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Saker til behandling 

13/16 Forundersøkelse for kontrollutvalgene - Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR) - pengestøtte, prosjektmidler og habilitet.  

Arkivsak-dok. 15/00046-6 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 02.03.2016 13/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og finner ikke grunnlag for å gå videre med 
nærmere undersøkelser. 

Vedlegg:  
Forundersøkelse for kontrollutvalgene – Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 
– pengestøtte, prosjektmidler og habilitet

Saksframstilling: 
I kjølvannet av revisjonsrapporten om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
(SNR) – organisering og virksomhetsstyring, ble det gjennomført et arbeidsmøte for 
lederne av kontrollutvalgene i SNR-kommunene den 25.8.15. Møtet var et initiativ fra 
kontrollutvalget i Sørum, og møtets konklusjon var at kontrollutvalgslederne skal 
legge frem en sak om mulig felles undersøkelse om forhold omtalt i pressen. De 
forhold som ønskes belyst er forhold som er fremkommet i pressen, herunder: 

 Påstand om bevilgning på 139.000 kr til rådhustak i Latvia

 Påstanden som daværende daglig leder i 2011 påpekte at man ikke kjente til
bruken av 2 mill. kroner

 Påstand om rolleblanding

Kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Nittedal, Rælingen og Sørum bestilte en felles 
forundersøkelse av de tre overnevnte forhold. Aurskog-Høland kontrollutvalg 
behandlet denne saken i møte 27.1.16, sak 7/16. 

Kontrollutvalgene fattet følgende likelydende vedtak: 

 Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra revisjonen som tar sikte på å
avklare de tre beskrevne problemstillingene.

 Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i forundersøkelsen skal kvitteres ut
i en prosjektplan. Kontrollutvalget vil ta stilling til denne planen og vurdere om
man ønsker å gå videre med en mer inngående undersøkelse.
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 Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres innenfor rammen av 75 til 
100 timer og leveres til behandling senest 5. april 2016. 

 
Revisjonen er nå ferdig med forundersøkelsen og legger frem deres rapport i denne 
saken. 
 
Revisjonen besvarer spørsmålene basert på tilgjengelig dokumentasjon og samtaler 
med enkelte personer. 
 
Når det gjelder den første problemstillingen ligger den omtalte studieturen 14 år 
tilbake i tid, noe som det viser seg at får betydning for detaljnivå i revisjonens 
undersøkelse. En utfordring i denne forbindelse har vært at oppbevaringsplikten for 
regnskapsinformasjon og banktransaksjoner er 10 år. Revisjonen har hentet 
informasjon fra granskningsrapporten om vannverkssaken og tilgjengelig informasjon 
fra regnskapet for SNR i perioden 2011-2013. I tillegg har de gjennomført samtaler 
med nøkkelpersoner som kjente godt til de underliggende forhold den gang. 
 
Den andre problemstillingen besvares med utgangspunkt i revisjonsrapporten som 
RRI leverte til styret i SNR. Forundersøkelsen tar ikke for seg bruken av midler ned 
på det enkelte prosjekt som det ble bevilget penger til både før og etter 2011. 
 
Den tredje problemstillingen besvares ut fra en prinsipiell og overordnet tilnærming. 
 
Når det gjelder avgrensning og angrepsvinkel har revisjonen også tatt hensyn til 
føringer som kontrollutvalgenes medlemmer har gitt uttrykk for i møtene om denne 
saken. 
 
Revisjonens konklusjonen etter gjennomføring av forundersøkelsen  
 
Etter revisjonens oppfatning er de tre problemstillingene besvart på en 
tilfredsstillende måte og det synes derfor ikke å være grunnlag for å gå videre med 
nærmere undersøkelser. Med bakgrunn i denne konklusjonen er det derfor ikke 
utarbeidet noe forslag til en prosjektplan for mer inngående undersøkelser av 
forholdene. 

 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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14/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 16/00026-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 02.03.2016 14/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
  
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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15/16 Overordnet analyse 2017 - 2020 - foreløpig presentasjon 

Arkivsak-dok. 15/00049-6 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 02.03.2016 15/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

Vedlegg:  
Utkast til overordnet analyse 2017 – 2020 for Aurskog-Høland kommune 

Saksframstilling: 
Det skal utarbeides overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser i starten av hver 
valgperiode. Analysene skal danne grunnlag for kontroll- og tilsynsarbeidet i utvalget 
i fireårs- perioden, og skal munne ut i planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Planene skal vedtas av kommunestyret i løpet av 2016, og skal gi 
kontrollutvalget et godt grunnlag for å bestille forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller fra revisor. I denne saken konsentrerer vi oss om 
forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget behandlet sak om overordnet analyse Aurskog-Høland kommune – 
opplegg og fremdrift i møtet den 27.1.16, sak 1/16. I denne saken ble det fastlagt en 
prosess og fremdriftsplan, samt at utvalget fikk en presentasjon fra rådmannen av 
Aurskog-Høland kommune hvor det ble lagt vekt på utfordringer og rådmannens 
internkontrollaktiviteter.  

I denne saken legges det frem en skisse til overordnet analyse. Her er det gitt en 
foreløpig presentasjon av kommunens tjenesteområder. Innspill fra rådmannen er 
også tatt inn. Utkastet legges frem som et grunnlag for en første drøfting i utvalget av 
risikoområder. 

Prosess og fremdrift - justert 

Januar Rådmannen er invitert til å gi en presentasjon av kommunen og gi 
innspill på risikoområder. Sekretariatet legger frem sak om 
overordnet analyse hvor kommunens aktiviteter er beskrevet ved 
KOSTRA-tall. 

Mars Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 
tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget drøfter risikoområder og vesentlighet. 

April Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder? 
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Mai Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 
vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 
jobbe med dem. Sekretariatet legger frem endelig utkast til 
overordnet analyse.  

September Sekretariatet legger frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 

Oktober Plan for forvaltningsrevisjon vedtas og oversendes kommunestyret. 

Tilbake til sakslisten 
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16/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00017-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 02.03.2016 16/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2016
2. Oversikt over saker til behandling 2016
3. Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Aurskog-Høland 

kommune (deles ut i møtet)

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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17/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00018-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Aurskog-Høland kontrollutvalg 02.03.2016 17/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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1 INNLEDNING 


1.1 Kontrollutvalgenes bestilling 


Kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Nittedal, Rælingen og Sørum har bestilt en felles 
forundersøkelse av enkelte avgrensede forhold/problemstillinger som har fremkommet i pressen i 
forbindelse med en revisjonsrapport som tok for seg internkontroll og virksomhetsstyring i SNR1. 
 
