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Årsberetning 2020 Storfjord kommune 
 

Årsberetningen for 2020 bygger på regler i ny kommunelov med tilhørende nye 

økonomibestemmelser. Derfor vil årets årsberetning være endret fra tidligere. 

 

Det er kommunedirektøren som legger fram årsberetningen og den tar for seg de store linjer 

og overordnede analyser. Detaljer ned på etats- og avdelingsnivå fremgår av den ordinære 

årsmeldingen. 

 

På tidspunktet for avleggelsen av årsberetningen er det fortsatt uvisst når vi ser slutten av 

koronapandemien, som har stilt kommunen overfor utfordringer. Dette vil kunne få både 

resultatmessige og likviditetsmessige konsekvenser for kommunen.  

 

Økonomisk utvikling og stilling 
 

Storfjord kommune er i en svært alvorlig økonomisk situasjon med negative driftsresultat, 

regnskapsmessig merforbruk og ingen økonomiske buffere til å håndtere uforutsette utgifter 

eller svikt i inntektene. Høy og økende lånegjeld gjør kommunen sårbar for renteøkninger. 

Kommunens driftsnivå er ikke bærekraftig og situasjonen krever at planlagte innsparingstiltak 

gjennomføres og får effekt, slik at vi kan levere gode tjenester innenfor de økonomiske 

rammene vi har til rådighet. 

 

Driftsresultat og regnskapsmessig forbruk 

 

Tabellen under viser brutto driftsresultat, netto driftsresultat og regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk (forenklet økonomisk oversikt drift). 

  
Tall i 1000 Regnskap 

2020 

Revidert budsjett 

2020 

Regnskap 2019 

Sum driftsinntekter  239 458                228 365             229 504 

Sum driftsutgifter  241 383                225 676             240 991 

Brutto driftsresultat      1 925                    2 689               11 487 

Netto finansposter og avskrivninger           50                         23                    126 

Netto driftsresultat      1 975                    2 712               11 613 

Bruk av avsetninger     -3 187                       312                    331 

Avsetninger      5 162                    2 400               11 282 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk              0                           0                        0 

 

Brutto driftsresultat  

 

Brutto driftsresultat viser differansen mellom årets driftsinntekter og årets driftsinntekter 

utenom renter og avdrag. Dette resultatet skal dekke netto rente- og avdragsutgifter samt 

eventuelle pliktige avsetninger til fond (bundne avsetninger). Brutto driftsresultat i 2020 ble 

negativt med 1,93 millioner kroner, ca. 9,56 millioner kroner bedre enn i 2019. Når brutto 

driftsresultat er negativt innebærer det at årets utgifter i driften er høyere enn årets 

driftsinntekter. For å ikke få et underskudd i driftsregnskapet må en da benytte oppsparte 

midler fra tidligere overskudd, eventuelt positive bidrag fra kommunens finanstransaksjoner 

(finansinntekter fratrukket finansutgifter).  
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Netto driftsresultat  

 

Netto driftsresultat er vurdert til å være den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den 

økonomiske situasjonen i en kommune. Netto driftsresultat bygger på brutto driftsresultat, 

men tar i tillegg hensyn til kommunens finanstransaksjoner (netto rente- og avdragsutgifter). 

Indikatoren viser dermed hva som er igjen etter at alle årets driftsutgifter (lønns- og 

driftsutgifter samt rente- og avdragsutgifter) er trukket fra alle årets driftsinntekter. 

