
det avsatt 15 prosent stilling til kommunale oppgaver. 
Stillingen som kommunefysioterapeut innebærer oppgaver 
i forhold til pleie og omsorg, førskolekontroller og 4-
måneders kontroller i samarbeid med helsestasjonen, 
møtevirksomhet mv. Det er 3 fysioterapeuter knyttet til 

instituttet. Personellet har god kompetanse, og dekker til 
sammen de fleste områder. 

Mellom 200 og 250 pasienter har vært til behandling hos 
Osen fysioterapi i 2021. Dette antallet er stabilt sett opp 
imot tidligere år. 

Trimtilbudet på ettermiddags- og kveldstid har store deler 
av året vært stengt, grunnet nasjonale smittevernregler 
grunnet Koronapandemien. 

Psykisk helsearbeid
Psykiatrisk koordinator har 100 prosent stilling, hvor 20 
prosent er knyttet til barn og unge via skolehelsetjenesten. 
I tillegg har noe ressurs gått til oppfølging av Flyktningene i 
kommunen.

Tilbudet er av type lavterskel, innbyggerne tar direkte 
kontakt med tjenesten ved behov. En viktig del av 
tjenestetilbudet består av støttesamtaler til brukere og 
pårørende. I tillegg inngår koordinering av tjenestetilbud 
og samhandling av med andre instanser på første- og 
andrelinjenivå. 

Antall personer som har behov for oppfølging, varierer 
noe. Det samme med hyppighet på oppfølgingen. I løpet av 
2021 har ca. 25 personer hatt oppfølging for sine psykiske 
helseplager. 

Det er fortsatt et regelmessig samarbeid med lege og 
helsesykepleier om skolehelsetjenesten. 
2021 har vært preget av pandemi. Mer ensomhet i 
samfunnet. Redusert sosial aktivitet, er noe mange merker. 
Selv om pandemien har preget livskvaliteten for mange, 
har det ikke vært veldig økning i antall henvendelser. 

Også i 2021 har digitale løsninger vært et greit 
hjelpemiddel. Både i kontakt med enkeltmennesker i 
samtaler, men også i dialog med eksterne hjelpeinstanser. 
Digitale løsninger også ved deltakelse på digitale 
kurs/fagmøter. Lokalt har faste samarbeidsmøter blitt 
avviklet omtrent som normalt.

Støttekontakttilbudet har i perioder hatt pause, grunnet 
retningslinjer knyttet til pandemien. For noen mennesker 
har disse begrensningene påvirket den psykiske helsa 
negativt. 

Treningsgruppen for eldre på Skrenten, har periodevis hatt 
pause. Det samme har aktivitetstilbudet rettet mot menn 
vært, i perioder. Det er mottatt noen nye henvendelser om 
støttekontakt/aktivitetskontakt, flest for barn/unge.

Verdensdagen for psykisk helse ble markert. Lokale stands 
på butikkene og en temakveld i samarbeid med andre 
instanser i Flerbrukshallen på skolen.  #FØLGOPP var tema 
i 2021.
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Folkehelsearbeidet 
Folkehelsearbeidet har også i 2021 hatt forskjellige 
oppgaver. Arbeidet opp mot Program for folkehelse har 
fortsatt hatt fokus. Folkehelsegruppa hadde i 2021 
samarbeid med oppvekst, Rådet for eldre og personer med 
nedsatt funksjonsevne og pensjonistforeningen i 
forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Gruppa 
bisto også på et arrangement om Mangfold som ble 
avholdt ved sykehjemmet. Folkehelsegruppa fortsetter 
med fokus på Mangfold i sitt videre arbeid inn mot 
befolkningen og ansatte. 
Folkehelseplana er nå en del av Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet, og ble vedtatt 15.desember i 2021. 
Handlingsprogrammet i folkehelse-planen ble rullert og 
vedtatt i kommunestyret PS 076/21 på samme møte. 
Handlingsprogrammet for folkehelse blir rullert hvert år, 
mens planen skal revideres hvert 4. år. 

NAV
NAV Nord- Fosen er det interkommunale NAV-kontoret for 
Osen og Åfjord, og ivaretar økonomisk sosialhjelp for 
brukere i Osen kommune. 

Sosial stønad 
NAV sosial             2019 2020 2021

Antall brukere 12 11 9

Antall vedtak 23 25 22

Antall avslag 3 4 10

Gj.sn. per bruker 13 000 16 754 24 427

Ungdom u 30år * * *

Totalt 156 097 184 296 219 848

*NAV ønsker ikke å oppgi så små tall
Økonomisk sosialhjelp er rimelig stabil.  Stønaden 
omhandler for det meste supplerende økonomisk stønad.  
Det vil si at mottakerne har en inntekt (arbeidsinntekt eller 
ulike folketrygdytelser), men av ulike årsaker har de behov 
for hjelp i perioder.

Osen kommune har lav arbeidsledighet, og få personer på 
arbeidsavklaringspenger.  Videre er det et godt samarbeid 
med lege, kommunale instanser og arbeidsgivere. NAV 
vurderer at dette årsaken til lave sosiale utgifter. 

Fosen Vekst 
Fosen Vekst er vekstbedrift og tiltaksarrangør for NAV, 
som heies av Åfjord og Osen kommune.  Hovedkontoret er 
i Åfjord.  Benyttelsen av kommunale plasser har vært lav i 
2021, noe av grunnet kan være koronarelatert med mindre 
mulighet til å gi dette tilbudet.  I tillegg finansierer 
kommunen 25 % av hver av de 4 statlige plassene Fosen 
Vekst har i Osen. 

Sosiale tjenester og bolig
Kommunen ivaretar ulike tjenester knyttet til sosiale 
tjenester og bolig, blant annet tildeling og oppfølging av 
støttekontakter, ledsagerbevis, parkeringsbevis for 
forflytningshemmede, boligtilskudd, bostøtte, utleie av 
boliger, og tildeling av startlån. 

Nøkkeltall startlån og tilskudd til tilpasning
2019 2020 2021

Startlån innvilget kr. 202 000 35 000 500 000
Tilgjengelige midler 
ved årsskifte 

569 350 1 538 614 1 038 614

Tilskudd tilpasning 
innvilget kr.

0 40 000 0

Tilgjengelige midler 
ved årsskifte

19 000 19 000 19 000 

Det har vært få ledige kommunale boliger i 2021 og det er 
venteliste på enkelte boenheter. Det gjenstår fremdeles to 
boenheter til oppussing i gamle Trygdebolig.

Flyktningetjenesten
Flykningstjenesten har i 2021 vært bemannet med 20% 
stilling av sektorleder helse og omsorg, samt 10% stilling 
psykiatrisk koordinator.  I 2021 har det vært et tett 
samarbeid mellom helsesykepleier, Nav og sektor for 
oppvekst i oppfølgingsarbeidet knyttet til denne tjenesten.   
Ved utgangen av 2021 er det ikke lengre flere brukere 
knyttet til introduksjonsprogrammet for flykninger 

Fosen barneverntjeneste
Oppvekstreformen og ny barnevernlov trer i kraft i 2022, 
og vi har i 2021 jobbet mye med forberedelser til dette. 
Treffpunkt med andre kommuner, kompetanseløft for 
ansatte og temadag i kommunestyret sammen med KS, for 
å nevne noe.  

Meldinger og tiltak Fosen barneverntjeneste: 
2018 2019 2020 2021

Antall meldinger totalt 402 434 468 441

Barn med tiltak totalt 337 223 248 248

Antall meldinger Osen 3 4 14 13

Barn med tiltak Osen 7 4 4 10

Drift 2021:
 Sykefraværet i tjenesten var i 2021 på 10%. Dette 

skyldes flere langtidssykmeldinger, samt mye 
korttidsfravær pga koronapandemi. 

 Inngangen av bekymringsmeldinger har variert 
gjennom året og ført til ulikt trykk og behov for 
bemanning. Tjenesten har et nært og godt 
samarbeid med kommunalsjefene i kommunene 
og dette har vært nødvendig gjennom pandemien 
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for å holde godt fokus på utsatte barn og unge. 
Dette har også vært viktig for å holde fokus på 
reformen og tverrfaglig samarbeid. 

 Utvikling av samarbeidet i Kystregionen. For 
Fosens del inngår vi i læringsnettverket 
Kystregionen sammen med Heim, Orkland, Hitra 
og Frøya. Kystregionen samarbeider om å utvikle 
tjenestene og ønsker å samarbeide om felles 
stillinger, som for eksempel fosterhjemsveileder 
som pr nå er finansiert via staten.

 Flere ansatte har tatt videreutdanning, noe som 
må til for å møte barnevernreformens 
kompetanse krav. Videreutdanningene har 
økonomisk støtte fra Bufdir. 

Økonomi
Regnskap 2020: 1.820.000 kr
Regnskap 2021: 1.604.000 kr 
Budsjett 2021: 1.784.000 kr

Barneverntjenesten har meldt om mindreforbruk gjennom 
hele året 2021, kostnadene på barnevern i Osen har vært 
lavere i 2021 enn i 2020. Dette skyldes lavere kostnader på 
fosterhjem. 

Fosen barneverntjeneste felles, regnskapsført Indre Fosen:
Fosen barneverntjeneste hadde et mindreforbruk på ca 
700.000 kr i 2020. Dette ble satt av på fond som reserve til 
senere år. 

På grunn av stort trykk på bekymringsmeldinger i 
mars/april 2021 ble det leid inn vikarer for å løse 
tjenestens oppgaver. I tillegg har tjenesten hatt store og 
krevende saker som har ført til økning i reisekostnader og 
overtid. Dette har ført til at vi nesten har brukt opp 
fondsreserven fra i fjor og i tillegg ble nødt til å fakturere 
kommunene noe ekstra. Osen sin ekstraandel ble 32.000 
kroner. 

Tjenesten har 6,8 faste stillinger finansiert av staten. Disse 
vil inngå i kommunerammene fra 01.01.2022 som en del av 
reformen, budsjettene for 2022 er justert for dette. 

Positive hendelser i 2021:
 Opplever tett kontakt med våre eierkommuner og 

kommunene har eierskap til tjenesten. 
Barnevernforum har vært svært positivt.

 Økt kompetanse hos egne ansatte i form av fagdager, 
kurs og utdanning, samt kontinuerlig 
kompetansedeling internt.

 Bruk av digitale løsninger for gjennomføring av møter 
og kompetanseheving gir mer effektiv ressursbruk.

Tjenesten ble valgt ut av Statsforvalteren til å få 
veiledningsstøtte fra Bufdir gjennom to år, avsluttes våren 
2022.

Helsesamarbeid
Osen har i 2021 hatt flere områder knyttet til 
helsesamarbeid

 Helseplattformens innføringsprosjekt
 Velferdsteknologiprosjektet VINA
 Helseledernettverk
 Samarbeidsarena mellom helseforetak, 

statsforvalter og kommune knyttet til 
pandemihåndteringen

 KADH tilbud 
 Kjøp av institusjonsplass
 Vederlagsberegning

Osen vedtok i 2021 å gjøre avrop på opsjon knyttet til 
tilknytting til Helseplattformen.  Osen har deltakt aktiv i 
samarbeid med regional innføringsleder med å forberede 
innføringsprosjektet for Osen.

Velferdsteknologiprosjektet i Namdalen ble avsluttet i 
2021.  Osen er med videre i ett samarbeid med Høylandet, 
Røyrvik, Leka, Namsskogan, Flatanger Lierne, Bindal og 
Namdal rehabilitering. Denne tilknyttingen har gitt Osen 
utvidet kompetanse knyttet til å utnytte de velferds-
teknologiske mulighetene på en enda bedre måte. 

Samarbeidsarena knytte til pandemihåndteringen har gitt 
Osen en god informasjon og kunnskap knyttet til arbeidet 
med å ha en god håndtering av pandemien. 

KADH tilbudet har Osen kommune gjennom en avtale med 
Namsos kommune.  Dette er et tilbud som ikke er brukt i 
noe stort omfang. Osen har en avtale med Namsos, 
Overhalla, Flatanger og Høylandet om mulighet til å kjøpe 
institusjonsplass, dette tilbudet har vært bruk i liten grad i 
2021. 

Osen har en avtale med Namsos om kjøp av tjeneste 
knyttet til vederlagsberegning.  Dette har for Osen sikret at 
vi har god kvalitet på denne tjenesten, og sikrer at 
innbyggeren får riktig beregning av vederlag knyttet til 
langtidsopphold på institusjon. 

PLEIE OG OMSORG
Er organisert som en egen resultatenhet innenfor sektor 
helse. 

Kvalitetsarbeid
Det arbeides kontinuerlig med fokus på kvalitetsarbeid, 
selv om arbeidet med covid-19 har vært prioritet i 2021. 
Kvalitet og internkontroll eksempelvis innenfor 
legemiddelhåndtering er ett kontinuerlig fokus.
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Det ble gjennomført internrevisjon i 2021 på 
legemiddelhåndtering. 