Kontrollutvalgene fattet følgende likelydende vedtak: 


1. Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse fra revisjonen som tar sikte på å avklare de tre 
beskrevne problemstillingene. 


2. Eventuelle forhold som ikke lar seg avklare i forundersøkelsen skal kvitteres ut i en 
prosjektplan. Kontrollutvalget vil ta stilling til denne planen og vurdere om man ønsker å gå 
videre med en mer inngående undersøkelse. 


3. Forundersøkelsen og eventuell prosjektplan leveres innenfor rammen av 75 til 100 timer og 
leveres til behandling senest 5. april 2016. 


1.2 Konklusjon etter gjennomføring av forundersøkelsen 


Etter revisjonens oppfatning er de tre problemstillingene besvart på en tilfredsstillende måte og det 
synes derfor ikke å være grunnlag for å gå videre med nærmere undersøkelser. Med bakgrunn i 
denne konklusjonen er det derfor ikke utarbeidet noe forslag til en prosjektplan for mer inngående 
undersøkelser av forholdene.  


1.3 Problemstillingene 


Problemstillingene som ønskes undersøkt, er sitert nedenfor. De er hentet fra saksframstillingen lå 
til grunn for vedtakene i kontrollutvalgene.  
 


Problemstilling 1 – se kapittel 2 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Det blir påstått at det er gitt en takkegave i 2001, i forbindelse med en studietur til Latvia, på 
139.000 kr til nytt rådhustak i Latvia. 


Kontrollutvalget ønsker å få vite om gaven ble gitt og brukt til rett formål, var det budsjettert og 
godkjent av styret, og er det bokført i selskapets regnskap? 


 


                                                
 
 
1
 Rapport levert av Romerike revisjon på bestilling fra styret i SNR 
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Problemstilling 2 – se kapittel 3 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Tidligere daglig leder i SNR orienterte styret via et styredokument i 2011 at man ikke kjenner til 
bruken av ca. to millioner bevilgede kroner. Dette skal være dokumentert i et styredokument fra 
september 2011. 


Kontrollutvalget ønsker å få svar på hva pengene opprinnelig var bevilget til? Hvis pengene ikke ble 
brukt til bevilget formål – hva ble så pengene brukt til? Er det bokført noe i regnskapet vedrørende 
de bevilgede pengene? 


 
 


Problemstilling 3 – se kapittel 4 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Tidligere ordfører i Skedsmo var samtidig styreleder i kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR.  


Kontrollutvalget ønsker å få vite hvordan habilitetsreglene har blitt ivaretatt i styret i SNR? Har det 
vært en sammenblanding av interesser ved det nære forholdet mellom SNR og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm? 


 


1.4 Metode og avgrensinger 


Metoder for forvaltningsrevisjon (RSK001) er lagt til grunn så langt den passer.  
 
Revisjonen har gjennomført en forundersøkelse og det er derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier. 
 
Revisjonen besvarer spørsmålene basert på tilgjengelig dokumentasjon og samtaler med enkelte 
personer.  
 
Når det gjelder den første problemstillingen ligger den omtalte studieturen 14 år tilbake i tid, noe 
som det viser seg at får betydning for detaljnivå i revisjonens undersøkelse. En utfordring i denne 
forbindelse har vært at oppbevaringsplikten for regnskapsinformasjon og banktransaksjoner er 10 
år. Revisjonen har hentet informasjon fra granskningsrapporten om vannverkssaken og tilgjengelig 
informasjon fra regnskapet for SNR i perioden 2011-2013. I tillegg har vi gjennomført samtaler med 
nøkkelpersoner som kjente godt til de underliggende forhold den gang. 
 
Den andre problemstillingen besvares med utgangspunkt i revisjonsrapporten som RRI leverte til 
styret i SNR. Forundersøkelsen tar ikke for seg bruken av midler ned på det enkelte prosjekt som 
det ble bevilget penger til både før og etter 2011.  
 
Den tredje problemstillingen besvares ut fra en prinsipiell og overordnet tilnærming.  
 
Når det gjelder avgrensning og angrepsvinkel har revisjonen også tatt hensyn til føringer som 
kontrollutvalgenes medlemmer har gitt uttrykk for i møtene om denne saken. 
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2 STØTTE TIL BENE KOMMUNE I LATVIA I 2001/2002 


Problemstilling 1 


Kontrollutvalget formulerte problemstillingen slik: 


Det blir påstått at det er gitt en takkegave i 2001, i forbindelse med en studietur til Latvia, på 
139.000 kr til nytt rådhustak i Latvia. 


Kontrollutvalget ønsker å få vite om gaven ble gitt og brukt til rett formål, var det budsjettert og 
godkjent av styret, og er det bokført i selskapets regnskap? 


 


2.1 Innledning 


I dette kapitlet redegjøres for studieturen som Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) har til 
Latvia i 2001, og særlig om besøket i Bene. Bakgrunnen for at kontrollutvalget tar opp denne saken 
er blant annet et oppslag i Romerikes Blad den 5. juni 2015. I artikkelen omtales en gave til 
reparasjon av rådhustaket i byen Bene, og det reises spørsmål ved om rådhustaket overhodet 
eksisterer. Det etterlatte inntrykket av artikkelen er om pengene ble brukt til dette formålet. Det heter 
følgende i artikkelen:  


Bybesøk: Her i den lille byen Bene i Latvia, fikk byens rådhus nytt tak, takket være Samarbeidsrådet 
for Nedre Romerike. Det har ikke lykkes Romerikes Blad å finne det aktuelle rådhuset. 


Deretter redegjøres for regnskapsførte opplysninger om studieturen i 2001, takkegaven i 2002 og til 
slutt redegjøres for kommunenes tilbakebetaling til SNR for takkegaven i 2003. Til slutt redegjøres 
for sakens behandling i SNR. 


2.2 Latvia 


Studietur 
Den 10.-14. oktober 2001 arrangerte SNR studietur til Latvia (granskningsrapport i 
vannverkssaken). Det står i rapporten at turen gikk til Riga og regionen Dobele. Programmet for 
turen er datert 26.7.2001 og viser dagsbesøk i blant annet Bene, med overnatting i området (ibid). 
Temaene for turen var demokratibygging2 og offentlige tjenester, undervisning og næringslivet i 
regionen (ibid). 
 