Avskrivninger tas også med, men disse nulles ut med motpost og har dermed ikke 

resultateffekt. Et positivt netto driftsresultat kan avsettes til fond eller overføres til 

investeringer. Netto driftsresultat i 2020 ble negativt med 1,97 millioner kroner eller -0,8 

prosent målt i forhold til kommunens samlede inntekter. Resultatet ble 9,64 millioner kroner 

bedre enn i 2019, og 0,74 millioner kroner bedre enn budsjettert i 2020. Iht. kommunestyrets 

vedtatte økonomiske handlingsregler var målet i 2020 et positivt netto driftsresultat på 1,75 

prosent, eller 3,92 millioner kroner. Målet er dermed ikke innfridd. Det negative 

driftsresultatet i 2020 ble dekket opp gjennom bruk av disposisjonsfond (oppsparte midler fra 

tidligere år), og kommuneregnskapet ble gjort opp i balanse. Imidlertid måtte 2 mill kr strykes 

budsjettert som overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet, samt 2,7 mill kr 

strykes budsjettert som overføring til disposisjonsfond. 

 

 

Utvikling i netto driftsresultat fra 2017 til 2020: 

 

Tall i 1 2020 2019 2018 2017 

Netto driftsresultat 1 974 894 11 612 780 -1 348 251 -7 343 246 

% av inntekter -0,8 -5,1 0,6 3,4 

 

Utviklingen viser en dramatisk nedgang i netto driftsresultat fra 2017 til 2019, mens den 

negative trenden muligens er snudd i 2020.  

 

 

Regnskapsmessig resultat  

 

Regnskapsmessig resultat (mer- eller mindreforbruk) viser resultatet etter bruk av og 

avsetning til bundne og ubundne fond, og er «bunnlinjen» i kommuneregnskapet. Bundne 

fond er knyttet til selvkostområder som vann og avløp, men også øremerkete tilskudd som 

ikke fullt ut er disponert i regnskapsåret, og som kan avsettes på egne fond. Ubundne fond er 

disposisjonsfond som er oppsparte frie midler fra tidligere år.  

Årsregnskapet for 2020 er oppgjort i balanse. Resultatet er imidlertid etter strykninger. Etter 

gjeldende regnskapsregler må underskuddet reduseres for eventuelle budsjetterte avsetninger 

til frie fond, budsjetterte overføringer fra drifts- til investerings-regnskapet, samt budsjettering 

av tidligere års regnskapsmessig underskudd. For 2020 utgjør samlet netto merforbruk før 

strykninger 4,762 mill. kr. Det er gjort følgende styrkninger for å dekke opp for 

regnskapsmessig merforbruk: 

• Overføring fra drift til investering:    2,000 mill. kr 

• Avsetning til disposisjonsfond kraftinntekter:   0,463 mill. kr 

• Avsetning til disposisjonsfond :     2,299 mill. kr 

Sum strykninger 2020     4,762 mill. kr 
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Likviditet 

 

Budsjett- og regnskapsforskriftene pålegger kommunestyret et særlig ansvar for å sikre at 

kommunen har så god likviditet at løpende forpliktelser kan dekkes. Forholdet mellom 

omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Denne forteller om kommunens evne 

til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Dette nøkkeltallet beregnes på et gitt tidspunkt, her pr 

31.12.20. Likviditeten vil endre seg gjennom året og dermed har dette nøkkeltallet noe 

begrenset verdi annet enn hvordan likviditeten var ved årsskiftet. 

 

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld (bør være større enn 2) 

Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld (bør være større enn 1) 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Likviditetsgrad 1  2,39 1,98 3,02 3,31 2,75 

Likviditetsgrad 2 1,02 0,65 1,30 2,08 1,77 

 

Beregningene for likviditetsgrad 2 er foretatt med å benytte kasse og bankinnskudd som mest 

likvide midler. Dette blir ikke helt korrekt fordi mye av det som er kortsiktige fordringer er 

refusjoner fra staten og fylkeskommunen som vil komme inn like etter årsskiftet. Likevel gir 

det en pekepinn på at likviditeten i Storfjord kommune ikke har blitt litt dårligere i løpet av 

2020, men er fortsatt på et svakt nivå.  

 

Ved å gjøre en beregning av reell langsiktig regnskapsmessig driftslikviditet, der man blant 

annet trekker fra bundne midler som avsetninger til fond og ubrukte lånemidler får vi et helt 

annet bilde av situasjonen. Da kan begge likviditetsgradene bli negative. Dette kan bety at en i 

fremtiden må vurdere å sørge for en reserve i form av kassekreditt. 