Kommunens elektroniske kvalitetssystem, Compillo ble 
implementert i årsskiftet 2021/2022. Avvikssystemet er nå 
klart for å bli tatt i bruk, mens vi fortsatt har noe arbeid 
igjen med kvalitetssystemet. 

Samhandling med spesialisthelsetjenesten har fungert 
godt i 2021.  Det er for 2021 vært betalt for 3 døgn med 
«overliggere» til helseforetaket. 
 
Multidose / velferdsteknologi
Når det gjelder medisinadministrering i hjemmesykepleien 
legger vi opp medisiner for 52 brukere. Dette tallet øker 
stadig, og er 10 brukere flere enn året før. 25 av brukerne 
har multidose, 8 har tilleggsdosetter. 27 brukere har alle 
medisiner i vanlig dosett. Målet er at der det er 
hensiktsmessig skal flest mulig ha multidose ved utgangen 
av 2021. Innføring av multidose gir mindre tidsforbruk for 
sykepleiere for opplegg og kontroll av medisiner.  Det ble 
bestilt 5 flere trygghetsalarmer i 2021. Alle trygghets-
alarmer er i bruk. 

Aktiviteter
I 2021 har planlagte aktiviteter blitt påvirket av pandemi-
situasjonen.  En god del aktiviteter har vi likevel fått 
gjennomført. Her kan nevnes Gaukrenn, påskelunsj, 
sommerfest «Mat og musikk midt på dagen» i samarbeid 
med pensjonistforeningen, Halloween, og markering av 
mangfolduka sammen med oppvekst og folkehelsegruppa. 
Vi har gjennomført flere andakter – både innendørs og 
utendørs, mange arrangement med eksterne musikere, 
kor, kulturskole, og trekkspillklubb blant annet. Vi har 
markert Eldres dag og verdensdagen for psykisk helse, vi 
har deltatt på trøndersk matfestival, feiret 100 årsdag, og 
hatt besøk av amcarklubb, og flere besøksdyr. Vi har et tett 
samarbeid med flere, spesielt bør Hagelaget nevnes, som 
stiller opp hele sommeren, deres bidrag er av stor 
betydning for trivsel, hygge og aktivitet for både beboere 
og besøkende ved PLO. El-sykkelen har vært flittig brukt i 
vår- sommerhalvåret både av beboere i institusjon og 
hjemmesykepleien med sykkelturer i nærområdet.
Mot jul økte smittetrykket i samfunnet på nytt, og flere 
planlagte arrangement måtte kanselleres. 
Juleaftens andakt måtte også avlyses, men korpset kom og 
markerte inngangen til julehøytiden, til stor glede for 
beboere og ansatte.
Pårørende har hatt mulighet til å besøke sine kjære, i tråd 
med smitteverntiltakene gjennom hele året. 

Pårørendeforening
Pårørendeforeningen har vært mindre aktive enn tidligere 
år som følge av covid-19.

Institusjon
For 2021 har det vært en økning i antall tildelte 
langtidsopphold ved institusjonen.  Tildelte korttidsplasser 
har vært lik som tidligere år.  Vi har i store perioder hatt 
overbelegg med 1-2 plasser.  Det er 2 som er på venteliste 
for langtidsopphold ved inngangen av 2022.  Vi har hatt 
noen overliggerdøgn på sykehus i 2021, dette skyldes at 
det var ikke var ledige plasser ved sykeheimen eller ved 
KAD plass.  Bruken av KAD plasser har vært lav for 2021. 
Dette forklares med at tilgjengeligheten på plasser ved 
Namdalseid sykeheim har vært lav, samt at henvisningen 
fra fastlege og legevakt har vært lav. For 2021 har en økt 
bruken av dagopphold, dette med bakgrunn i at en har 
hatt et redusert dagtilbud. 

Hjemmesykepleien
I 2021 har det vært en økning i antall brukere av 
hjemmesykepleien.   Beboere i omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg har hatt ett økende behov for tjenester i 
2021.

Det er ved årsskiftet 1 ledig leilighet på Mølnbergtunet av 
omsorgsboligene som ligger i tilknytning til sykehjemmet. 
Behovet for et høyere omsorgsnivå er stort, derfor er det 
en del sirkulering av leiligheter. I tillegg til nye brukere i 
2021, har vi noen brukere som har hatt et midlertidig 
behov for hjemmesykepleie. Dette i form av behandling i 
hjemmet eller ved behandlingsrommet på sykehjemmet. 

Brannvern i hjemmet er utført i hjemmesykepleien, og det 
er foretatt brannvernkartlegging hos alle brukerne. 

Eldresenteret
Aktiviteten på eldresenteret (tirsdagsklubben) har vært lav 
grunnet covid-19. Det var aktivitet fra september til 
desember før det ble ny stenging. I tillegg er det 
gjennomført utflukt til Vingsand, åpen dag og julebord. 
Oppmøte har stort sett vært uforandret siden 2019, med 
ca. 30 besøkende hver gang.
Etterspørsel har vært stor, og tilbudet er populært blant 
seniorene i bygda. 

Personell
I 2021 har det vært et år med et økende høyt sykefravær. 
Dette har medført at gjenværende ansatte har måttet stille 
opp ekstra og jobbet ut over sin ordinære stilling. Dette 
igjen har ført til stor slitasje på ansatte i omsorgstjenesten, 
og et vesentlig merforbruk ut over budsjettrammen. 
Omsorgstjenesten har hatt høy turnover grunnet at flere 
har gått av med alderspensjon.  Disse stillingene er det ikke 
gjort rekrutering i, og dermed har belastningen økt på 
gjenværende bemanning
Omsorgstjenesten har i 2021 hatt 3 lærlinger, 2 lærlinger 
har avlagt fagprøve, ved årsskiftet har vi bare 1 lærling. 2 
av lærlingestillingene er ikke erstattet da vi ikke har 
søkere. 
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Kompetanseheving: 
Det har ikke vært gjennomført generell 
kompetanseutvikling i 2021, da utviklingsprosjektet ved 
PLO har hatt alt fokus. Det har derimot vært stor aktivitet 
innen smittevernforebyggende tiltak dette året også. 

Avvik 
Institusjon

2019 2020 2021
Prosedyreavvik 12 60 39
Manglende Oppfølging 5 21 25
Feilmedisinering 4 15 51
Fallulykker 28 11 37
Nesten ulykker 1 6 6
Totalt 50 113 158

Av avvik i 2021 er det 100 avvik av liten alvorlighetsgrad, 
55 av middels alvorlighetsgrad. 3 av avvikene er stor 
alvorlighetsgrad. De store avvikene er fordelt på 
prosedyreavvik, feilmedisinering og nestenulykker. 
Fallulykker har gått noe ned fra forrige år.  Årsak til avvik 
meldes i stor grad som manglende rutiner, og at 
prosedyrer ikke er fulgt og ressursmangel 

Hjemmetjenesten
2019 2020 2021

Prosedyreavvik 11 15 18
Manglende Oppfølging 5 7 7
Feilmedisinering 6 5 9
Fallulykker 1 18 14
Nesten ulykker 0 2 2
Totalt 73 47 49

Av avvik i 2021 er 30 avvik av liten alvorlighetsgrad. 19 
avvik er middels alvorlighetsgrad, mens 1 avvik er av stor 
alvorlighetsgrad. Avvikene fordeles med flest 
prosedyreavvik, og deretter fallavvik..  Når det gjelder 
avviksårsak står mangelfulle rutiner som årsaken til 21 av 
avvikene

Kreftomsorgen
Det har vært noe aktivitet på dette området i 2021. Vi har   
rigget palliativ plan/lindring ved livets slutt ved 2 tilfeller i 
2021. Funksjonen ivaretas av fagsykepleierfunksjonen og 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Enheten har også 
helsefagarbeidere med spesialkompetanse, og ivaretar evt. 
behov med egen kompetanse og et samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten.

Demensomsorgen
Dagsenteret har ikke hatt i normal drift i 2021, grunnet 
koronapandemien.  Vi har hatt tilpasset dagtilbud for de 
som er vurdert med høyest behov.
Ved utgangen av 2021 var det 5 brukere som har hatt et 
dagtilbud, de fleste har tilbud 3 dager pr uke. Dette er 

langt mindre enn behovet, men har ikke vært mulig å 
utvide grunnet covid-19. 

Demensteamet: Det er foretatt flere utredninger hos 
pasienter som har fastlege i andre kommuner. 
Demenskoordinator og lege har samtaler ved behov. Dette 
arbeidet bør prioriteres i 2022, da behovet for 
demensomsorg er stort i kommunen. 

Demenskoordinator: 
Det har vært noe aktivitet i 2021. Hjemmebesøk og 
samtaler med pårørende. Ønskelig med oppstart av 
pårørendeskole, men ikke vært mulig å gjennomføre 
grunnet pandemien. Samarbeid med demensforeningen på 
Fosen er initiert, og planlegges for 2022

Nøkkeltall pleie- og omsorgstjenester 
Tjeneste Brukere 

31.12.19
Brukere
31.12.20

Brukere 
31.12.21

Korttidsopphold 4 4 4
Langtidsplass 9 12 14
Praktisk bistand 36 33 32
Hjemmesykepleie 39 47 53
Omsorgsbolig 28 29 35
Omsorgslønn 1 1 1
Avlastning 0 0 0
Trygghetsalarm 24 22 37
Matombringing 29 30 16
Dagopphold 0 0 4

Service
Kjøkkenet, lokalisert på sykehjemmet, leverer fremdeles 
mat til kantine og møte-mat på kommunehuset, og
har fokus på god og riktig ernæring til våre brukere. Det er 
økende antall hjemmeboende brukere som benytter seg av 
kjøp fra institusjonskjøkkenet.

Fast vaskeri og renholdspersonell er knyttet til pleie og 
omsorgsenheten. I løpet av corona-pandemien med blant 
annet økt behov for smittevask, har arbeidsmengden økt 
til renholder ved institusjonen. Alle pasientrom og 
fellesarealer i 1. 2. og lager/garderober i kjeller bør vaskes 
daglig gjennom hele året. Det er også økt belastning i 
vaskeriet med flere brukere som benytter seg av tjenesten. 
Dette som medfører økt behov for vasking av tøy. I tillegg 
benytter vi leievask av arbeidstøy fra Fosen vekst.
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UTVIKLING OG MILJØ

Målet er å sikre alle innbyggere gode og trygge kommunale 
tjenester, innenfor de gitte økonomiske rammer. Målet er 
at standarden skal forbedres samtidig som kostnadene er 
under kontroll. Vi utfører tjenester til ca. 910 innbyggere 
og ca. 450 fritidseiendommer, med oppmerksomhet på 
vekst og trivsel. Ny og ressursbesparende teknologi søkes 
brukt der hvor det er mulig. Dette muliggjør bedre oversikt 
og vil føre til mer lønnsom økonomisk drift over tid.

Organisering
Sektoren omfattet ved utgangen av året 8,3 årsverk innen 
saksbehandling, prosjektering, drift og vedlikehold, 
renhold og administrasjon. 

Hovedoppgaver
UM skal ivareta og videreutvikle Osen kommune innen 
fagområdene landbruk og næring, miljø, teknikk og plan 
innenfor rammene av sentrale, regionale og lokale 
bestemmelser. Forvaltningsoppgavene omfatter 
byggesaksbehandling, kart- og oppmålingsarbeider, 
behandling av delingssøknader, adressering, 
miljøvernarbeid, viltforvaltning, kommunalt 
næringsarbeid, behandling av private reguleringsforslag 
samt landbruksforvaltning. I tillegg ligger kommunale 
avgifter og eiendoms-skattekontoret til avdelingen. 
Driftsoppgavene omfatter drift og vedlikehold av 
kommunale veier og bygg, vannforsynings- og 
avløpsanlegg.

Sykemelding
Langtids sykefravær innen sektoren var i 2020 på 1,36 %.  

IA-arbeid
Sektoren foretar oppfølging av arbeidstakerne i 
henhold til IA-avtalen

PLANSAK, BYGGESAK OG OPPMÅLING
UM skal sørge for veiledning og saksbehandling innen 
tjenesteområdene plansak, byggesak og oppmåling.  
Sakstyper innen plan, bygg og oppmåling

Saksbehandling 2019 2020 2021

Kommuneplan 1 0 0
Reguleringsplaner 1 1 1
Delingssaker 70 10 39
Rammesøknader 0 5 0
Søknader med 12 
ukers frist 20 24 15

Søknader med 3 
ukers frist og 
ansvarsrett

51 41 40

Søknader uten 
ansvarsrett 22 24 12

Dispensasjoner 17 24 15

LANDBRUK OG MILJØ
UM skal bidra aktivt i arbeidet med arealforvaltning, 
miljøspørsmål og bygdeutvikling i kommunen samt 
være ei serviceavdeling til det beste for næringa. 
Avdelingens arbeidsområde omfatter blant annet 
tilskuddsordninger for landbruket, viltforvaltning, 
oppfølging av vannrammedirektivet og 
motorferdselsaker. 