Gjennom granskingsarbeidet i vannverkssaken avdekkes at NRV deltok i et hjelpeprosjekt i 
kommunen Bene i Latvia (granskingsrapporten punkt 28.1). Rapporten forklarer bakgrunnen for 
NRVs engasjement på denne måten: 


                                                
 
 
2
 Hans-Marius Johnsen, daværende ordfører i Sørum og styreleder i SNR, erindrer at SNR hadde en gjenvisitt 


fra Latvia, via Kommunesektorens Organisasjon (KS). KS ønsket at kommunene skulle skaffe 
vennskapskommuner i Latvia, og gikk i bresjen for dette i forbindelse med demokratibygging i landet. 
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En artikkel i den latviske avisen Zemgale datert 09.09.2003 forklarer at bakgrunnen for 
hjelpeprosjektet var et møte i en lokal Rotary klubb (i Norge [granskingsgruppens kommentar]) hvor 
Tamara Egelund ble bedt om å holde et lite innlegg om Latvia. På slutten av møtet ble hun spurt om 
det kunne være et praktisk prosjekt som klubben kunne ta seg. Hun la frem fem prosjekter og det 
ene var «rent drikkevann». Kilden til opplysningene er ifølge avisen Tamara Egelund. Tamara 
Egelund har lativsk bakgrunn, tilhørighet til Bene og bor i Norge pr. i dag. Hun har vært pådriver i 
flere hjelpeprosjekter til Latvia, herunder juleflyene til SAS. 


SNR har arrangert flere studieturer i årenes løp. Foranledningen til at studiereisen til Latvia i 2001 
omfattet Bene, skal være NRVs engasjement i denne kommunen (granskingsrapporten punkt 
28.1.1). 
 
Romerikes Blad intervjuet Hans Marius Johnsen3 fra avgangshallen på Gardermoen, før avreise til 
Riga i Latvia, og avisen skriver blant annet: 


Målet for turen til Latvia er å besøke en region 10 mil sør for Latvias hovedstad. Her skal Nedre 
Romerikes utsendte besøke bedrifter, skoler, renovasjonsselskap og vannverk, og de skal møte 
representanter for den kommunale forvaltningen. 


Nittedal kommune deltar ikke på studieturen i følge oppslaget i RB4. Andreas Hamnes fra Skedsmo, 
Mette Korsrud og Arne Heilemann fra Lørenskog, Hans Marius Johnsen og Ranveig E. Eide fra 
Sørum, Margarita Rambøl og Per Kongsnes fra Rælingen, Karin Gulbrandsen og Maar Stangeland 
fra Aurskog-Høland samt Hallstein Flesland og Kjell E. Værnor fra Fet er med på turen. Dessuten er 
Ivar T. Henriksen, NRV/RA2, og Erik Steensrud fra ROAF med på turen. Det er også med en 
lokalkjent tolk på turen (Flesland/fotos). I følge opplysninger i granskingsrapporten deltar også 
styreleder i AEV5. Tolken heter Tamara Z. Egelund (granskingsrapporten6). 


Takkegave etter besøk i Bene 
I Romerikes Blad7 siteres Johnsen slik før avreise til Riga: 


- Vi vil se hvilket behov de har, og om vi kan bistå regionen med enkle midler. I tillegg lærer vi alltid 
noe når vi er ute og reiser – om ikke annet at vi skal være glade for det vi har, sier Johnsen, og 
legger til at det også blir tid til møte med den norske ambassadøren til Latvia og borgermesteren i 
Riga, i tillegg til både formelle og uformelle samtaler mellom turdeltakerne. 


Revisjonen har snakket med to daværende ordførere, Hans Marius Johnsen og Hallstein Flesland8, 
som begge forteller at de husker både turen og besøket hos administrasjonen i Bene godt. Johnsen 
forteller om dårlig vær og at det regnet inn i kommunehuset, som etter hans erindring opprinnelig 
hadde vært et slott. Han forteller videre at de ikke hadde penger til oppussing. Fylkeskommunen og 
kommunene i SNR kom til enighet om å spleise på oppussing. Forutsetningen var en bindende pris 


                                                
 
 
3
 Hans Marius Johnsen, daværende ordfører i Sørum og styreleder i SNR. 


4
 «Bare kriserammede Nittedal valgte å stå over hyggeturen» skriver RB.  


5
 AEV: Akershus Energi Vannkraft AS, Rånåsfoss  


6
 Johnsen husker at de fikk hjelp av Egelund før turen da hun deltok som tolk i noen møter, men husker ikke 


at hun var med på selve turen. 
7
 I RB 4.6.2015 siteres dette utdraget fra intervjuet med Johnsen: «- Vi er i en prosess der vi diskuterer 


strukturen til SNR, hvordan vi skal få noe mer matnyttig ut av samarbeidsrådet. Derfor er det også nyttig at 
lederne for de største interkommunale selskapene er med.» 
8
 Hallstein Flesland, daværende ordfører i Fet 
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og sikkerhet for at arbeidet ble utført av et seriøst firma, etter norske regler. Dessuten mener han at 
kommunene delte kostnaden til taket på rådhuset i Bene etter kommunestørrelse og etter 
demokratiske vedtak i egne kommuner.  
 
Hallstein Flesland forteller at de ble bevertet og vist rundt, og fikk se fortvilelsen til de ansatte som 
blant annet fortalte om vannlekkasje fra taket i det lokale rådhuset og generelt dårlige forhold, både 
for kommuneadministrasjonen og innbyggere på den tiden. SNR vurderte derfor – 
levestandsmessig, i forhold til de ansatte – at de ville hjelpe dette samfunnet med en takk for 
bevertning og omvisning. 
 
Flesland husker det ikke eksakt, men antar at SNR sa de ville betale for reparasjon innenfor en 
avtalt ramme som «jeg mener å huske var på max NOK 150 000». Avtalen var at de skulle sende 
over «Prosjektregnskapet» når taket var lagt, slik at vi skulle være sikker på at pengene gikk til det 
avtalte formålet».  
 
Tamara Z. Egelund forteller at hun var med på turen som guide/tolk. Hun forteller at hun husker 
turen veldig godt, spesielt fordi de som deltok var fornøyd med turen og lurte på om det var noe som 
kunne gjøres for å hjelpe. Det kom da fram et behov for å tette rådhustaket i Bene.  