 

Disposisjonsfondet  

 

Dette er kommunens reservefond, og kan benyttes fritt til både drift og investering. Fondet 

utgjorde ved inngangen til 2020 6,2 millioner kroner, eller 2,7 prosent av brutto 

driftsinntekter. Det ble brukt 5,2 mill. kroner av disposisjonsfondet i 2020. Ved utgangen av 

2020 er det dermed 1,06 millioner kroner på disposisjonsfond, eller 0,4 prosent av brutto 

driftsinntekter. I følge de økonomiske handlingsreglene skal disposisjonsfondet utgjøre minst 

5 prosent av brutto driftsinntekter i 2020. Målet er dermed ikke innfridd. 

 

Fondsmidler 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Sum fond -26 075 263 -28 641 363 -36 465 266 -29 684 827 -20 952 090 

 

Fondsmidlene er redusert fra 2018 til 2020. Disposisjonsfondet er redusert med 5,2 mill kr på 

grunn av merforbruket fra 2020. Bundne driftsfond er økt med 3,2 mill kr, mens Investerings-

fond er redusert med 0,6 mill siste året.  

 

 

 

 

 

 



Årsberetning Storfjord kommune   Side 4 av 9 

 

Lånegjeld  

 

Kommunens lånegjeld er svært høy, og viser fortsatt økende tendens. Total lånegjeld var ved 

utgangen av 2020 på 400,89 millioner kroner, en økning på 61,98 millioner kroner i løpet av 

året. I dette tallet inngår ikke kommunens pensjonsforpliktelser.  

 

I 2020 ble det tatt opp nye lån på til sammen 71,345 millioner kroner til ordinære 

investeringer og selvkostinvesteringer. Det ble tatt opp 12 millioner kroner i startlån. En del 

av den totale gjelden er finansiert av gebyrer (vann og avløp), formidlingslån (startlån fra 

Husbanken) eller ansvarlige lån. I netto lånegjeld trekkes disse ut. Netto lånegjeld utgjorde 

ved utgangen av året 346,5 mill kr, en økning på 56 millioner kroner fra året før, eller 19,2 

prosent. Målt i prosent av kommunens inntekter gikk lånegjelden opp fra 109,9 prosent ved 

utgangen av 2019 til 144,7 prosent ved utgangen av 2020.  

 

Kommunens lånegjeld er svært høy, og har de siste årene belastet driften i økende grad 

gjennom økte rente- og avdragsutgifter. For 2020 var om lag 66 prosent av den totale 

gjeldsporteføljen eksklusivt startlån med fastrente, inkludert rentebytteavtaler. Dette er i tråd 

med finansreglementet og de administrative rutinene for finansforvaltningen i Storfjord 

kommune, hvor det fremgår at minimum 1/3 del av gjeldsporteføljen skal være sikret. 

 

Gjeld pr innbygger er beregnet på bakgrunn av langsiktig gjeld eksklusiv videreformidlings-

lån fra Husbanken og folketall ved utgangen av året. 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Gjeld pr 

innbygger 

189 259 158 982 132 492 113 485 95 175 

Antall 

innbyggere 

    1 831     1 829     1 841    1 861   1 885 

 

Gjeld pr innbygger har hatt en økning fra 2016 til 2020. Hovedårsaken er det store 

investeringsnivået de siste årene. I tillegg så har vi blitt færre innbyggere å dele gjelden på. 

Kommuner som har netto lånegjeld over 75 % av inntektene, netto driftsresultat under 1% av 

inntektene samt disposisjonsfond på under 5 % av inntektene har lite økonomisk handlingsrom. 