Landbruket i hovedtall:

Landbruk
Saksbehandling innen landbruk og miljø

Saksbehandling 2019 2020 2021
Omdisponering, 
jordloven § 9, daa 1 1,5 0

Dyrkbart areal 
omdisponert, daa 1,3 0 0

Deling, jordloven § 
12 4 3,3 2

Nydyrking 3 0 0
Konsesjon 4 2 3
Gyldige tillatelser til 
motorferdsel i 
utmark

58 62 62

Forvaltning av hjortevilt i tall
Vilt og miljø 2019 2020 2021
Tellende areal 
(daa) 179 399 179 399 178 889

Elg tildelt/felt 74/70 74/74 74/73
Hjort tildelt/felt 30/18 30/9 30/34
Rådyr tildelt/felt -/30 -/35 -/34

KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG
UM er ansvarlig for drift og vedlikehold av alle kommunale 
bygg og anlegg, herunder administrasjonsbygg, sykehjem, 
skole, barnehage og utleieboliger, næringseiendom, lager, 
samt kaier og havner.

VAR-OMRÅDET
UM er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale 
vannverk og avløpsanlegg. Renovasjonstjenesten og 
slamtømming leveres av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 
og feiing og forebyggende brannvern av Brannvesenet 
Midt IKS.

Hovedtall 2019 2020 2021

Kvotekjøp melk (l) 0 0 16 660
Total melkekvote 
(1000 l) 3 626 3 626 3 796

Avvirket skog (m³) 5 048 2 000 7 833
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Drift av vann og avløpsanlegg
Vann og avløp 2019 2020 2021
Total 
vannleveranse i m³ 313 427 381 194 233 771

Vannabonnenter 602 605 605
Brutto 
driftsutgifter i 
1000 kr

3 240 3 358 3 888

Driftsutgifter pr. 
abonnent 5 382 5 550 7260

Avløpsabonnenter 158 158 158
Brutto 
driftsutgifter i 
1000 kr

1 319 823 771

Driftsutgifter pr. 
abonnent 7 117 5 080 5 317

Selvkostberegning – tall i 1000 kr
2021 Vann Avløp Slam Avfall

Direkte driftsutgifter 1 921 412 845 2466
Indirekte 
driftsutgifter. 313 117 1 0
Kalkulatoriske renter 467 76 0 0
Kalkulatoriske 
avskrivinger 1 185 165 0 0
Andre inntekter -268 0 0 0
Gebyrgrunnlag  3 619 770 844 2 466
Gebyrinntekter -3 013 -4 -817 -2 392
Avsetning til 
selvkostfond 0 0 0 0
Bruk av selvkostfond -607 -4 -26 -78
Selvkostgrad 100% 100% 100% 100%

Som det framkommer av tabellen, har kommunen i 2021 
brukt fond på vann, avløp, slam og renovasjon (avfall).

KOMMUNALE VEIER
UM er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale 
veier, herunder asfaltering, sommer- og vintervedlikehold.

Drift av kommunale veier – tall i 1000 kr

Veier 2019 2020 2021
Brutto drift og 
vedlikehold 1 547 1 213 1 787

Brutto investering -169 2 874 1503
Brutto drift av 
gatelys 0 0 0
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§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift  
Regnskap 2021    

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2021
Regulert 

budsjett 2021
Regnskap 

2020
Driftsinntekter
Rammetilskudd -64 235 -61 009 -59 956
Inntekts- og formuesskatt -24 192 -23 153 -21 980
Eiendomsskatt -1 719 -1 740 -1 721
Andre skatteinntekter -3 -3 -3
Andre overføringer og tilskudd fra staten -3 541 -268 -10 836
Overføringer og tilskudd fra andre -20 738 -9 130 -22 020
Brukerbetalinger -4 858 -4 117 -3 874
Salgs- og leieinntekter -12 694 -12 579 -11 554
Sum driftsinntekter -131 980 -111 997 -131 943
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 63 375 58 330 59 692
Sosiale utgifter 10 096 12 185 9 566
Kjøp av varer og tjenester 36 824 31 738 34 884
Overføringer og tilskudd til andre 10 921 8 391 14 746
Avskrivninger 7 371 7 600 7 130
Sum driftsutgifter 128 587 118 244 126 019
Brutto driftsresultat -3 394 6 247 -5 925
Finansinntekter/Finansutgiter
Renteinntekter -378 -153 -416
Utbytter -1 835 -2 147 -1 852
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0
Renteutgifter 1 849 2 237 1 967
Avdrag på lån 7 593 6 270 6 861
Netto finansutgifter 7 228 6 207 6 561
Motpost avskrivninger -7 371 -7 601 -7 130
Netto driftsresultat -3 537 4 852 -6 495
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering 9 196 9 196 4 097
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 382 -56 -365
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -6 042 -13 993 3 906
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 -1 144
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 3 537 -4 852 6 494
Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 0 0 0

Kommunen hadde mer inntekt på skatt (0,509 mill.) og mere på rammeoverføring (3,226 mill.) enn budsjettert. I tillegg har vi 
mottatt 3,4 mill. mer på andre statstilskudd (havbruksfond) som er avsatt til fond. Skatt på eiendom er i tråd med budsjett. 
Samtidig er avdrag høyere enn budsjett (1,3 mill.), mens renteinntekter er 0,5 mill. høyere enn budsjett. Det er gjennom året 
foretatt avsetning av midler fra havbruksfond, eiendomsskatt og mindre-forbruk på drifta.
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Inntektstyper

Utgiftstyper
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Lønnsandel av brutto driftsutgifter 

Andel av netto driftsutgifter

UTGIFTER TIL 
TJENESTEOMRÅDENE

Regnskap 
2021

Regnskap 
2020

Inntekter -193 -119
Lønn og sosiale utgifter 1 467 1 546
Andre driftsutgifter 1 428 1 321
Politisk virksomhet 2 702 2 748
Inntekter -8 246 -13 192
Lønn og sosiale utgifter 5 599 5 313
Andre driftsutgifter 13 547 19 214
Sentraladministrasjon 10 900 11 335
Inntekter -5 561 -8 059
Lønn og sosiale utgifter 26 885 26 636
Andre driftsutgifter 7 911 8 938
Oppvekst og kultur 29 235 27 515
Inntekter -2 542 -3 025
Lønn og sosiale utgifter 4 615 3 809
Andre driftsutgifter 5 944 5 785
Helse 8 017 6 569
Inntekter -2 336 -2 087
Lønn og sosiale utgifter 913 1 332
Andre driftsutgifter 1 558 2 896
Sosial og barnevern 1 558 2 141
Inntekter -4 519 -7 559
Lønn og sosiale utgifter 29 128 26 568
Andre driftsutgifter 2 108 6 541
Pleie og omsorg 26 717 25 550
Inntekter -7 970 -12 933
Lønn og sosiale utgifter 4 277 4 977
Andre driftsutgifter 12 492 17 046
Utvikling og miljø 8 799 9 090
Lønnskostnader inkl. sos. kostn. 90 87
Fordelte pensjonmskostnader KLP 0 -3 400
Arb.g.avg. pensj.kostn. KLP 5 -170
Pensjonsinnskudd KLP 16 0
Premieavvik -1 474 762
Arb.g.avg. av premieavvik -75 42
Div. andre utg./overf. til andre 144 91
Gebyrinntekter -54 -54
Gebyr-kostnader 16 16
Avskrivninger 0 0
Motpost kalk. Renter -544 -366

Netto 81 562 81 955
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 § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 
Regnskap 2021    

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2021
Regulert 

budsjett 2021
Regnskap 

2020
Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler 15 331 16 164 18 470
Tilskudd til andres investeringer 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 10 321 10 385 566
Utlån av egne midler 0 0 0
Avdrag på lån 0 0 0
Sum investeringsutgifter 25 652 26 549 19 036
Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift -1 984 -1 898 -1 899
Tilskudd fra andre 0 0 -730
Salg av varige driftsmidler -6 589 -6 502 -1 539
Salg av finansielle anleggsmidler -5 723 -5 723 -57
Utdeling fra selskaper 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -384 211 0
Bruk av lån -860 -860 -14 623
Sum investeringsinntekter -15 539 -14 771 -18 848
Videreutlån
Videreutlån 0 0 237
Bruk av lån til videreutlån 0 0 -237
Avdrag på lån til videreutlån 836 0 831
Mottatte avdrag på videreutlån -2 0 -568
Netto utgifter videreutlån 825 0 263
Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift -9 196 -11 778 -4 097
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond -609 0 -51
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond -20 0 -215
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 3 911
Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger -9 825 -11 778 -451
Fremført til inndekning i senere år 
(udekket beløp) 1 113 0 0

Avvik på investering kommer frem av detaljert tabell over investeringer i årsmeldingen. 
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HOVEDTALL FRA REGNSKAPET

Tabellene gir en oversikt over hovedtall angitt som 
nettotall i 1000 kr for de aktuelle tjenesteområdene. 
Minustall i avvikskolonnen betyr merforbruk/mindre 
inntekt.

SENTRALADMINISTRASJONEN

Hovedtall Sentraladministrasjonen
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik
Politiske 
styringsorganer 2 294 1 999 295

Kontroll og revisjon 653 611 42
Råd for eldre/funksj 11 1 10
Politiske org. 20 20 0
Valg 43 71 -28
Rådmann 5 435 5 329 106
Økonomiavdelingen 2 766 2 561 205
Fellesutg. sentr.adm. 2 513 2 090 423
Lærlinger 455 295 160
Sommerarbeid 
ungdom 91 109 -19

Fosen vekst 598 618 -20
Turistnemnda 34 35 -1
Næringsfond I 0 0   0
Næringsfond II 0 0 0
Næringsrådgiver 315 316 -1
Næringseiendommer -263 -241 -23
Utleieboliger -328 -2 -326
Festeavgift -230 -211 -19

Sentraladm. 14 406 13 602 804

Sentraladministrasjonen har i 2021 hatt kr 804 236,- i 
mindre-forbruk i forhold til revidert budsjett. 
 Politiske styringsorganer har et mindre-forbruk i 

forhold til budsjett på 295 439,-. Avvikene er 
reduserte kostnader på godtgjøring, bevertning, 
reiseutgifter og regionale samarbeid. Det har på 
motsatt side blitt overforbruk på lønn, telefon-
utgifter og leie av lokaler til kommunestyremøter.

 Kontroll og revisjon har et mindre-forbruk på 
41 635,-. Det er mindre-forbruk på kurs godtgjøring.

 Råd for eldre og funksjonshemmede har mindre-
forbruk på 9 904,-. Det er ikke brukt midler på 
hverken mat/bevertning, kurs eller reiseutgifter.

 Merforbruk valg er på 27 521,-. Dette kommer av 
bruk av overtid og innkjøp av materiell til 
stortingsvalget 2021.

 Mindre-forbruk rådmann på 105 959,-. Dette 
kommer først og fremst av mindre lønn og pensjon 

samt lisenser, bilgodtgjørelse og avskrivninger, enn 
budsjettert. På andre siden er det noe merforbruk 
på telefon, kurs og kontingenter. 

 Mindre-forbruk økonomiavdelingen, kr 205 036,- .
Det er noe merforbruk i forhold til budsjett på gebyr 
banktjenester, men mindre-forbruk på kostnader 
med samarbeidsordninger. Største avviket er på 
avskrivninger, ca. 190`mindre enn budsjettert.

 Fellesutgifter sentraladministrasjonen har et 
mindre-forbruk på 422 652,-. Største avviket er 
mindre utbetalt på lønn tillitsvalgte, telefon, 
kontingenter, kostnader på samarbeidsløsninger, 
leasing av maskiner, drift av egne biler og 
avskrivninger (705`). Merforbruket ligger på 
materiell, velferdstiltak, porto, lisenser og 
driftsavtaler (334`).

 Lærlinger har et mindre-forbruk på 160 208,-. Dette 
kommer av mindre lønnsutbetalinger enn 
budsjettert, samt refusjon av fødselspenger.

 Sommerarbeid for ungdom har et mer-forbruk på 
18 633,-. Ordningen ble litt mer brukt enn 
budsjettert, men i tillegg ga fylkeskommunen et 
tilskudd til ordningen på 35`. Dette tilsvarer 
kostnaden som kom på pensjon på året.