Rådhuset i Bene 
På tidspunktet for studieturen hadde kommuneadministrasjonen i Bene overtatt et gammelt slott 
som de brukte som rådhus. Slottet var opprinnelig et gammelt jaktslott. I sovjetperioden ble deler av 
slottet brukt som kontor for kollektivet, og deretter forfalt det forteller Egelund i samtale med 
revisjonen.  
 
Hun og ektemannen har vært i Bene i ettertid og sett at taket er i orden med nye renner og nedløp. 
Hun forteller at det «lille, gamle slottet» er dagens rådhus etter at administrasjonen ble fratatt 
rådhuset sitt, etter sovjetperioden, fordi de opprinnelige eierne ville ha det tilbake9. Slottet er i dag 
både rådhus, legesenter og samfunnshus i Bene. De tidligere kommunene Bene og Auce er 
sammenslått i dag. Bene består som en kommunedel i kommunen etter sammenslåingen forteller 
hun til slutt. 
 
I en artikkel i avisen Zemgale den 16. november 2004 med bilder av slottet står det at «vi må takke 
norske velgjørere som hjalp oss»10. Sammen med artikkelen vises bilder av slottet slik det var 
opprinnelig og etter restaurering. 
 
På spørsmål fra revisjonen om hjelp til å finne fram til bilder av rådhuset, har Egelund bistått 
revisjonen med bildet av det restaurerte slottet (rådhuset) nedenfor.  
 
Det restaurerte slottet eller rådhuset i Bene så slik ut i 2010: 


                                                
 
 
9
 I Dagbladet 28.12.2000 berømmes Egelund for sin innsats for å hjelpe Latvia. I artikkelen framkommer at 


«[n]i norske sparebanker har gått sammen for å kjøpe kommunehuset i Bene, etter at administrasjonen var 
kastet på gata da de opprinnelige eierne av huset kom og krevde det tilbake.» Revisjonen har oversendt 
bildene av slottet til Flesland som forteller at tiden har gått, og at han verken kan bekrefte eller avkrefte at 
bildene viser rådhuset som SNR besøkte i Bene.  
10


 Oversatt av Tamara Z. Egelund. 
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Kilde: https://en.wikipedia.org/ Bene manor 2010. 


 
Revisjonen har deretter funnet fram til et bilde av slottet slik det så ut i år 2000 (ut fra dato på bildet): 


  
Kilde: wikimedia.org/wiki/ Benes muizas pils 2000-06.23 
 


Revisjonen har i tillegg forespurt den norske Ambassaden11  i Latvia, per e-post, om rådhuset i 
Bene. Revisjonen får opplyst at Bene var en egen kommune (Bene parish) innen Dobele distrikt 
(Dobele rajons) med rådhuset i Bene slott. Her viser ambassaden til en lenke som viser bilde av 
rådhuset/det lille gamle slottet som vist på det øverste av de to bildene ovenfor. Ambassaden 
opplyser videre at Bene har vært en administrativ del av Auce kommune siden 2009 som følge av 
en administrativ reform i Latvia. Som en administrativ del av Auce har Bene sin egen administrasjon 
som befinner seg i Bene slottsbygningen (med lenke til kommunens hjemmeside).  
 


                                                
 
 
11


 E-post til ambassaden 6.1.2016 besvart 7.1.2016. 



https://en.wikipedia.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/File:B%C4%93ne_manor_2010.jpg





ROMERIKE REVISJON IKS 


 


SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE Side 11 


 


 
 


2.3 Regnskapsførte opplysninger 


I 2001-2004 førte Nittedal kommune12 regnskapet for SNR. En gjennomgang av regnskapet viser at 
SNR  


 gjennomførte en studietur til Latvia i 2001  


 overfører penger som støtte til Latvia i 2002 med 139 000 kroner  


 betaler 125 kroner for transaksjonen 


 fakturerer kommunene (11 125 kroner per kommune), NRV/RA2 og AEV (25 000 kroner 
hver). 
  


Regnskapet viser at transaksjonene tekstes «rehab.rådhuset i Latvia», «bidrag rådhus Latvia og 
«bidrag latvia». I og med at oppbevaringsplikten på 10 år er overskredet, er bilagene ikke lenger 
tilgjengelig i Nittedal kommune. 
 
Banken er kontaktet13 og har gitt tilbakemelding om at transaksjoner fra den tiden ikke lenger kan 
spores. Oppbevaringsplikten på 10 år er overskredet. Banken kan heller ikke bekrefte hva en 
transaksjon til utlandet koster i 2002. Revisjonen antar at en overføring til Latvia kan ha kostet 125 
kroner i 2002. 


2.4 Styrebehandling 


Det framkommer ovenfor at det var enighet blant deltakerne fra kommunene og fylkeskommunen 
om å spleise på en takkegave som skulle gå til tetting av rådhustaket. Johnsen forteller også at 
rådmannen i Nittedal, Kjell Pettersen, ordnet med det praktiske i forbindelse med gaven i og med at 
han ledet rådmannslauget på den tiden. 
 
Flesland forteller at bidraget fra SNR, fordelt på hele nedre Romerikes befolkning, er et lite bidrag 
som han kan stå med rak rygg og forsvare at ble gitt til et lokalsamfunn i nød. 
 


                                                
 
 
12


 Fullmakt til å gjøre undersøkelser gitt av rådmannen i Nittedal. 
13


 Fullmakt innhentet fra nåværende styreleder i SNR. 
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Granskingsrapporten (punkt 28.1.1) i vannverkssaken gir følgende opplysninger om at SNR fatter 
vedtak om takkegaven: 


I møte i SNR den 03.09.2002 ble det fattet vedtak om å dekke kostnadene til renovering av rådhuset 
i Bene. Kostnadene til dette beløp seg til kr 139 000, basert på opplysninger fra ordføreren i Bene. 
SNRs arbeidsutvalg anmodet i brev av 04.11.2002 til NRV/RA-2 og Akershus Energi om å hver bidra 
med kr 25 000. Kostnaden for NRV/RA-2 ble bokført i regnskapet med kr 12 500 på hver av 
selskapene. 