Storfjord kommunes økonomiske handlingsrom ble sterkt svekket i 2020, og kommunen har 

lite økonomisk handlingsrom. Kommunen har også presset likviditet, samt svake nøkkeltall, og 

må fokusere på lav investeringstakt framover. 
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Vesentlige avvik mellom budsjettet og regnskapet 

 

Forskriftens §5-4 Bevilgningsoversikter drift og §5-6 Økonomisk oversikt drift: 

 

De siste årene har kommunen hatt manglende kvalitet og treffsikkerhet i rapporteringen 

underveis i året. Ved 3. kvartals rapportering for 2020 hadde kommunen en relativt god 

treffsikkerhet for hvordan årets resultat ville bli. Et avvik på 2,56 mill kr ved årets slutt er 

absolutt innenfor og forklarbart. 

 

Alle etater unntatt driftsetaten gikk i pluss. Driftsetatens merforbruk er overskridelse på 

brøyting og strøing samt godtgjørelse til brann og redning.  

 

Årsaken til forbedringen fra 2019 er spart pensjon etter et lavt lønnsoppgjør. Mer detaljerte 

forklaringer fremgår av etatenes årsmeldinger. 

 

Finansposten utgjør i hovedsak betydelig mindre inntekt av premieavvik på 6,6 mill kr. 

 

Driftsinntekter 

 

Tabellen viser alle driftsinntekter som er regnskapsført i 2020, revidert budsjett og avvik 

mellom budsjett og regnskap. Positivt avvik betyr merinntekt.  
 

 Regnskap 2020 Regulert budsjett 
2020 

Avvik 

Rammetilskudd 102 158 608 104 712 018 - 2 553 410 

Inntekts- og formuesskatt 48 630 258 46 067 000 2 563 258 

Eiendomsskatt 9 126 876 8 000 000 1 126 876 

Andre skatteinntekter 7 729 492 7 100 000 629 492 

Andre overføringer og tilskudd fra 
staten 

1 202 620 690 008 512 612 

Overføringer og tilskudd fra andre 38 866 597 28 713 243 10 153 354 

Brukerbetalinger 5 324 398 5 177 380 147 018 

Salgs- og leieinntekter 26 418 853 27 904 971 -1 486 118 

Sum driftsinntekter 239 457 702 228 364 620 11 093 082 

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift,

Regnskap til fordeling pr. etat

Tall i 1 kroner Regnskap 2020

Reguleringer 

2020

Regulert 

budsjett 2020

Opprinnelig 

budsjett 2020 Regnskap 2019

Fra bevigningsoversikt:

Til fordeling drift 153 167 114 3 887 090 150 608 726 146 721 636 156 836 019

Netto driftsutgifter pr. etat

Politisk styring 2 851 722 30 919 2 881 981 2 851 062 2 389 570

Sentraladministrasjon 13 014 653 72 754 13 346 414 13 273 660 13 393 699

Oppvekst- og kulturetaten 52 746 360 3 088 327 54 198 680 51 110 353 54 339 579

Helse og omsorg 71 155 407 4 298 725 76 456 784 72 158 059 73 669 892

Næringsetaten 2 598 259 -1 203 517 2 688 892 3 892 409 4 584 365

Konsesjonskraft -8 472 862 0 -7 735 587 -7 735 587 -4 738 369

Driftsetaten 8 978 793 -773 631 6 487 971 7 261 602 8 437 688

Driftsetaten - Kommunale bygg 9 080 322 723 513 9 133 897 8 410 384 8 942 782

Finans 1 214 459 -2 350 000 -6 850 306 -4 500 306 -4 183 186

Netto for alle etater 153 167 114 3 887 090 150 608 726 146 721 636 156 836 019
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Under posten Rammetilskudd faller inntektsutjevninger i tillegg til det rene rammetilskuddet. 

Inntektsutjevningen er en mekanisme for å overføre midler fra de skattesterke kommunene til 

de skattesvake kommunene. Størrelsen på inntektsutjevningen er vanskelig å fastslå før 

budsjettåret, men samlet bør skatteinngangen og inntektsutjevningen ikke avvike veldig mye 

fra anslaget i budsjettet. Inntektsutjevningen avviker 3,69 mill kr lavere enn budsjettert. 