 Fosen vekst kom ut med 20 309,- over budsjett. 
Dette da vi la inn en ordinær vekst på ordningen, 
mens vedtatt budsjett fra selskapet kom inn etter 
kommunens budsjettvedtak, og var litt høyere.

 Næringseiendommer fikk mindre-inntekt på 
22 522,- Dette kommer av bruk av 
advokattjenester, Husleie ble som budsjettert.

 Utleieboliger (ordinære) fikk mindre-inntekt på 
398 973,-. Dette kommer av tap på fordringer, 
avskrivninger og vesentlig lavere utleie enn 
budsjettert. Motsatt ble det mindre utgifter på 
strøm og kommunale avgifter enn budsjett. På 
Sandviksberget Panorama er regnskapet i pluss 
(73`). Her er det noe overforbruk på strøm, 
kommunale avgifter, lisenser og vedlikehold. I 
tillegg er det noe mindre inntekter enn budsjettert 
på husleie. Motsatt er det vesentlig mindre 
avskrivninger enn budsjettert på ansvaret.

 Festeavgifter er ca. 20 000 lavere enn budsjettert.
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FINANS

Hovedtall finans 
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik

Renter/aksjeutbytte 113 -398 511
Avdrag 6 270 7 593 -1 322
Finans 0 3 713 -3 713
Avskrivinger -7 601 -7 907 306
Skatt og 
rammetilskudd -84 164 -88 430 4 266

Øvrige statstilskudd -268 -137 -131
Eiendomsskatt -1 316 -1 231 -85
Pensjonsavregninger -786 -1 131 345

Finans -87 752 -87 928 176

Finans har i 2021 hatt en regnskapsført merinntekt på kr 
175 904,- i forhold til budsjett. 

 Rente/utbytte. Aksjeutbytte er lavere enn 
budsjettert (112 028,-). Renteutgifter på lån er 
lavere enn budsjettert (374 436,-) og renter av 
bankinnskudd er høyere enn budsjettert 
(266 155,-)

 Avdrag på lån er 1 322 167,- større enn 
budsjettert. Dette kommer av 
underbudsjettering i 2020, som ble dratt med 
inn i 2021.

 Avskrivninger er vesentlig høyere enn 
budsjettert 313 417,-). Denne posten går andre 
vegen innenfor de enkelte ansvar, og gir slik et 
nullspill i totalregnskapet. 

 Skatt og rammetilskudd ble kr 4 265 753,- 
høyere enn budsjettert, dette iberegnet ekstra 
midler over revidert statsbudsjett under 
pandemien. Øvrige statstilskudd kom ut med 
130 593,- mindre enn budsjettert. 

 Eiendomsskatt kommer kr 85 465,- lavere i 
inntekt, enn budsjettert. Totalt ble det utskrevet 
kr 818 828,- i eiendomsskatt for «annen 
eiendom» og kr 900 148,- for bolig- og fritids-
eiendommer. Av eiendomsskatten er det i 
regnskapsåret avsatt 236 033,- til fond, i tråd 
med budsjett.

 På pensjonsavregninger kom vi regnskapsmessig 
ut med mer inntekt på kr 345 037,-. 

SEKTOR OPPVEKST OG KULTUR

Hovedtall Oppvekst og Kultur
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik
PPT 721 663 58
Fellestjenester skole 41 62 -21
Felles skyss 830 910 -80
Osen kulturskole 235 201 34
Drageid leirskole -102 -146 44
Administrasjon 1 147 1 101 46
Strand skole 17 811 17 233 578
Seter skole og bhg 0 65 -65
Havgløtt barnehage 6 446 6 939 -493
Kulturtiltak 138 108 30
Ungdommens hus 0 0 0
Osen ungdomsklubb 143 118 25
Bibliotek 274 262 12
Bygdatunet 475 472 11
Bygdabok -6 -4 -2
Religiøse formål 1 285 1 261 24
Oppvekst/Kultur 29 437 29 243 202
Oppvekst og Kultur har i 2021 hatt et mindre-forbruk på 
201 664.- i forhold til revidert budsjett. Ansvar med de 
største avvikene er:

 Mindre-forbruk på PPT kommer av at endelig 
budsjett fra tjenestekjøpet ble lavere enn 
stipulert (var ikke ferdig ved budsjettering).  

 Merforbruk på felles skyss kommer av 
ekstrautgift pga skoleskyss med båt gjennom 
året, som ikke var avklart ved budsjettvedtak.

 Strand skole har et mindre-forbruk vikar og 
ekstrahjelp, men først og fremst på pensjon som 
alene utgjør 529 257,- kroner. Av kontoer med 
merforbruk er det først og fremst kostnader 
med lisenser, og leasing av skrivere som er 
større enn budsjettert. SFO kommer i minus, 
særlig på lønnsutgifter. Idrettsbygg har 
merforbruk på 110` på grunn av høyere strøm- 
og energikostnader enn budsjettert.

 Havgløtt barnehage har et overforbruk i 2021, 
og dette er pga. barnetall i forhold til 
bemanningsnormen som gir behov for et 
årsverk mer enn budsjettert. I tillegg har 
pandemien i perioder gitt mer oppdeling av 
grupper, og liten mulighet til å benytte ansatte 
på tvers av avdelingene
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SEKTOR HELSE OG OMSORG

Hovedtall Kommunehelse
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik
Administrasjon 1 205 1 072 133
Allmennlegetjeneste 2 052 2 332 -280
Legevaktsentral 296 35 261
Legevaktordning 1 418 1 259 159
KAD-plasser 206 200 6
Rehabilitering 488 616 -128
Helsestasjonstjeneste 499 482 17
Helseopplysning 5 2 3
Miljørettet helsevern 352 352 0
Skolehelsetjeneste 310 292 18
Jordmortjeneste 90 90 0
Fysioterapitjenester 656 573 83
Psykiatri 882 712 179
Helse 8 461 8 017 443

Kommunehelsetjenesten har i 2021 hatt et mindre-
forbruk på kr. 443 242.- i forhold til revidert budsjett.

 På administrasjon er mindre-forbruk (133 907,-) 
knyttet til refusjon av sykepenger.

 Merforbruk på legetjenesten (979 930,-) 
kommer av noe overforbruk på fastlønn, samt 
kjøp av tjenester fra andre leger. I tillegg er det 
noe merforbruk på medisinsk forbruksmateriell.

 Legevaktsentral og legevaktordning må ses 
samlet. Legevaktsamarbeidet som administreres 
av Namsos kommune har et mindre-forbruk 
som kommer av lavere kostnad enn budsjettert.

 Merforbruk på rehabilitering skyldes større 
kostnader til Namdal rehabilitering, enn 
budsjettert. 

 Mindre-forbruk på fysioterapitjenester kommer 
først og fremst av mindre kostander på lisenser, 
samt lavere godgjøring og lønn enn budsjettert.

 Mindre-forbruk psykiatri skyldes vesentlig 
mindre utgifter på støttekontakter, enn 
budsjettert (grunnet Korona-tiltak). 

Hovedtall Sosiale tjenester
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik
Sosial rådgivning -8 -43 36
NAV Osen flyktninger 0 75 -75
NAV 583 446 137
Bosetting flyktninger -25 -514 489
Edruskapsarbeid -14 -11 -3
Barnevernsarbeid 1 784 1 605 179
Sosiale tjenester 2 320 1 558 762

Sosiale tjenester har i 2021 hatt et mindre-forbruk på kr    
762 006,- i forhold til revidert budsjett.
 
 Sosial rådgivning har hatt et mindre-forbruk av 

mindre lønnsutgifter til støttekontakter enn 
budsjettert, samt litt høyere inntekt på husleie. 

 NAV Osen flyktninger har et merforbruk i forhold til 
budsjett. Dette er et behov for tilskudd sosial 
omsorg som ikke var kjent i budsjettprosessen.

 NAV har mindre-forbruk ut fra mindre utbetalt 
tilskudd sosial omsorg enn budsjettert. 

 På bosetting av flyktninger er det vesentlig mindre-
forbruk på støttekontakter, telefon kommunale 
eiendomsavgifter og introduksjonsstønad. I tillegg 
har vi mottatt noe mer refusjoner fra staten, på 
ordningen, enn budsjettert.

 Barnevern går i pluss grunnet mindre utgifter til 
lokaler, advokatutgifter og tilskudd sosial omsorg 
enn budsjettert.

Hovedtall Pleie og Omsorgstjenester
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik
Sykeheim, PLO 14 903 16 593 -1 690
Kjøkken 1 764 1 905 -141
Hjemmesykepleie 7 867 8 087 -220
Hjemmehjelp 428 334 93
Eldresenteret 55 29 25
Dagtilbud demens 376 292 83
Omsorgsb. sykehjem -613 -469 -143
Osen trygdebolig -38 -17 -21
Mølnbergtunet -308 -213 -95
Trekanten -121 23 -144
Skrenten -208 -109 -99
Psykisk utv.h. 94 69 26
Funksjonsnedsettelser 187 193 -6
Pleie og Omsorg 24 386 26 717 -2 332

Pleie og omsorgstjenestene har i 2021 hatt et mer-
forbruk på kr. 2 331 526,- i forhold til revidert budsjett.

 Sykehjem og hjemmesykepleie ses samlet, da endel 
lønnsposteringer går opp mot hverandre her. Totalt 
merforbruk kommer av et merforbruk i forhold til 
budsjett på overtid, på vel 1,4 mill. I tillegg har man 
overforbruk på vikarbruk, og et «tap» på sykefravær 
(lønn opp mot refusjoner) på vel 300`. Motsatt har 
man ubrukte pensjonsmidler på 447`. Det er også 
ganske stort merforbruk på flere ordinære 
driftskontoer i forhold til budsjett.

 Merforbruk på kjøkken skyldes høyere kostnader på 
innkjøp av matvarer og emballasje for transport, enn 
budsjettert. 
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 Mindre-forbruk på hjemmehjelp knytter seg til 
lavere lønnskostnader enn budsjettert.

 Mindre-forbruk på eldresenter kommer av mindre 
aktivitet enn budsjettert, da senteret har vært stengt 
i perioder under pandemien.

 Dagtilbud demens går i pluss av samme årsak som 
eldresenteret.

 Mindre-inntekt på omsorgsboliger skyldes vesentlig 
høyere strømutgifter enn budsjettert (113`), samt 
noe mindre inntekt på husleie enn beregnet (343`).

 De to siste ansvarene har samlet underforbruk 
grunnet mindre bruk av støttekontakter (Korona).

SEKTOR UTVIKLING OG MILJØ

Hovedtall Utvikling og Miljø. 
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik
Plan, byggesak, 
oppmåling 961 695 266

UM-stab 1 218 977 241
UM-anlegg 2 044 1 821 223
Vann 12 139 -127
Avløp 3 -124 126
Slam 0 2 -2
Avfall 0 75 -75
Havner 211 136 76
Kommunale veier 1 197 1 787 -589
Fylkesveier 74 56 18
Private veier 4 4 0
Trafikksikkerhetstilt. 193 228 -35
Brannvern 2 409 2 409 0
Forurensingsvern 7 7 0
Jordbruk 249 262 -13
Skogbruk 63 75 -12
Veterinærtjeneste -41 -76 35
Miljøvern 130 324 -194
Fiske, jakt og 
viltstell 11 4 7

Utvikling og miljø 8 744 8 799 -56

Sektor for Utvikling og Miljø har i år 2021 hatt et 
merforbruk på kr 55 527,- i forhold til revidert budsjett. 

 Plansaksbehandling og kart og oppmåling har hatt 
mer oppmålingsaker enn beregnet, altså større 
gebyrinntekter enn beregnet. I tillegg mangler en 
faktura på GIS-samarbeidet på Fosen (100`), som vil 
komme med i regnskap 2022.

 UM stab går i pluss, grunnet lavere lønnskostnader 
enn beregnet. Reduserte lønnskostnader kom som 
følge av kortvarig vakans ved ansettelse av ny 
sektorleder. I tillegg kom det til uforutsette inntekter 
på leie av master for fiberoppheng (159`).

 UM anlegg har mindre-forbruk, som i hovedsak 
skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert, og noe 
ekstra husleie som ikke var budsjettert.

 Vann og avløp har avvik. Området skal normalt gå i 
0, da dette er selvkostområder, der abonnentene 
skal dekke alle kostnader. I 2021 har det ikke vært 
fondsmidler til å dekke inn alle kostnader på vann, 
og eiendomsavgiftene dekker ikke inn reell kostnad 
etter utbygging av nytt vannverk. Dette vil rettes 
over tid, når inntektene blir større enn årlige 
utgifter.

 Avfall har merforbruk som skyldes at kostandene til 
MNA er noe høyere enn abonnementsavgiften. 