SNR var organisert med et arbeidsutvalg i 2002. I rapporten «Evaluering av samarbeidsrådet for 
nedre Romerike» er organiseringen av SNR framstilt (Telemarksforskning, 2008). Om 
organiseringen av SNR heter det i kapittel 7.1 om utvikling over tid blant annet: 


SNR har nå eksistert i 10 år. Etter splittelsen av Romerike regionråd, blir det hevdet at ØRU ble 
etablert som et mer profesjonalisert  organ  med  egne  ansatte,  mens SNR  i de første årene  blir 
karakterisert som en dugnadsorganisasjon. I SNR hadde man på den tiden et arbeidsutvalg som 
besto    av   to   politikere  og   to   rådmenn.   Oppgaver knyttet til utarbeidelse av  saksframlegg  ble 
fordelt  på  rådmennene i samarbeidskommunene.  Man hadde kun en  halv stilling  til  sekretær,   og  
regnskapet   ble  ført  av  Nittedal   kommune. Organisasjonen har etter hvert  utviklet seg  til å bli 
mer profesjonell,  bl.a. ved at man har fått ansatt en fast daglig leder i tillegg  til at man har sekretær i  
halv stilling. Man har også hatt en egen prosjektstilling knyttet til arbeidet med strategisk 
næringsplan, men for tiden er denne stillingen ubesatt. 


I rapportens kapittel 2.2 er organiseringen vist slik den var i 2008 (ibid): 
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2.5 Revisjonens vurdering 


Revisjonen søker i dette kapitlet å besvare om gaven ble gitt og brukt til rett formål, om den er 
budsjettert og godkjent av styret, og om den er bokført i selskapets regnskap. Det ligger ikke til 
revisjonen å ta stilling til hensiktsmessigheten av en slik støtte.  
 
Revisjonen vurderer det slik at det er overveiende sannsynlig at pengene går til formålet som var 
reparasjon av rådhustaket i Bene. Studieturen, utbetalingen av støtte og tilbakebetalingen fra 
kommunene m.fl. er bokført i SNRs regnskap i 2001, 2002 og 2003. SNR sendte regning til 
kommunene og fylkeskommunen på til sammen 89 000 kroner mens NRV/RA-2 og AEV fikk hver 
sin regning på 25 000 kroner – til sammen 139 000 kroner.  
 
I granskingsrapporten er det dokumentert at SNR i møte den 3. september 2002 vedtar å dekke 
kostnadene til renovering av rådhuset i Bene.  
 
Denne forundersøkelsen dokumenterer ikke om beløpet er budsjettert med en egen budsjettpost i 
SNRs budsjett. Forundersøkelsen dokumenterer heller ikke om vedtaket som ble fattet, er gjort av 
styret i SNR. Det er en viss sannsynlighet for at granskingsrapporten, slik revisjonen ser det, 
henviser til vedtak i arbeidsutvalget og ikke et styrevedtak. 
 
Revisjonen vurderer det imidlertid slik at det er sannsynliggjort at det var enighet om å dekke 
kostnadene blant deltakerne fra SNR. De som deltok på studieturen var styret i SNR med et unntak, 
ordføreren i Nittedal. Styret i SNR består som kjent av ordførerne i deltakerkommunene (Aurskog-
Høland, Fet, Rælingen, Sørum, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal) og fylkesordføreren. I tillegg var 
rådmennene i kommunene, med unntak for Nittedal, med på studieturen. Fylkeskommunens 
deltakelse på turen er ikke dokumentert, men regnskapet viser at de ble fakturert på lik linje med 
medlemskommunene i SNR. 
 
Revisjonen har dessuten påvist, ved hjelp av to helt uavhengige kilder, at det er et rådhus i Bene.  
 
Revisjonens konklusjon er at kontrollutvalgene anbefales å avslutte saken på bakgrunn av de 
undersøkelsene som revisjonen har gjennomført, og det er dermed ikke grunnlag for å foreta 
nærmere undersøkelser i saken. Konklusjonen baserer seg på at 


 det har nå gått mer enn 14 år fra støtten ble gitt  


 støtten ble gitt som en håndsrekning til, og en takk, til et samfunn som på det tidspunktet 
«var i nød», sammenlignet med levevilkårene i Norge på samme tid  


 det er hevet over tvil at støtten faktisk ble brukt til formålet - å tette rådhustaket. 
 
 
 
 


  







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE Side 14 


 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE Side 15 


 


3 BEVILGEDE PROSJEKTMIDLER 


Problemstilling 2 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Tidligere daglig leder i SNR orienterte styret via et styredokument i 2011 at man ikke kjenner til 
bruken av ca. to millioner bevilgede kroner. Dette skal være dokumentert i et styredokument fra 
september 2011. 


Kontrollutvalget ønsker å få svar på hva pengene opprinnelig var bevilget til? Hvis pengene ikke ble 
brukt til bevilget formål – hva ble så pengene brukt til? Er det bokført noe i regnskapet vedrørende 
de bevilgede pengene? 


3.1 Innledning 


Problemstillingen som kontrollutvalgene viser til i sitt vedtak skriver seg fra et styremøte i SNR der 
prosjektporteføljen sto på dagsorden. I dette kapitlet kommer revisjonen nærmere inn på 
bakgrunnen for bevilgningene, nærmere om bevilgningene og regnskapsføringen av 
prosjektmidlene. 


3.2 Bakgrunn – SNRs prosjektportefølje i 2011 


I revisjonsrapporten til styret for SNR skriver revisjonen at  


SNR deltok i en rekke prosjekter fra 2008. I årene fram til 2011 beskrives Strategisk næringsplan 
(SNP) som et eget prosjekt som inneholder en rekke enkeltprosjekter med spesifiserte mål og 
separat rapportering. Det var opprinnelig et eget programstyre for SNP, ledet av ordfører i Aurskog-
Høland kommune fram til høsten 2007.  


Videre skriver revisjonen i nevnte rapport 


Omfanget av SNRs prosjektportefølje avtok i antall etter 2008. Generelt viser vår gjennomgang at 
prosjektene budsjetteres og minimum rapporteres i årsberetningene. 


Styret i SNR har ved flere anledninger etterlyst rapportering om de prosjektene som SNR har deltatt 
i. Styret har for eksempel generelt bedt om bedre oversikt over økonomi, prosjekter og fond 
(styremøte 15.4.2010) og etterlyst konkret handlingsplan for hvert prosjekt og bedre 
prosjektrapportering (styremøte 19.8.2010). Tidligere daglig leder varsler på sin side om dårlig 
oversikt over budsjettene


14
 som SNR støtter (saksframlegg til møte 27.9.2011). 


Strategisk Næringsplan (SNP) ble etter hvert avviklet, og prosjektene beskrives i handlingsplanene 
til SNR, blant annet for 2010 (revisjonsrapporten til styret i SNR, 57). 