Imidlertid kompenserer inntekts- og formuesskatten positivt med merinntekt på kr 2,56 mill kr 

i forhold til budsjett. 

 

Eiendomsskatten er for lavt budsjettert i fht skattetakstene og inntektene. Utfordringen er at 

skattetakstene for 2020 kom ca 1. januar 2020 og skattetakstene kan derfor avvike fra 

opprinnelig budsjett. Imidlertid burde revidert budsjett vært regulert med økning. Det er også 

tapsavsatt 0,1 mill kr av eiendomsskatt i 2020 da kommunen har eldre klagesaker som kan 

føre til fremtidige tap. 

 

Posten Andre skatteinntekter inneholder naturressursskatt og konsesjonsavgift. 

Naturressursskatten til kommunen beregnes etter en sats på 1,1 øre pr kilowattime og 

fastsettes på grunnlag av 1/7 av kraftverkets samlede produksjon av elektrisk kraft for 

inntektsåret og de seks foregående år. I 2020 er naturressursskatten 0,14 mill kr høyere enn 

budsjettert. Konsesjonsavgiften er en avgift som kraftverkseier plikter å betale til berørt 

kommune. Konsesjonsavgiften ble 0,49 mill kr høyere enn budsjettert. 

 

Avviket på 0,51 mill kr på posten Andre statlige overføringer skyldes ikke budsjetterte 

tilskudd fra Utdanningsdirektoratet, Sametinget, Statsforvalteren, og tilskudd fra Husbanken 

til bl.a. rentekompensasjon. 

 

Avviket på posten Overføring og tilskudd på 10,2 mill kr skyldes i hovedsak ikke budsjetterte 

refunderte sykepenger og svangerskapslønn på 7,9 mill kr, merinntekter refusjon drift 

merverdiavgift på 1,8 mill kr. 

 

Avviket i inntekten under punktet Salgs- og leieinntekter» på 1,49 mill kr skyldes i hovedsak 

lavere inntekter på byggesaksgebyrer, kart og oppmåling enn budsjettert, lavere andre 

salgsinntekter (eks Valmuen) som kan skyldes koronapandemien, lavere kaiavgifter enn 

budsjettert. Positivt har kommune fått 0,67 mill kr som merinntekt ved salg av 

konsesjonskraft. 
 

Driftsutgifter 

 

Tabellen nedenfor viser de regnskapsførte og budsjetterte driftsutgiftene i 2020 
 

 Regnskap 2020 Rev.budsjett 2020 Avvik 

Lønnsutgifter 134 396 816 132 996 204 -1 400 612 

Sosiale utgifter 14 024 606 13 495 076 -529 530 

Kjøp av varer og tjenester 54 565 360 49 767 314 -4 798 046 

Overføringer og tilskudd til andre 19 025 843 16 145 726 -2 880 117 

Avskrivninger 19 370 514 13 271 400 -6 099 114 

Sum driftsutgifter 241 383 139 225 675 720 -15 707 419 

 

Fastlønnsutgiftene 4,97 mill kr lavere enn budsjettert. Imidlertid er lønnsutgiftene til 

sykefravær 4,78 mill kr høyere. Lønn til brann og redning er 0,53 mill kr høyere enn 
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budsjettert samt at lønnsutgifter til fosterhjemslønn også ble 0,31 mill kr høyere enn 

budsjettert.  

Sosiale utgifter som er lik pensjonskostnader og gruppeliv/ulykkesforsikring avviker 

pensjonskostnadene negativt med 0,53 mill kr og dette skyldes at premieavviket ble vesentlig 

lavere enn budsjettert. 

 

Lønn og sosiale utgifter er totalt redusert med 1,6% i forhold til regnskapet for 2019, og dette 

skyldes delvis lavere lønnsoppgjør med tilhørende lavere pensjonskostnader. 