 Havner har noe merinntekt/mindre utgift enn 
budsjettert. Dette er først og fremst av noe mer 
liggeavgift ved kaiene, og bruk av fond til vedlikehold

 Kommunale veier har merforbruk på brøyting 
/sandstrøing, rasvurdering av Setransveien og 
avskrivninger.

 Fylkesveier har et lite mindre-forbruk på strøm 
(veilys).

 Trafikksikkerhetstiltak har overforbruk skyldes i 
første rekke avskrivninger.

 Veterinærtjeneste har noe merinntekt på 
administrasjon av ordningen.

 Miljøvern har merforbruk pga. lønnsføring (161`) og 
noe av Fosen-samarbeidet på spredt avløp som ikke 
var tatt inn i budsjett.

INVESTERINGER
Tabellen gir en oversikt over hovedtall angitt som 
bruttotall i 1000 kr for de aktuelle tjenesteområdene. 
Minustall i avvikskolonnen betyr merforbruk.

Investeringsprosjekter 2021 (inkl. mva.)
Prosjekt Budsjett Regnskap Avvik

Oppgradering vannverk 600 503 97
Ombygging kommunehus 345 276 69
Fiber- og mobilprosjekt 1 640 800 840
Drenering Strand skole 287 287 0
Reg.plan Vingsand 0 20 -20
Flerbrukshus 250 195 55
Mobilmast Kromsfj. 0 609 -609
Hovedplan avløp 250 343 -93
Vannbehandl. Basseng 119 119 0
Vent.anlegg Skrenten 254 276 -22
Scanning eiend.arkiv 450 360 90
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Sykehjemmet utv. rehab. 400 496 -96
Ny anløpskai hurtigbåt 4 500 5 907 -1 407
Uteområde Strand skole 301 301 0
Ny el-kjel sykehjem 200 204 -4
IT-investeringer 250 237 13
Fosen samarbeid inv. 317 317 0
Egenandel KLP 380 316 64
Oppgr. komm. boliger 1 000 813 187
Renovering sykehjem 200 197 3
Asfaltering komm. Veier 1 800 1 502 298
Rehab. vannkummer 1 000 936 64
Kjøp av aksjer 10 005 10 005 0
Salg eiendom 0 87 -87

Investeringer 24 548 25 106 -558

Avvik i investeringsregnskapet skyldes i hovedsak:
 Oppgradering vannverk: Innkjøring Storenget (Åsegg 

Vannverk) har medført lavere kostnader enn 
forventet.

 Ombygging kommunehus: Kostnader knyttet til 
bytte av vinduer ble noe lavere enn budsjettert. 

 Fiber- og mobilprosjekt, mindre utgifter på året en 
planlagt, og en del prosjekt kommer i 2022/23.

 Mobilmast Kromsfjellet: Kom inn som prosjekt i 
løpet av året. Ikke i budsjett.    

 Hovedplan avløp: Arbeidet pågår fortsatt. Skal 
vedtas i 2022. Arbeidet er noe mer omfattende enn 
budsjettert. 

 Scanning eiendomsarkiv. Scanning er for det meste 
gjennomført iht. plan. Noe arbeid gjenstår, derav 
avvik. 

 Utvendig rehabilitering av sykehjemmet: Utskifting 
av vinduer og dører som planlagt. Det påløp ekstra 
kostnader knyttet til dreneringsarbeid (vannlekkasje 
i garderobe).  

 Ny anløpskai hurtigbåt: Ekstra kostnader til riving av 
teglsteinsbygg, midlertidig venterom, og andre 
nødvendige arbeider. 

 Oppgradering kommunale boliger: Det ble 
gjennomført flere prosjekter. Nye vinduer og 
etterisolering to vegger ved Mølnbergtunet, skifte av 
vinduer og kledning på to vegger ved Trekanten, ny 
brannsentral Mølnbergtunet, ny brannsentral 
trygdebolig gamle sykeheim, 4 nye altandører 
Skrenten, ny el-kjel sykeheimen. Noen av 
prosjektene ble rimeligere enn budsjettert. Derav 
avvik.

 Asfaltering kommunale veier: Priser på 
asfaltarbeider hadde gått vesentlig opp etter 
budsjettarbeidet. Asfaltarbeider ble derfor 
nedskalert for å tilpasse utgiftene til tilgjengelige 

midler (og en naturlig avslutning på hvor asfalt ble 
lagt).  

BALANSE 2021 2020

Faste eiendommer og anlegg 200 731 201 982
Utstyr, maskiner og 
transportmidler 8 424 6 985

Utlån 14 133 13 809
Aksjer og andeler 17 359 6 512
Pensjonsmidler 174 191 180 321
Anleggsmidler 414 840 409 609
Kortsiktige fordringer 19 422 15 509
Premieavvik 9 931 8 382
Bankinnskudd og kontanter 32 988 37 555
Omløpsmidler 52 410 53 064
EIENDELER 467 249 462 673
Disposisjonsfond -25 415 -31 457
Bundne driftsfond -4 082 -3 700
Ubundne investeringsfond -861 -881
Bundne investeringsfond -190 -798
Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0
Regnskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert i inv.regnskap 0 0
Udekket i inv.regnskap 1 113 0
Endring i regnskapsprinsipp som 
påvirker AK (drift) -390 -390

Kapitalkonto -141 001 -122 657
Egenkapital -170 826 -159 883
Pensjonsforpliktelser -175 670 -181 230
Andre lån -101 567 -105 396
Langsiktig gjeld -277 237 -286 626
Annen kortsiktig gjeld -11 785 -10 297
Leverandørgjeld -7 401 -5 867

Kortsiktig gjeld -19 186 -16 164

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -467 249 -462 673

Memoriakonti 0 0
Ubrukte lånemidler 5 224 1 494
Andre memoriakonti 3 283 2 567
Motkonto for memoriakontiene -8 507 -4 061

Ut fra ovenstående tabell kan man se at eiendeler, øker 
også i 2021, mens fond går noe ned. Egenkapitalen øker 
også, samme som kapitalkonto. 
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Formaliserte samarbeid kommunen har deltatt i 2021
Samarbeid Type Vertskommune/leverandør

TrønderEnergi AS - (Trondheim)
Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) IKS - (Overhalla)
Brannvesenet Midt IKS - (Steinkjer)
Interkommunalt arkiv Trøndelag
Museet Midt (fra 1/1-20)
Namdal Rehabilitering (fra 1/1-20)

IKS
IKS
IKS

- (Trondheim)
- (Rørvik)
- (Høylandet)

Revisjon Midt-Norge SA - (Steinkjer)
Fosen IKT VK Rissa kommune
Fosen Barneverntjeneste VK Rissa kommune
Fosen Inkasso VK Rissa kommune
Fosen Låneadministrasjon VK Rissa kommune
Fosen Regnskap VK Bjugn kommune
Fosen Lønn VK Åfjord kommune
NAV Nord-Fosen VK Osen kommune (fra 1/1-20)
Kommuneoverlege og miljørettet helsevern VK Namsos kommune (fra 1/1-20)
Smittevern og helsemessig beredskap VK Namsos kommune (fra 1/1-20)
Legevaktordningen i Namdalen (LINA) VK Namsos kommune (fra 1/1-20)
Legevakttjenesten i MNS VK Namsos kommune (fra 1/1-20)
Senter mot incest og seksuelle overgrep VK Trondheim
Fosen Regionråd S Åfjord kommune
Regionkonsulent oppvekst S Åfjord kommune
Fosen Kart/GIS S Åfjord kommune
Helse- og omsorgsprogrammet (Profil) S Åfjord kommune
Biblioteksamarbeid S Åfjord kommune
Kvalitetsvurderingssystem i grunnskolene S Åfjord kommune
Fosenportalen S Åfjord kommune
Innkjøp forsikringer S Åfjord kommune
PPT Nord-Fosen S Åfjord kommune
Nordre Fosen Vannområde S Rissa kommune
Næringsalliansen på Fosen S Åfjord kommune
Jordmor A Helse Nord-Trøndelag
Krisesenter A Verdal kommune
Helseplattformen A Interkomm. politisk råd Namdal
Overgerepsmottak A Trondheim kommune
Legetjeneste (vikar) A Namsos/Flatanger kommuner
Ø-hjelpsenger A Namsos/Flatanger kommuner
Norge Digitalt A Statens kartverk
Skjenkekontroll A Avarn Security (Tønsberg)
Tilrettelagte arbeidsplasser for yrkesvalghemmede A Fosen Vekst AS (Åfjord/Osen)
IUA Sør-Trøndelag A Trondheim kommune
Felles veterinærvakt A Osen kommune

Forklaringsnøkkel til samarbeidstyper
AS Aksjeselskap - eierne hefter for sin andel av aksjekapitalen
IKS Interkommunalt selskap - deltakerne har delt ansvar
VK Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 28 (vertskommune)
S Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 (styre)
A Avtale om tjenesteleveranse
P Prosjekt
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§  5-4. Bevi/gningsoversikter  -  drift
Regnskap 2021

Rogulert buds]ett Opprlnnellg

Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2021 2021 budsjett 2021 Regnskap 2020

Generelle driftsinntekter
Rammetilskudd -64 235 -61 009 -61 009 -59 956

Inntekts- og formuesskatt -24 192 -23153 -23 153 -21 980

Eiendomsskatt -1 719 -1 740 -1 740 -1721

Andre enerelledriftsinntekter -3 544 -271 -271 -10 840

Sum nerelle drittsinntekter ·93 690 -86 173 ·86 173 ·94497

Netto driftsutgifter
Sum bevilgninger drift, netto (inkl avskrivninger) 90 291 93 096 87 521 88 560

Avskrivninper 0 0 0 0

Sum netto drlftsut ltter 90 291 93096 87 521 88 560

[ratiodrittsresultat G@G7]-3 399 6923 1348

Flnanalnntekter/Finansutgifter
Renteinntekter -373 -143 -143 - 405

Utbytter -1 835 -1947 -1947 ·1 853

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0

Renteu1gifter 11 1 849 2 237 2 237 1 968

Avdra pAIan 12 7 593 6270 6 270 6882

lfter 7 234 6417 6 417 8572

Motpost avskrivninger -7 371 -7 600 -7 600 -7130

[Netto drittsresultat -3 536 5740 165 @@s]

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overiøring til investering 9 196 9 196 419 4 097

Avsetning til ubundne fond 8 396 274 274 13 628

Bruk av ubundne fond -14 438 -15 154 -802 -9722

Avsetning til bundne fond 6 886 291 291 1 538

Bruk av bundne fond -504 -347 -347 -1 902

Deknin av lidll ere årsmerforbruk 0 0 0 -1 144

Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultot 3 536 -5 740 -165 6 495

Fremtort til inndekning i senere ar (mertorbruk). 0 0 0 0

1
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Justert Opprinnelig- ---- ----
Ansvars- _Regnskap budsjett budsjett Regnsk-- - - - -
område 2021 2021 2021 2020

1 Polittiske styringsorganer I

Ansvar 000-099
- -

Lønn og sosiale utgifter 1 466 1 616 1 616 1 546
--·

IAndre driftsutgifter 1 403 1 609 1 559 1 321
- - --

Andre driftsinntekter -143 -154 -154 -119

Sum tll tordellng 2726 3 071 3 021 2748
,--...