                                                
 
 
14


 Daglig leder skriver at «det er ingen budsjettoversikt i de ulike prosjektene vi støtter,..» 
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3.3 Nærmere om daglig leders bekymring for prosjektoppfølging 


Tidligere daglig leder i SNR tiltrådte stillingen i august 2011 og var til stede på sitt første styremøte i 
samarbeidsrådet den 30. august 2011. Neste styremøte var den 27. september 2011. 
 
Høsten 2011 er det kommunevalg og nyvalgte ordførerne utgjør styret i SNR etter konstituering i 
oktober. Omtrent samtidig ansettes nye rådmenn i noen av kommunene. Det var derfor stor 
utskifting både i politisk ledelse og administrativ ledelse i flere av kommunene denne høsten, og 
dermed også i SNRs styre etter møtet i september. 
 
På styremøtet den 30.8.2011 legger daglig leder fram sak 45/2011 om videreføring av prosjekter i 
2012 – finansiering og styring. I saken vises til at det særlig er prosjekter tilknyttet Strategisk 
næringsplan (SNP) som er av et visst omfang. 
  
Videre vises det til at «[p]rosjektporteføljen knyttet til SNP er omfattende, og regionen har derfor hatt 
egen prosjektansvarlig fram til 1.7.2011». Videre står det: 


De enkelte prosjektene er/har igjen vært ledet av eksterne prosjektledere. Rapportering, forankring 
og tilbakemeldinger er således et kritisk punkt i en slik organisering der SNR er en tung finansiell 
aktør. 


Daglig leder vurderer modellen som ikke tilfredsstillende mht den styring SNR bør ha i denne type 
prosjekter med en så vidt omfattende finansiering. 


På styremøtet den 27.9.2011 legger daglig leder fram sak 54/2011 om finansiering og 
budsjettopplegg 2012. I saken skriver daglig leder «[m]ed hensyn til ledelse av virksomheten, 
oversikt, styring og effektivisering nevnes noen utfordringer». Her står blant annet: 


- Det er ingen budsjettoversikt i de ulike prosjektene vi støtter, dvs. at vi ikke kjenner bruken av ca. to 
millioner bevilgede kroner (2011), og vet derfor lite eller ingenting om kost/nytte faktoren


15
. At vi 


mottar standardiserte prosjektlederrapporter i ettertid er ikke tilfredsstillende. 


 - Prosjektene drives av eksterne prosjektledere som - ref. over - rapporterer svært lite på 
prosjektene. 


- Stor prosjektportefølje i samarbeid med eksterne/private gir klare utfordringer i forhold til det 
regnskapssystem / den rapportering som benyttes internt i Skedsmo kommune (som p.t. er 
regnskapsfører). 


Revisjonen har satt opp oversikten under som viser de prosjektene som omtales konkret i 
saksframlegget til møtene 30.8. og 27.9.2011. I tillegg har vi tatt med påfølgende bevilgning i 2013 
for FEM-prosjektet. Oppsummert dreier dette seg om i overkant av 2 millioner kroner i 2011. 
 


 InterReg FEM (1 og 2) 
o bevilget 150 000 kroner i 2011 
o vedtatt16 videreført i 2012 (150 000 kroner) og 2013 (70 000 kroner) 
o terminert fra SNRs side i 2013 


                                                
 
 
15


 Dette ble også sitert i RB den 7. mai 2015.  
16


 I styremøte 9.11.2011, sak 63/2011, vedtak om budsjett 2012. 
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 INNY (Industriell Nyskaping) 
o Prosjekt INNY initieres av SNR i samarbeid med Kjeller Innovasjon i 2010 
o bevilget 650 000 kroner i 2011 
o bevilget17 750 000 kroner i 2012 
o terminert og ingen bevilgning i 2013 


 Etablerertjenesten 
o daglig leder skriver om budsjett på 980 000 kroner som finansieres av andre  
o budsjett i null i 2011, 2012 og 2013, forutsetter finansiering fra Innovasjon 


Norge/Akershus fylkeskommune 


 Bedriftsetablering/akkvisisjon mfl. 
o Bevilget 200 000 kroner i 2009 og 300 000 kroner i 2010  
o bevilget 300 000 kroner i 2011  
o videre bevilgning avhengig av resultatene i 2011 (vedtak i sak 22/2011) - terminert 


 Samferdselsutredning 
o Prosjekt utenfor SNP 
o Bevilget 300 000 i 2011 


3.4 Bruken av midlene, bevilgninger og regnskap 


3.4.1 Bruken av midlene 


For å svare på hva pengene er brukt til har revisjonen tatt utgangspunkt i SNRs årsberetninger for 
2010 og 2011 i tillegg til revisjonsrapporten til styret i SNR fra januar 2015.  
 
Både FEM-prosjektene og prosjektet Bedriftsetableringer og akkvisisjon var prosjekter i regi av 
Kunnskapsbyen Lillestrøm, mens INNY var et prosjekt i regi av Campus Kjeller/Kjeller Innovasjon 
AS18. Utbetaling til stønadsmottaker ble foretatt etter mottak av faktura og er, etter det revisjonen 
kan se, i samsvar med budsjettvedtak i SNR og avtaler med stønadsmottaker.  
 
Interreg FEM-prosjektet omhandlet fornybar energi, energieffektivisering og miljø. Det totale 
budsjettet var på 28,7 millioner norske kroner der Kunnskapsbyen Lillestrøm var prosjekteier på 
norsk side og hovedprosjektleder. Blant finansiørene på norsk side finnes, i tillegg til SNR, Akershus 
fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune19, Innovasjon Norge, Kunnskapsbyen Lillestrøm, 
kunnskapsparker og næringshager i Hedmark, Energiråd Innlandet og Sør-Østerdal regionråd 
(prosjektrapportering til SNR 2.10.2012, Kunnskapsbyen Lillestrøm). 
 
I revisjonsrapporten til styret i SNR er det tatt med en oversikt som viser de forskjellige prosjektene 
for perioden 2008 – 2013 samt en oversikt over prosjektrapportering til styret. Videre omtales FEM-
prosjektene, INNY samt Etablerertjenesten nærmere i rapporten til styret i SNR, ser rapportens 
kapittel 7. 