 

Merforbruket på 4,8 mill kr på «Kjøp av varer og tjenester» skyldes blant annet at brøyte- og 

strøingsbudsjettet overskrides med kr 2,24 mill kr, innkjøpte helsetjenester fra eksterne 

overskrides med kr 0,88 mill kr, underbudsjettert kjøp av edb-lisenser på ca 0,54 mill kr, 

merutgifter til eiendomsavgifter på 0,51 mill kr, inventar og utstyr/edb-utstyr overskrider 

budsjettet med kr 0,71 mill kr.  Merutgifter til hotell og overnatting på 0,63 mill kr skyldes 

karantenehotell i Skibotn og blir i sin helhet refundert av staten. I positiv retning bidrar 

mindreforbruk på advokat og konsulentbruk sett under ett på 0,36 mill kr.  

 

På kontogruppen «Overføringer og tilskudd til andre» stammer avviket på 2,88 mill kr i 

hovedsak underbudsjettert merverdiavgift på 1,8 mill kr, merutgift tilskudd til privat 

barnehage 0,3 mill kr.  

Det er utbetalt egenandeler turnuslege på til sammen 0,33 mill kr uten budsjettpost. Det er 

utgiftsført tap på fordringer på 0,22 mill kr uten budsjettpost. Det foreligger også utbetaling 

av utbedringstilskudd og boligtilskudd til private på kr 0,18 mill kr over budsjettpost. 

 

Posten avskrivninger er merutgiften 6,1 mill kr. Posten burde vært budsjettregulert i 2020. 

 

Finansinntekter og finansutgifter 

 

Renteinntekter viser en mindreinntekt på 0,18 mill kr på grunn av redusert saldo på 

bankinnskudd, og renteutgifter viser en merutgift på 0,23 mill kr. Avdragsutgiftene på 

eksterne lån har en merutgift på 0,34 mill kr. Minimumsavdraget ble ikke tilfredsstilt da 

merutgiften ikke ble betalt pr 31.12.2020. 

 

 

Forskriften §5-5 Bevilgningsoversikt investering: 

 

Fremdriften på de ordinære investeringene ble i 2020 betydelig lavere enn opprinnelig 

planlagt. Oversikten viser at det ble investert 17,34 mill kr mindre i anleggsmidler enn 

regulert budsjettert. Det er foretatt budsjettreguleringer av investeringsbudsjettet gjennom 

2020 for å forsøke få et realistisk budsjett i forhold til framdrift på det enkelte prosjekt, men 

for enkelte store prosjekt, der prosjektledelse blir leid inn eller styringsgrupper leder arbeidet, 

har det vært utfordrende å fastsette framdriften.  

 

Det er likevel store avvik på enkelte investeringsprosjekt, og det må bestrebes en enda 

strammere linje i forhold til budsjettreguleringer og oppfølging av investeringsprosjekter i 

årene framover. En oversikt over 3 prosjekt som har differanse som må forklares: 
 

Prosjekt 1049 Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns-tjenester, 

mindreforbruk 7,25 mill kr: 
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Dette prosjektet har en total budsjettramme på 20,5 mill kr som fordeles på årene 2017-2020. 

Regnskapet for disse årene viser en utgift på 21,5 mill kr. Det ble budsjettert med et tilskudd 

på 10,3 mill kr, mens tilskuddet ble 6,13 mill kr. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2020. 

 

Prosjekt 1063 Ny avlastningsbolig på Skibotn, mindreforbruk 4,06 mill kr: 

Prosjektet har en total budsjettramme på kr 23,93 mill kr som fordeles over 2019-2020. 

Regnskapet for disse årene viser en utgift på 17,42. Det ble budsjettert med et tilskudd på 9,3 

mill kr, mens tilskuddet ble 7,2 mill kr. Prosjektet må også ses i sammenheng med prosjekt 

1084 utskifting/renovering av VA – omsorgsbolig Skibotn som har et mindreforbruk på 1,2 

mill kr. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2020. 