Avsetning Ul ubundne fond 0 0 0 0-
Bruk av ubundne fond -50 -50 0 0-, -- -·- --· - ---
Avsetningtilbundne fond 25 0 0 0

- ... -
Bruk av bundne fond 0 0 o' 0

Netto driftsramme 2 701 3 021 3 021 2748
- - -- - --

--
1 Administrasjonen - ---

Ansvar 100-199
Lønn og sosiale utgifter 5 599 5 888 7 013 5 312

- --
Andre driftsutgifter 14 061 14 318 9 317 16 724

-
Andre driftinntekter -4 737 -3 039 -3 039 -8 037

-
_ Sum til f ordellng 14 923 17 167 13 291 13 999-- 38/Avsetning til ubundne fond 1 048/ 38 1454-- --

Bruk av ubundne fond -5 062 -5 788 -787 -4 564
-

Avsetning til bundne fond 102 0 O· 1 036---
Bruk av bundne fond -111 -33 -33 -590

-
Netto driftsramme 10900 11 384 12 509 11 335-

-
2 Oppvekst og kultur I

Ansvar 200-299
Lønn og sosiale utgifter

--·-----
26 886 25 824 25 279 26 636

Andre driftsutgifter 8 753, 8462 8 367 8 636

Andre driftsinntekter -6 521 -4 536 -4 536 -7 042
-

SumtUfordellng 29118 29750 29110 28230
----, '1 Avsetning til ubundne fond 0 0 0 0

Bruk av ubundne fond -106 -97 o -68
-- - -- - --

Avsetning til bundne fond 565 0 0 303-· --
Bruk av bundne fond -333 -216 -216, -949

Netto driftsramme 29 244 29437 28 894 27 516
-

'--- . - -
3 Helse ---·- ----Ansvar 300-399

Lønn og sosiale utgifter 4 615 4483 4 392 3 809
- -· -

Andre driftsutgifter 6 046 4 612 4 611 5 787
-- -

Andre drifsinntekter -2 628 -619 -619 -3 014

_  Sum tll fordeling 8033 8476 8384 6 582

Avsetning til ubundne fond 0 0 0 0
- - -

Bruk av ubundne fond -15 -15 -15 -12
- -------- --- ------ -

Avsetning til bundne fond 0 0 0 0-
Bruk av bundne fond -1 0 0 0

Netto driftsramme 8 017 8 461 8369 6570
-- ·- I - -- - - -

2



Ansvars- Regnskap budsjett budsjett Regnsk
·-

område 2021 2021 2021 2020

4 Soslal
.

Ansvar 400-499
- --

Lønn og sosiale utgifter
- ---- -- ,_ - - -·-

912 1 240 1 233 1 332-- -- -
Andre driftsu_t.fll.fter 3 218 2 278 2 278, 2 712

Andre driftsinntekter -2 572 -1 198 -1 198, -1 927
f--

Sum til fordeling 1 558 2320 2 313 2117

--

_LAvsetninq til ubundne fond 0 0 0 0-- --
Bruk av ubundne fond 0 0 0 0

-·- - - ---
Avsetning til bundne fond 0 0 0 186. - -- --

IBruk av bundne fond 0 0 0 -160

: Netto driftsrame 1 558] 2 320 2 313] 2143
--

I

5 Pleie og omsorg - ---- -
Ansvar 500-599. -----

-

- -- -·-- . --
'Lonnog sosiale utgifter 29 127 25 982 25 584. 26 568___.__ -
Andre driftsutgifter 7 804 5 417 5 042 6 542

'Andre driftsinntekter
------ -------

-9 838 -6 636 -6 636. -7 552

Sum tll fordeling 27 093 24763 23 990 25558

Avsetning til ubundne fond 0 0 ol 0-
Bruk av ubundne fond -377 -377 0 0-
'Avsetning til bundne fond 2 0 0: 0

I

, Bruk av bundne fond
---- 0 0 0 -7

Netto driftsramme 26 718] 24 386 23 990/ 25 551

----

6 UM
Ansvar 600-699 -- .

Lønn og sosiale utgifter 4279 4 661 4 574 4 970

Andre driftsutgifter 20 698 18 214 13 666 17 035-
Andre driftsinntekter -11 761 -9 775 -9775 -9 687

Sum til fordeling 13 216 13100 8465 12 318

rAvsetning til ubundne fond
-- -

0 0 0 0

· Bruk av ubundne fond -4 550 ·4 550 0 -3 050-
:Avsetning til bundne fond 192 291 291 12---
Bruk av bundne fond -58 -98 -98 -196

Netto driftsramme a soo· 8 743 8 658 9 084
- - ---- ---

·- -

- Sum områdene 1 - 6 96667 98647 88 574 91552
_____.,

I
-- -

I

--
. -

--- ----- -- - ------
. -- ---
--- ------

----
- ---
:

--.--- - -
- ·-- - . - -· --

- - - - - . 3



Ansvars-
område

Regnskap
1 2021

budsjett
2021

budsjett
2021

Regnsk
2020

7 Andre sentrale Inntekter og utgifter
Lønnskostnader .
Arbeidsgiveravgift
Pensjonsinnskudd KLP
Fordelte pensjonskostnaderKLP

Overtoring driftsom er tortog budsj under ansv650
Premieavvik ----·-

_ Arbeidsgiveravgift avpremieavvik
__ Diverse andre utgjfter/overtøringer til andre __

Gebyrinntekter _
Gebyrer - kostnader
Avskrivninger -
Mot ost kalkulatoriske renter

90 90

5 5
16/ 2o

0 0
-4500 -4500
-1474 -1084--- ------ ---
-75 -120---
144 71
-54 -53

88
5

20

0

0

-1084
-120

71

16
0

-544

. -----
20\ 20
0 0
ol o;

-53

87
-170

0

-3400

0

762
42

91
-54
16
0

-366

Sum område 7

Sum område 1 - 6- --
Sum netto området 7

-6376 -5551 -1053 -2992

os6s7: se647 88 574- -----
-5551 -1053-6376

91 552
-2992

Sum til fordeling
:Avsetning til ubundne fond

Bruk av ubundne fond
Avsetning til bundne fond
Brukavb6undnefond

90 291
1 048]

-10160

93 096 87  521
38

-10 877
886 291
-503· -347

38.__,_
-802
291

-347

88560
1 454

-7 694
1 537

-1 902

Sum netto

---- -- -- -
Sum område 1-6inkl bruk/avsetning fond
Område 7

181562 82 201--I-87 938
-6376

86 701 81 955

87 752 87 754
-5551 -1053

84 947
-2992

Sum netto alle områder 81 562 82 201 86 701

-· ---- --- - . - -

--- --- - --- - , _

- -···---

81955

-------

--------
-

--- -----

---------
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§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art  -  drift

Regnskap 2021

Regulert Opprinnelig

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2021 budsjett 2021 budsjett 2021 Regnskap 2020

Driftsinntekter
Rammetilskudd -64 235 -61 009 -61 009 -59 956

Inntekts- og formuesskatt -24192 -23 153 -23 153 -21 980

Eiendomsskatt -1719 -1 740 -1 740 -1721

Andre skatteinntekter -3 -3 -3 -3

Andre overføringer og tilskudd fra

staten -3 541 -268 -268 -10 836

Overføringer og tilskudd fra andre -20 738 -9130 -9130 -22 020

Brukerbetalinger -4 858 -4117 -4117 -3 874

Salus- o leieinntekter -12 694 -12 579 -12 579 -11 554

Sum driftsinntekter -131 980 -111 999 -111 999 -131 944

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 13 63 375 58 330 58 330 59 692

Sosiale utgifter 10 095 12 185 12 185 9 566

Kjøp av varer og tjenester som
erstatter tjenestepr 13 36 824 31 738 29 530 34 885

Overføringer og tilskudd til andre 10 921 9279 5913 14 747

Avskrivnin er 9 7 371 7 600 7 600 7130

Sum driftsut ifter 128 586 119132 113 558 126 020

Brutto driftsresultat -3394 7133 1 559 -5924

Finanslnntekter/Flnansutglter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler

Renteutgifter 11
Avdra a lan 12

Netto finansutgifter

Motpost avskrivninger 9

-378 -153 -153 -416

-1 835 -2147 -2147 -1 855

0 0 0 0

1 849 2237 2237 1 968

7 593 6 270 6 270 6 862

7 229 6 207 6207 6 559

-7 371 -7 600 -7 600 -7 130

Netto driftsresultat -3536 5 740 166 -6495

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering 9196 9196 418 4 097

Avsetning til ubundne fond 8 396 274 274 13 628

Bruk av ubundne fond -14 438 -15 154 -802 -9 722

Avsetning til bundne fond 886 291 291 1 538

Bruk av bundne fond -504 -347 -347 -1 902

0 0 0 -1 144

Sum disponeringer eller dekning av
netto driftsresultat 3 536 -5 740 -166 6495

Fremfort til inndekning i senere
ar (merforbruk) 0 0 0 0

5
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§ 5-5  Bevilgningsoversikter- investering

Regnskap
Rogulert buds]ett Opprinnellg

Tall I 1000 kroner Regnskap 2021 2021 Reguleringer 2021 Budsjett 2021 Regnskap 2020

lnva,terlngøutglfler
Investeringer i varige driftsmidler 15 331 16164 7056 9106 1B 470

Tilskudd Iii andres investeringer D 0 0 0 0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 10 321 10 385 10 005 380 566

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0

Avdra åfån 0 0 0 0 0

Sum invosterut itter 25 652 26 549 17061 9 488 19 036

Investeringainntekter
Kompensasjon for merverdiavgift -1 984 -1 898 0 -1 898 1 899

Tilskudd fra andre 0 0 0 0 -730

Salg av varige driftsmidler -6 589 -6 502 -6 502 0 .1 539

Salg av finansielle anleggsmidler -5723 -5 723 -5723 0 -57

Uldeling fra selskaper 0 0 a 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -384 211 211 0 0

Bruk av tan -880 860 3 730 4 590 -14 623

[Sum_investor@ngomnntkter -15 539 -14771 -8 283 .6 488 18s4]

Videreutln
Videreutlån 0 0 0 0 237

Bruk av lån Iii videreutlån 0 0 0 0 -237

Avdrag på lån Iii videreutlån 826 0 0 0 831

Mottatteavdr vid orClullån ·2 0 0 0 568

Netto utqiftor videreutln 825 0 0 0 263

Overfeorng fradrift og nettoavsetnlnger
Overføring fra drift -9196 -11 778 -8 778 -3000 4 097

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 609 0 0 0 -51

Nella avsetninger lil eller bruk av ubundet investeringsfond -20 0 0 0 -215

Deknu avudl ere ars udekket belo 0 0 0 0 3011

Sum overtortn tra dritt o nollo avootnln  "' ·9 825 -11778 -8 778 .J 000 451

Fremtort ti/ inndknun@ senere ar (udekket belop)
1113 0 0 0 0
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S 5-5. Bevilgningsoversikter  --  investering

Regnskap til fordeling

Regulert budsjett Opprinnelig

Tall i 1000 kroner Regnskap 2021 2021 budsjett 2021 Regnskap2020

Fra bevilgningsoversikt:
Netto investeringer til fordeling: 25 652 26 549 9 488 19 036

Prosjekt Fordeling pa prosjekt

0 0 D 1

1380 Oppgradering vannverk 503 600 0 2 289

4015 Ombygging kommunehus 276 345 300 D

4030 Trafikksikkerhetstiltak D 0 0 602

4038 Strand Havn 544 2 000 2 000 1192

4044 Kjøp av ny bil 0 0 0 343

4056 Utvidelse vei opp til Osen Kirke 0 0 0 426

4067 Utv parkpl Strand sk/Havglott bhg 0 0 0 314

4068 Fiber- og mobilprosjekter 800 1 640 1 000 27

4069 Drenering Strand skole 287 287 0 104

4070 Velferdsteknologi 0 0 100 0

4072 Tak/solskjerming Strand skole 0 0 0 173

4077 Nyvannledning Urdskaret/Hansenget 0 0 0 600

4079 Tribune/kulturarena Bygdatun 0 0 0 201

4081 Oppgradering renseanlegg 0 0 0 209

4083 Reguleringsplan Vingsand 20 0 0 218

4084 EL-ladepunkt Osen kommune 0 0 D 1 331

4085 Flerbrukshus 195 250 D 85

4086 Sysselsettingsmidler investering 0 0 0 291

4087 Mobilmast/hytte Inner Kromsfjellet 609 0 0 50

4088 Kjop av andeler 0 0 0 191

4089 Hovedplan avløp 343 250 500 0

4090 Vannbehandlingsanlegg basseng 119 119 110 0

4091 Ventilasjonsanlegg Skrenten 276 254 220 0

4092 Skanning eiendomsarkiv 360 450 450 0

4093 Sykeheimen - utvendig rehabilitering 496 400 400 0

4094 Ny anlo pskai hurtigbat 5 907 4 500 0 0

4095 Uteomradet Strand skole 301 301 0 0

4097 Ny El-kjel sykeheimern 204 200 0 0

5001 IT-investeringer 237 250 500 448

5002 Fosen sammarbeid investeringer 317 317 228 0

5012 Egenandel KLP 316 380 380 351

5026 Oppgradering kommunale boliger 813 1 000 1 000 0

5044 Nytt gjerde Strand skole 0 0 0 130

5045 Renovering sykeheim bygg/inventar 197 200 0 0

5046 Lokaler Fosen vekst 0 0 0 145

6010 Asfaltering kommunale veier 1 502 1 800 1 800 2 653

6023 Boligbygging 0 0 0 4 695

6025 Rehabilitering av vannkummer 936 1 000 500 0

6026 Hovedplan for vann 0 0 0 349

6027 Grunnarbeid veg open - Vingsandaur 0 0 0 1227

6028 Gjerde rundt Steinbrudd indre/ytre Skj 0 0 0 278

6044 Kjøp av aksjer 10005 10 005 0 25

6045 Salg fast eiendom 87 0 0 88

Sum fordelt 25 652 26549 9468 19036
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§  5-8. Balanseregnskapet
Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2021 Regnskap 2020