                                                
 
 
17


 I styremøte 9.11.2011, sak 63/2011, vedtak om budsjett 2012. 
18


 Campus Kjeller endret navn til Kjeller Innovasjon AS.  
19


 Hedmark Revisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2015 av Interreg Sverige-Norge 
programmet 2007-13 i Hedmark. 
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3.4.2 Budsjett 


I revisjonsrapporten vises en oversikt20 over budsjetterte prosjektmidler for perioden 2008 – 2013. 
Oversikten inkluderer prosjektene under Strategisk Næringsplan (SNP) i tillegg til andre prosjekter, 
med unntak for Etablerertjenesten. 
 


BUDSJETT PROSJEKTMIDLER 


Budsjett 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SUM 


Sum prosjekter 2 482 2 130 2 900 2 500 1 296 470 11 778 
 


Kilde: Revisjonsrapport januar 2015. Alle tall i hele tusen. 


 
En gjennomgang av budsjett og regnskap for årene 2008 til 2013 viser at det i det store og hele er 
samsvar mellom budsjetterte og regnskapsførte midler. I revisjonsrapporten til SNR peker 
revisjonen på enkelte utfordringer i budsjett/regnskap: 
 


 Årsbudsjettet er ikke fullstendig – etablerertjenesten budsjetteres ikke med realistiske 
inntekter og utgifter. 


 Anordningsprinsippet følges ikke – enkelte tilskudd, for eksempel fylkeskommunens tilskudd 
til etablerertjenesten, bokføres etter kontantprinsippet. 


 Måten regnskapet avlegges på gjør det utfordrende å følge tråden fra år til år fordi 
prinsippene endres og anordningsprinsippet ikke alltid følges. 


3.4.3 SNRs regnskap når det gjelder prosjektene 


Revisjonens gjennomgang av SNRs regnskaper viser at utgifter (herunder utbetalinger) og inntekter 
(herunder prosjektmidler fra andre) er bokført. Fra og med 2011 opplyses i note til regnskapet om 
det enkelte prosjekts utgifter. Dette er nærmere omtalt i revisjonsrapporten til styret i SNR under 
kapittel 8. 


3.5 Revisjonens vurdering  


Revisjonen søker i dette kapitlet å besvare spørsmål om de bevilgede midlene til prosjektene og 
bruken av disse. 
 
Revisjonen vurderer det slik at daværende daglig leders uttalelse ut fra sin sammenheng må tolkes 
slik at han var bekymret for dårlig rapportering og hva SNR fikk igjen for de pengene de støttet de 
ulike prosjektene med. Revisjonen tolker det dermed ikke slik at bekymringen knyttet seg til at 
pengene har blitt borte eller at pengene ikke ble brukt til formålet. Dette understøttes også av 
revisjonens undersøkelser.  
 
Styret hadde ved flere anledninger også etterlyst nærmere rapportering om prosjektene som SNR 
støttet. SNRs prosjektleder sluttet omtrent samtidig med at daværende daglig leder ble ansatt i 
2011, noe som trolig også bidro til at det ble vanskelig å få oversikt over prosjektene. Revisjonen 
vurderer det slik at det er denne bekymringen som kommer til uttrykk i saksframlegget til styret den 
27.9.2011. Bekymringen er nok mer uttrykk for at han mangler rapportering og oversikt, enn at 
pengene ikke er brukt til formålet. 


                                                
 
 
20


 Oversikten er satt opp etter en gjennomgang av budsjetter og regnskaper. 
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Det er på det rene at midlene ble bevilget etter konkrete søknader. Det foreligger budsjettvedtak i 
forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Det foreligger avtaler på det enkelte prosjekt og 
transaksjonene er så langt revisjonen kan se regnskapsført etter faktura. For å kunne undersøke 
nærmere hva pengene konkret er brukt til i prosjektene, må man eventuelt henvende seg til 
Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon AS (tidligere Campus Kjeller) for å få tilgang til 
prosjektdokumentasjonen. Revisjonen antar imidlertid at prosjektmidlene som ble utbetalt til 
Kunnskapsbyen Lillestrøm (FEM) og Kjeller Innovasjon AS (INNY) først og fremst ble brukt til 
finansiering av deres prosjektledelse i prosjektene.    
 
I hvilken grad det var hensiktsmessig eller fornuftig å støtte prosjekter i regi av Kunnskapsbyen 
Lillestrøm eller Kjeller Innovasjon AS ligger utenfor revisjonens og kontrollutvalgenes mandat. 
Revisjonen bemerker at prosjektene bærer preg av innovasjon. Innovasjon er en kilde til 
verdiskaping og for utvikling av samfunnet. Generelt er det ofte slik at det kan ta lang tid før man ser 
konkrete resultater av innovasjon. 
 
Revisjonens konklusjon er at kontrollutvalgene anbefales å avslutte saken på bakgrunn av de 
fremkomne opplysninger.  
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4 HABILITETSREGLENE 


Problemstilling 3 


Kontrollutvalgene formulerte problemstillingen slik: 


Tidligere ordfører i Skedsmo var samtidig styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR.  


Kontrollutvalget ønsker å få vite hvordan habilitetsreglene har blitt ivaretatt i styret i SNR? Har det 
vært en sammenblanding av interesser ved det nære forholdet mellom SNR og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm? 


 


4.1 Innledning 


Kontrollutvalgene har bedt revisjonen om en nærmere undersøkelse av ovennevnte. 
Problemstillingen besvares ut fra en prinsipiell og overordnet tilnærming. Denne avgrensningen 
betyr at det ikke gjennomføres en detaljert undersøkelse av habilitetsspørsmålet for de enkelte 
styremøter i SNR. 
 
I revisjonsrapporten om SNR ble det avdekket konkrete habilitetsspørsmål relatert til 
samarbeidsavtalen mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm fra 2009. En nærmere vurdering av 
problemstillingen vil, foruten en vurdering av habiliteten etter gjeldende regler, derfor også måtte 
foretas etter habilitetsreglene før endringer i loven i november 2011.  
 
Vi vil i det følgende belyse de problemstillinger som reises innledningsvis. En nærmere omtale av 
SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm vil ikke bli gitt her, og vi viser til den behandling som er gitt dette 
i revisjonsrapporten om SNR, kapittel 6. 


4.2 Kort om habilitetsreglene 


Regelendringen om habilitet i forvaltningsloven (fvl) i november 2011 innebar blant annet at man er 
inhabil dersom man er styremedlem, medlem i bedriftsforsamling, eller har ledende stilling i et 
selskap som er part i en sak. Tidligere var det unntak for virksomheter som var fullt ut offentlig eid 
(fvl § 6 e). Endringen fikk først og fremst betydning for ordførere og andre folkevalgte, rådmenn og 
andre ansatte i kommunen som sitter i styret i et offentlig eid selskap.  
 