 

Prosjekt 747 Ombygging gammel del Åsen, mindreforbruk 2 mill kr: 

Mindreforbruket ble ikke fanget opp ved 3. kvartalsrapporteringen. Prosjektet pågår fortsatt 

inn i 2021. 

 

Ny regnskapsforskrift endret blant annet på rapporteringen av videreutlån. Dette ble ikke 

fanget opp i rapporteringen på 3. kvartal i fjor og har hatt innvirkning for rapporteringen i 

2020.  

 

Det er i investeringsbudsjettet budsjettert med overføring fra drift på 2 mill kr, mens det i 

driftsbudsjettet er utelatt. Økonomiavdelingen har imidlertid i årsavslutningen hensyntatt 

investeringsbudsjettets tall, men på grunn av merforbruk er overføringen imidlertid strøket. 

 

Intern kontroll  

 

Kommunedirektøren har hatt oppfølgingsmøter med alle etater i løpet av året. Opplegg for 

lønnskontroll ble startet på i 2019 og med noen utfordringer i oppstarten av 2020, fikk man på 

plass et opplegg fra august 2020. Delegeringsreglementet har vi startet arbeidet med høsten 

2020 og regner med ferdigstilles i 2021. Økonomi- og finansreglementet er forsinket grunnet 

koronapandemien, og forventes oppstart med revisjon av vår 2021.  

 

Det er og blir fortsatt iverksatt tiltak som sikrer betryggende kontroll og en høy etisk standard 

i virksomheten.  

 

Kommunene i Nord-Troms samarbeidet hadde forvaltningsrevisjon i forhold til 

innkjøp/innkjøpssamarbeidet i 2019. Det er i 2020 gjennomført et omfattende arbeid for å 

etterleve rapporten. Det er vedtatt ny samarbeidsavtale mellom kommunene og det er 

utarbeidet en egen handlingsplan som nå er under implementering i Storfjord kommune. 

 

Storfjord kommune gjennomførte i 2020 en organisasjonsjustering. Ny ledergruppe er på 

plass fra 1. januar 2021. Det er i 2021 iverksatt systematisk gjennomgang av 

rutiner/retningslinjer prosedyrer etc. relevant til helhetlig drift og internkontroll. 

 

Ellers er det ingen spesielle tiltak som er gjennomført i 2020. Kommunedirektøren er kjent 

med iverksetting av ny kommunelovs kapittel 25 om internkontroll fra 2021, og er i gang med 

planlegging for å skaffe fullstendig oversikt, og ha tiltaksplan for forbedringer klar i løpet av 

2021.  
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Likestilling og ikke-diskriminering 
 

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter og private virksomheter med flere enn 50 ansatte, har 

plikt til å redegjøre for arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering i årsberetningen, eller 

et annet offentlig tilgjengelig dokument. Redegjørelsesplikten gjelder første gang i året 2020, 

årsberetning som publiseres i 2021.  

 

Likestilling mellom kjønnene er godt ivaretatt. I ledergruppa er det blant annet 3 kvinner og 4 

menn.  

 

For å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om 

likestilling mellom kjønnene benyttes følgende tiltak: 

• Ved utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordres til å søke 

• Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en representant 

fra det underrepresenterte kjønn tas inn ti intervju, når formelle krav til stillingen er 

oppfylt 

• Stedfortrederfunksjoner legges til rette for kvinner når en slik funksjon er 

hensiktsmessig og hvor lederen er mann, og motsatt når lederen er kvinne. 

 

Kommunale bygg skal være universelt uformet og tilgjengelig for alle. I det pågående 

arbeidet med arbeidsgiverstrategien vil det bli lagt vekt på å fremme mangfold og likestilling. 

 

Hatteng, 30.3.2021 

 

 

Willy Ørnebakk (s.)      Magne Wilhelmsen (s.) 

Kommunedirektør      Økonomisjef 