EIENDELER

A. Anleggsmidler 414 840 409 608

I. Varige driftsmidler 10 209 156 208 966

1. Faste eiendommer og anlegg 200 731 201 982
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 8 424 6 985

II. Finansielle anleggsmidler 31 492 20 321

1. Aksjer og andeler 8 17 359 6 512
2. Obligasjoner 0 0
3.Utlån 11 14133 13 809

Ill. Immaterielle eiendeler 0 0

IV. Pensjonsmidler 2 174 191 180 321

B. Omlepsmidler 3 52 410 53 064

I. Bankinnskudd og kontanter 32 988 37 536

II. Finansielle omløpsmidler 0 0

1. Aksjer og andeler 5 0 0
2. Obligasjoner 0 0
3. Sertifikater 0 0
4. Derivater 0 0

Ill. Kortsiktige fordringer 19 422 15 528

1. Kundefordringer 4053 3145
2. Andre kortsiktige fordringer 5438 4 001
3. Premieavvik 2 9 931 8 382

Sum eiendeler 467 249 462 672

EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital -170 826 -159 883

I. Egenkapital drift -29 497 -35 157

1. Disposisjonsfond 6 -25 415 -31 457
2. Bundne driftsfond 6 -4 082 -3 700
3. Merforbruk i driftsregnskapet 0 0

II. Egenkapital investering 62 -1 679

1. Ubundet investeringsfond 6 -861 -881
2. Bundne investeringsfond 6 -190 -798
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 1 113 0

Ill. Annen egenkapital -141 391 -123 047

1. Kapitalkonto 7 -141 001 -122 657
2. Prinsippendrinaer som påvirker arbeidskapitalen drift 7 -390 -390
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 0 0

D. Langsiktig gjeld -277 237 -286 626

I. Lån -101 567 -105 396
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 11 -101 567 -105 396
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Tall I1000 kroner Note Regnskap 2021 Regnskap 2020
2. Obligasjonslån 0 0
3. Sertifikatlån 0 0

H ..Pensjonsforpliktelse 3 -175 670 -181 230

E. Kortsiktig gjeld -19186 -16 163

I. Kortsiktig gjeld · 2 -19 186 -16 163
1. Leverandørgjeld -7 401 -5866
2. Likviditetslån 0 0

3. Derivater 0 0
4. Annen kortsiktig gjeld -11 785 -10 297
5. Premieavvik a 0

Sum egenkapital og gjeld -467 249 -462  672

F. Memoriakonti

I. Ubrukte lånemidler

II. Andre memorlakonti

Ill. Motkonto for memoriakontiene

0

$ 224

3 283 •·.

$507. '

0

1 494

-4 061
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$ 5-9- Oversikt oversamlet budsjettavvik og arsavslutningsdisposisjoner
Drift

1 Netto driftsresultat

2 Avsetning til bundne driftsfond

3 Bruk av bundne driftsfond

4 Overføring til investering i hht budsjett

S Avsetning til disposisjonsfond i hht budsjett

6 Bruk av disposisjonsfond i hht budsjett

7 Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk

8 rets budsjett-awvik (mer- eller mindreforbruk far strykninger

9 Strykning av overføring til investering

10 Strykning av avsetning til disposisjonsfond

11 Strykning av tidligere års merforbruk

12 Strykning av bruk av disposisjonsfond

Regnskap Regnskap

2021 2020

3 537 - 6 495

886 1538

503 - 1 902

9196 4097

274 2120

15 154- 9 544

8 838 10 186

716- 178

13 Mer-eller mindreforbruk etter strykninger

14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger

15 Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk

16 Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk

17 Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond

18 Framf@rt til inndekning senere år (merforbruk)

8122 - 10 364

8122

1144

11508

2021 2020

1 Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån

2 Avsetning til bundne investeringsfond

3 Bruk avbundne investeringsfond

4 Bruk av lån

5 Overføring fra drift i hht budsjett

6 Avsetning til ubundet investeringsfond i hht budsjett

7 Bruk av ubundet investeringsfond i hht budsjett

8 Dekning av tidligere ars udekket belp

11 796

-608

-860

-11778

15 642

-51

-15 191

-4 097

-215

3 912

9 Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)

10 Strykning av avsetning til ubundet investeringsfond

11 Strykning bruk av lån

12 Strykning overforing fra drift

13 Strykning av bruk av ubundet investeringsfond

-1 450 0

2582
-20

14 Udekket eller udisponert beløp etter strykninger

15 Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond

1112

16 Framfrt til inndekning i senere ar (udekket belop) 1112
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Note nr. 1 : Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper, iflg ny

kommunelov kunngjort 22.06.2018

Anordningsprinsippetjf.Kommuneloven § 14-6

AIiekjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året er med i årsregnskapet for

vedkommende år, enten de er betalt eller ikke nå regnskapet avsluttes

Grunnleggende regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. AIie utgifter, utbetalinger,

inntekter og innbetalinger regnskaps føres brutto, og alle kjente utgifter og inntekter tas med i det

året de oppstår. I den grad at det ikke kan fastsettes eksakte beløp for inntekter og utgifter ved

regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp. Justering i forhold til eksakt beløp, foretas i det

paflgende ar.

Klassifisering og verdivurdering lflg. Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap

Og arsberetning - ikrafttredelse01.01.2020-53-1,93-2 og 33

Eiendeler som er vesentlige og til varig eie klassifiseres i balanseregnskapet som anleggsmidler.

Anleggsmidler måles til anskaffelseskost.

Andre eiendeler klassifiseres som omlpsmidler).

Omløpsmidler måles til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
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Note 2 Arbeidskapitalen
Begrepet arbeidskapital er en størrelse i kommunens balanseregnskap som gir uttrykk for hvor god

likviditeten er, det vil si evnen til abetale løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Budsjett

og regnskapsforskriften,§ 5-10, a)

BALANSEN 31.12.2021 01.01.2021 Endring

Omløpsmidler 52 410,00 53 063,00 -653,00

Kortsiktig gjeld 19 186,00 16 163,00 3 023,00

IArbeidskapital 33 224,00 36 900,00 -3 676,00

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET
(bevilgningsoversikter)

Netto driftsresultat

Netto utgifter/inntekter i investering

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)

Endring arbeidskapital i drifts- og
investeringsregnskapet

Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift
og investering

2021

3 536,00

10 936,00

3 730,00

-3 670,00

-6,00

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

Andre forklaringer

Sum forklaringer

12



Note 3 Pensjonsforpliktelser
Generelt om pensionsordningene _ikommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens

pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter

alders-, ufre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon

med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordes med utbetaling

fra NAV.

Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan

bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men

bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Fellesordning Folkevalgte Sykepleiere Sum

Innestående på premiefond 01.01 577 452 1 1030

Tilført premiefondet i løpet av året 6385 33 1013 7431

Bruk av premiefondet i l@pet av aret -2927 -36 -65 -3029

Innestående på premiefondet 31.12 4035 449 949 5432

Regnskapsforing av pension
Etter 93-50g 3-6i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader

som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.

Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til

pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen

mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts

eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste ar/med 1/7 per år for

premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013

og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for

kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for

vedkommende år {kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av

premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 20x1 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter

er 3,6 mill kroner høyere enn faktisk betalte pensjonspremier. Bestemmelsene innebærer også at

beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis

anleggsmidler og langsiktig gjeld.
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Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik

KLP SPK SUM

Pensjonskostnad og premieavvik 2021 2021 2021

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 4 957 328 895 820 5 853148

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 4 889 091 298 401 5 187 492

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -5 646 796 -185 622 -5 832 418

E Administrasjonskostnad 235 121 29 030 264151
Beregnet netto pensjonskostnad - inkl

A adm 4 434 744 1037 629 5 472 373

B Forfalt pensjonspremie - inkl adm kostnader 8 294 402 950 337 9 244 739

C rets premieavvik (B-A) 3 859 658 -87 292 3 772 366

I 
Pensjonsutgifter i drifts- og
investeringsregnskapet 2021 2021 2021

B Forfalt premie inkl adm kostnader 8 294 402 950 337 9 244 739

C Årets premieavvik -3 859 658 -87 292 -3 946 950

D Amortisering av tidligere års premieavvik 2 383 516 -85 400 2 298 116
Brutto pensjonsutg etter premieavvik og

F amortisering 6 818 260 777 645 7 595 905

G Pensjonstrekk ansatte -843 548 -211 751 -1 055 299

Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 5 974 712 565 894 6 540 606

IAkkumulert premieavvik 2021 2021 2021

Sum gjenstående premieavvik tidligere
år 8 233 758 -261 992 7 971 766

Årets premieavvik 3 859 658 -87 292 3 772 366

Sum amortisert premieavvik dette året -2 383 516 85400 -2298 116

Akkumulert premieavvik pr 31.12 9 709 900 -263 884 9 446 016

Sum akkumulert premieavvik inkl arb.g.avg 9 709 900 -263 884 9 446 016

IPensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2021 2021 2021

Netto pensjonsforpliktelse pr 01.01. 1763300 -2 456 426 -693 126

Årets premieavvik 3 859 658 -87 292 3 772 366
Estimatavvik - fort direkte mot
egenkapitalen -2 468 317 -1763 541 -4 231 858

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12 3 154 641 -4 307 259 -1 152 618

Herav: (balanseverdier)

Brutto pensjonsforpliktelse -164 203 188 -11140 928 -175 344 116

Pensjonsmidler 167 357 829 6 833 668 174 191497
Arbeidsgiveravgift av netto

-219 670 Ipensjonsforpliktelse 160 887 -58 783
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Note 4 Kommunens garantiansvar pr 31/12-202l

Kommunens garantiansvar pr. 31.12.2021

Gitt overfor - navn Adresse Belp Utloper dato

Midtre Namdal avfallsselskapBarlia, 7863 Overhalla 1 827 642 Ved nedbet. Lan,imfvedlegg

Brannvesenet Midt IKS Seihn.gt.l 0, 7725 Steinkjer 82 225 Lån 8317. 50.45662,innfrielsesdato 19/11-2024

Brannvesenet Midt IKS Seilrngt.10, 7725 Steinkjer 28 500 Lån 8317.50.28199, innfrielsesdato 15/6-2024

Brannvesenet Midt IKS Seilrngt.10, 7725 Steinkjer 95 999 Lån 8317.52.80998,innfrielsesdato 15/11-2027

Brannvesenet Midt IKS Seilrngt. l 0, 7725 Steinkjer 9 900 Lån 8317.53.19576,innfrielsesdato 4/12-2023

Brannvesenet Midt IKS Seilm.gt.10,7725 Steinkjer 33 300 Lån 8317.53.62927,innfrielsesdato 22/12-2024

Sum garantiansvar 2 077 566

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Balansefrt Eierandel i

Selskapets navn verdi Lignings verdi selskapet
22141010 Egenkapital KLP 5 455 925

22170010 Biblioteksentralen AL 300 300 1 andel

22170020 Torghatten ASA 0

22170095 Trondelag Reiseliv 1 000 1000 0,06 %

22170100 Trønder Energi AS A-aksjer 10 104 000 3 864 495 1,18 %

22170110 Stiftelsen Halten 1 000 1000 10 andeler

22170120 Brannbil og pumpe 770 000

22170121 Fosen Vekst AS 250 000

22170122 Nord-Fosen Utvikling AS 15 000

22170123 Revisjon Midt-Norge SA 15 000

22170124 Namdal Rehabilitering 190 835

22170125 Flyco AS 555 900

Brannvesenet Midt Iks 5,60 %

Midtre Namdal Avfallselskap 2,40 %

221 Aksjer og andeler 17 358 960 3 866 795
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Note 6 Fond

Bokført Bokført verdi
Bunde fond  -  formål verdi 01.01  . Avsetning Bruk 31.12.
Bundne driftsfond 3699617 886075 480180 4082035
Selvkostfond 178795 23477 155318
Sum 3878412 886075 503657 4082035
Bunde
investeringsfond
Bundne
investeringsfond 798039 608507 189532
Øremerket
statstilskudd
Gavefond
Sum 798039 0 608507 189532
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Beholdning Avsetninger/ Bruk av Beholdning

01.01 omdisp/korr fond/omdisp 31.12

Disposisjonsfond 31456 914 8 396 788 14 438 510 25 415 192

Bundne driftsfond 3 699 618 886 075 503 657 4082 036

Ubundne investeringsfond 881233 0 20475 860 758

Bundne investeringsfond 798 039 0 608 507 189 533

Samlede avsetn. og bruk av avsetn. 36 835 804 9 282 863 15 571148 30547 518

Spesifikasjon:

Beholdning Bruk av Beholdning

01.01 Avsetninger fond 31.12

Bundne fond:

Selvkostfond 178 795 0 23 477 155 318

Øremerka og øvrige bundne fond 3 356 871 886 075 480182 3 762 764

Næringsfond/kraftfond 33 324 0 0 33 324

Gavefond 130 629 0 0 130629

Sum driftsfond 3 699 619 886 075 503 659 4082 035

Bundne investeringsfond:

Mobildekningsprosjekt 767 360 0 608 sos 158 855

Øvrige bundne invest.fond/omdisp 30 678 0 0 30 678

Sum bundne investeringsfond 798038 0 608 505 189 533

Disposisjonsfond:

Inngående balanse 31456 913

Næringsfonda/næringsrådgiver 1048196 3 698 248

Finansområdet - overskudd 2020 3 712 891 4 277 500

Eiendomsskatt 236 033

Havner 4 500 000

Tilskudd havbruksfondet

Rådmann 1364 008

Oppvekst og kultur 6 500

Kulturtiltak 85 413

Bygdatunet 14 539

Helseopplysning 15 000

Fylkesveier - teknisk

Miljvern so000

Politisik styringsorganer so000

Sykehjem 377 300

Havbruksfond 3 399 667

Sum disposisjonsfond 31456913 8396 787 14438 508 25 415 192

Ubundne investeringsfond

Øvrige bundne investeringsfond 881233 0 20 475 860 758

Sum ubundne investeringsfond 881 233 0 20475 860 758

Overt fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet:

Regnskap Justert budsj Opprinnelig Regnskap

2 021 2 021 budsj 2021 2 020

Overført i 2021 4 696 034 7 277 500 3 000 000 2 581466
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Note 7 Kapitalkontoen
Kapitalkontoen i kommuneregnskapet benyttes til autligne virkninger av transaksjoner i

bevilgningsregnskapet som ikke påvirker egenkapitalen, det vil si endringer i anleggsmidler og gjeld.

Saldo på kapitalkonto viser størrelsen på den delen av anleggsmidlene som ikke er finansiert med

gjeld.

BALANSEN 31.12.2021 01.01.2021 Endring

Anleggsmidler 414 838,00 409 609,00 5 229,00

Langsiktig gjeld 277 237,00 286 626,00 -9 389,00

Endring ubrukte lånemidler (økning
5 224,00 1494,00 3 730,00

+/reduksjon-)

Endring i regnskapsprinsipp som
påvirker anleggsmidler

Endring i regnskapsprinsipp som
påvirker langsiktig gjeld

INetto endring 142 825,00 124 477,00 18 348,00

IB 122657

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer) 0

Aktivering av fast eiendom og anlegg 15221

Reversert nedskrivning av fast eiendomog anlegg

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler

Kjop av aksjer og andeler 10878

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler

Utlån 841

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse

Avdrag på eksterne lån 8420

Økning pensjonsmidler -6130

Reduksjon pensjonsforpliktelser 5789

Arb.avg netto pensjonsforpliktelse

Reduk sjon av kapitalk onto(debetposteringer)

Avgang fast eiendom og anlegg 7 663,00

Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg 7 371,00

Nedskrivning fast eiendom og utstyr/maskiner

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler

Avgang aksjer og andeler 30,00

Nedskrivning av aksjer og andeler

Avdrag på utlån
y

467,00

Avskrivning utlån

Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse

Bruk av midler fra eks terne lån 860,00

Økning pensjonsforpliktelser 119,00
y

Arb.avg netto pensjonsforpliktelse 165,00

Saldo 31.12 141 001,00
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Note 8 medarbeidere

Tekst 2021 2020 2019
Antall årsverk 87,6 89 92

Antall ansatte 107 128 131

Antall kvinner 91 108 105

% andel kvinner 85 84,37 80,15

Antall menn 16 20 26

% andel menn 14,9 15,6 19

Antall kvinner ledende stillinger 3 3 6

% andel kvinner i ledende 42,8 50 66,7
stillinqer
Antall menn i ledende stillinger 4 3 3

% andel menn i ledende stillinger 57,2 50 33,3

Antall deltidsstillinger 53 85 91

Antall ansatte i deltidsstillinger 53 85 91

Antall kvinner i deltidsstillinger 51 69 80

% andel kvinner i deltidsstillinger 96,3 81 87,9

Antall menn i deltidsstillinger 2 5 11

% andel menn i deltidsstillinger 3,7 5,8 12

Note 9 Anleggsmidler

Tekst 5 år 10 ar 15 år 20 ar 40 år 50 år 50 år
Bokført verdi

2 225 796 4 758 679 0 20 449 667 126 828 909 44 437 765 10 265175
per 1.1
Tilgang 1 962 885 952 578 0 2 510 345 9 797 872 0 0
Avqanq 0 115 000 0 0 7 548 205 0 0

Avskrivninger 769 682 591 278 0 1 102 425 3 829 511 1 078 129 0

Nedskrivninger 0

Reverserte
0

nedskrivninger

Bokført verdi
31.12 3 419 000 5 004 978 0 21857587 125 249 064 43 359 637 10 265 175
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Note 10 Gebyrfinansierte selvkost-tjenester

Osen kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til

"Forskrift om beregning av selvkost". Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum

Selvkost Kommune.
Hva er selvkost:
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med a frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene

som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til a tjene penger på tjenestene.

For a kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en

selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en

selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to

regnskapene vil, som oppstillingen under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

Elementene i en selvkostkalkyle:
Samlet
selvkost:
+ Direkte driftsutgifter
- Andre inntekter enn
gebyrinntekter

+ Indirekte driftsutgifter (adm.
utgifter)

+ Kalkulatorisk rentekostnad
+ Kalkulatorisk avskrivningskostnad
= Gebyrgrunnlag

Driftsregnskapet:
+ Direkte driftsutgifter

- Andre inntekter enn gebyrinntekter

Postene finnes bare i selvkostkalkylen og utgjør bl.a.
selvkostomradenes
bidrag til kommunekassens rente- og avdragsutgifter. Postene
skal ikke
føres i driftsregnskapet.

= Resultat før gebyrinntekter

its
=Selvkostresultat =Driftsresultat (alltid storre enn selvkostresultat)

Selvkostresultatet føres mot selvkostfond og/eller memoriakonti i balanseregnskapet.

1 selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige

avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter

(administrasjonsutgifter).
Kalkulatoriske kapitalkostnader:

Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinansiering

trekkes ut av beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens

driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning som kommunen går glipp av ved at

kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i

anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente.
Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-arig swap-rente + 1/2 %-poeng. I 2021 var denne lik 1,956

%.
Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:

Selvkostforskriften fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå

i gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne

selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i

løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller

omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av

tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i

sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd

som stammer fra 2021i sin helhet være disponert innen 2026.
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Krav om utarbeidelse av kalkyler:

I tillegg til autarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide forkalkyler

i forkant av budsjettåret for aestimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode.

Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser.

Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall

brukere og generell ettersprsel.I tillegg til aoverholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha

målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Resultatet for 2021 var ikke kjent

ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser i budsjettet for 2022 og

etterkalkylen for 2021.
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Note 11 Langsiktig gjeld

Eksterne lån Bokført verdi 31.12 Løpetid Rentefot
Refinansering

%

Lån til egne
investeringer 97627459
Lån til innfrielse
av kausjoner 39900
Lån til videre
utlån 3899797
Finansielle
leieavtaler
Sum lån 31/12 101567156
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Note 12 Avdrag på lån

Konto(T)

Husbanken - formidlingslan

Husbanken - andre lån

Kreditt- og finansinstitusjoner

KLP-lån

Andre lån

- Husbanken formidlingslån

Sum lan 1/1-2020

2021

-4 726 251,00

-209 500,00

-81 653 240,00

-18 807 251,00

-105 396 242,00

4 726 251,00

-100 669 991,00

Avskrivning (kto 15900) 7 371024,28

Minimumsavdrag= (avskrivninger/anleggsmidler)*langsiktig

gjeld

Minimumsavdrag 3 551012,99

Årets avdrag 7 592 632,00

Konklusjon: betalt tilstrekkelig med avdrag 4 041619,01

Note 13. Ytelser til ledende personer og revisor i 2021

1/5-2020  -  30/4--2021 1/5-2021 -31/12-2021 1/1-31/12-2021

Ordfører 839.800 839.800

Rådmann 875.000 925.000

Revisor 404.001
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Note 14: Selvkostregnskap feiing og boligtilsyn 2021

Driftsinntekter: Bel@p:
Gebyrinntekter 333726

Div.inntekter/refusjoner/kompensasjoner 17735

Overføring fond fra kommune 0

Sum driftsinntekter 351461

Driftsutgifter:
Lønn inkl.sosiale kostnader (tilsyn) 59261

Lønn inkl.sosiale kostnader (feiing) 58455

Kjp av varer/tjenester 89213

Sum driftsutgifter 206928

Finansutgifter 10641

Finansinntekter -58

Tidligere akku. Regnskapsmessig resultat 4121

Bruk av fond 0

Avsetning til fond 133834

Akku. Regnskapsmessig resultat 137955

Regnskapsmessig resultat 133834

Feiing og tilsyn utføres av Brannvesen Midt IKS.

Tallene i note 13 er hentet fra Brannvesen Midt IKS's regnskap.
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Note 15: Selvkostregnskap renovasjon 2021

Driftsinntekter: Belp:
Andre inntekter 134000

Gebyrinntekter 2390000

Overføring fond fra kommune 0

Sum driftsinntekter 2524000
-

Driftsutgifter:

Direkte driftsutgifter, internt til egne innbyggere 2076000

Direkte driftsutgifter, ekstern produksjon 0

Henførbare indirekte driftsutgifter 13000

Kalkulatoriske rentekostnader, internt til egne innbyggere 31000

Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon 0

Kalkulatoriske avskrivinger, internt til egne innbyggere 206000

Kalkulatoriske avskrivinger, ekstern produksjon 0

Sum driftsutgifter 2326000

Årets selvkostresultat 198000

Avregning selvkost fra ekstern tjenesteprod. Tidl. Regnskapsår 0

Årets resultat som skall disponeres 198000

Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd 198000

Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd 0

Saldo selvkostfond pr. 1/1-21 9000

kostnad ved bundet kapital på selvkostfond 2000

Saldo selvkostfond pr. 31/12-21 208000

Årets finasielle dekningsgrad 109 %

Årets selvkostgrad 100%

Renovasjon utføres av Midtre Namdal Avfallselskap IKS

Tallene i note 15 er hentet fra Midtre Namdal Avfallselskap IKS's regnskap.

28



NOTE nr. 16: Utlån (finansielle anleggsmidler)

Budsjett og regnskapsforskriften, $5-11,c)

Finansiert
Finansiert Vesentlig

Låntaker Utlån (beløp) med egne
med lån tap

midler
Startlån 3931428 3931428
Naeringslan:
Vingsand Brygge 500000 500000

Sætervik Handel 245456 245456

Nordmeland Gårdshotell as 1400000 1400000

Diverse lån 30377 30377

Sosiallån 26113
SUM 6133 374,00 2175 833,00 3 931 428,00

Note 17 : Salg av aksjer

Aksjeposten i Torghatten AS er solgt i 2021 for kr 5.722.500,-. Beløpet er inntektsført i

investeringsregnskapet

Osen ..... ·············/

alee«et
Roar Leirset

rådmann
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Til kommunestyret i  
Osen kommune 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Osen kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr. 3 536 730. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter drift og investering, 
økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening  

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og  
• gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 

31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Årsberetningen og annen øvrig informasjon  
Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som 
er publisert sammen med årsregnskapet. Årsberetning er pliktige opplysninger i årsberetning etter 
kommuneloven § 14-7, og øvrig informasjon er all annen informasjon i samme dokument eller annen 
årsrapport som følger årsberetning og årsregnskap. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker 
verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen 
øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss 
under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig 
informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller 
annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsmelding mottatt 24.03.2022 
og har ingenting å rapportere i så henseende.  
 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og 
• at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 

 
Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under 
uttalelse om øvrige lovmessige krav. 
 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 



Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende 
fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for 
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 1 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 
 
Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Osen kommunes 
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. 
 
Konklusjon 
Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å 
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik 
 
Se www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 1 
 
 
 
 
Steinkjer, 19. april 2022 
 
 

 
Knut Tanem 
statsautorisert revisor 
oppdragsansvarlig  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger
http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger


Til 
Kommunestyret 
 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap og årsberetning for 2021 
 
Kontrollutvalget har i møte 26.04.22, under sak 9/22, behandlet kommunekassens 
årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært avlagt årsregnskap, datert 17.03.22, rådmannens 
årsberetning og revisors revisjonsberetning datert 19.04.22.  
 
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 3 536 730. 
 
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra 
kommunedirektøren. Kontrollutvalget har også fått orientering fra oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger og dokumenter som de har bedt 
om. 
 
Kontrollutvalget mener at årsregnskap med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller 
brukernes informasjonsbehov. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar 
med gjeldende lover og regler. 
 
Kontrollutvalget mener at årsberetningen tilfredsstiller lovens krav. 
 
Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
 
Kontrollutvalget 26.04.22 
 
 
 
Kopi: Formannskapet  
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