Rent konkret innebærer dette at i de tilfeller selskapet er part i en sak hvor kommunen er involvert 
som part i form av en avtale, det er snakk om offentlig myndighetsutøvelse overfor selskapet, eller 
det snakk om bevilgninger til selskapet, vil det nødvendiggjøre en avklaring av de involverte 
personers habilitet.  


4.3 Problemstillinger 


I dette tilfellet vil habilitet på kommunens hånd hvor selskaper er part kun være relevant etter 
ovennevnte lovendring i 2011. 
 
Underproblemstilling A blir i denne sammenheng om involverte fra kommunens side som også 
hadde en rolle i SNR, var inhabile i situasjoner hvor SNR var til behandling i kommunale organer. 
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Som nevnt ble det i revisjonsrapporten om SNR avdekket konkrete problemstillinger rundt habilitet 
relatert til mellomværender mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm. 
 
Underproblemstilling B blir dermed om de involverte personer i selskapene har vært inhabile i de 
tilfeller selskapene har vært parter med hverandre. 
 
Underproblemstilling C er om det har vært en sammenblanding av interesser mellom SNR og 
Kunnskapsbyen Lillestrøm. 


4.3.1 Underproblemstilling A – situasjoner mot kommunene 


Har involverte fra kommunen vært inhabile i situasjoner hvor SNR har vært til behandling i 
kommunale organer? 
 
Etter lovendringen i november 2011 engasjerte daglig leder i SNR advokatfirmaet Arntzen de 
Besche for å avgi en juridisk betenkning rundt denne problemstillingen. Betenkningen er datert 7. 
august 2012, se vedlegg 1, og konkluderer med at SNR utfra sin virksomhet og drift sjelden vil være 
anse som part i saken og dermed vil heller ikke en vurdering av habilitet være særlig relevant. 
 
RRi har ikke gjennomgått behandlingen av enkeltsaker i de respektive kommunestyrer og har derfor 
ikke forutsetninger for å vurdere den løpende saksbehandlingen. 
 
Vi anser det imidlertid betryggende at habilitet har blitt satt på dagsorden og man i denne 
sammenheng har villet avklare problemstillinger rundt dette gjennom en juridisk betenkning. En 
nærmere belysning av situasjonen har under enhver omstendighet styrket de involverte personers 
forutsetninger for å gjøre riktige vurderinger av egen habilitet når saker om SNR har vært til 
behandling i kommunale organer.  


4.3.2 Problemstilling B – situasjoner mellom selskapene 


Har de involverte personer i selskapene vært inhabile i de tilfeller SNR og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm har vært parter med hverandre? 
 
Som det fremkommer i revisjonsrapporten fra SNR var ordfører Anita Orlund styreleder i både 
Kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR da avtalen om husleie ble signert. Orlund signerte avtalen på 
vegne av SNR. 
 
Problemstillingen blir om Orlund kan ha brutt habilitetsreglene ved signering av avtalen.  
 
Sentralt for en slik vurdering er hvorvidt forvaltningslovens regler om habilitet kommer til 
anvendelse. Følgelig må det først avklares om dette tilfelles er omfattet av forvaltningsloven. 
 
Fra forvaltningslovens § 1 fremgår det at ethvert organ som drives av stat eller kommune omfattes 
av loven. I dette tilfellet opptrådte Orlund på vegne av SNR som om det var et eget rettssubjekt eiet 
av flere kommuner. Realiteten var imidlertid at SNR på dette tidspunktet var en interkommunal 
samarbeidsarena organisert under Skedsmo kommune. Følgelig vil dette omfattes av 
forvaltningslovens habilitetsregler. Det neste vurderingstemaet blir om Orlund var habil da hun 
signerte avtalen på vegne av SNR med Kunnskapsbyen Lillestrøm.  
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Fra forvaltningslovens § 6 (1) a) fremgår det at en offentlig tjenestemann er inhabil dersom en fatter 
en avgjørelse når en selv er part i saken. I dette tilfellet vil avgjørelsen være å skrive under for SNR.  
 
Orlund har ikke signert leieavtalen på vegne av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Vi har allikevel ikke 
holdepunkter for å legge til grunn at Orlund har foretatt seg noe for å erklære seg inhabil i 
Kunnskapsbyens Lillestrøms behandling av saken. 
 
Avgjørende for vurderingen vil derfor være om Orlund i kraft av styreformannsrollen i 
Kunnskapsbyen Lillestrøm er å anse som part i saken da den ble behandlet i SNR. Kunnskapsbyen 
Lillestrøm er et selvstendig rettssubjekt med et eget styre. Rollen som styrets formann vil således 
innebære å være øverste ansvarlige for selskapet og dermed også partsrepresentant for selskapet. 
 
På denne bakgrunn anses Orlund inhabil etter forvaltninglovens § 6 (1) a) da hun signerte avtalen 
på vegne av SNR mens hun også var styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm. 
 
Med utgangspunkt i dette anser RRi på generelt grunnlag det som uheldig at personer som innehar 
sentrale verv i SNR også representerer en kontraktsmotpart som Kunnskapsbyen Lillestrøm.  
 
Det ble i tillegg vedtatt en samarbeidsavtale mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm og SNR. Avtalen ble 
imidlertid verken effektuert eller undertegnet, og revisjonen har ikke gått nærmere inn på denne 
avtalen. 


4.3.3 Problemstilling C – sammenblanding av interesser  


Har det vært en sammenblanding av interesser mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm? 
 
Fra revisjonsrapporten om SNR fremgår det at SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm hadde et nært 
samarbeid. De var samlokalisert, de samarbeidet om prosjekter og delte kontorutstyr etc. Dette, 
sammenholdt med problemstillinger rundt habilitet hos sentrale politikere i eierkommunene med 
verv i begge virksomheter, kan aktualisere spørsmålet om mulig sammenblanding av interesser.   


Revisjonsrapporten viser videre at samarbeidet mellom SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm var preget av 
bevissthet rundt kostnadsfordelingen, eksempelvis ved fordeling av 


 husleie 


 reiseutgifter 


 kontormateriell  


 frukt og kaffe til kontoret. 
 
I tillegg ble det nettopp av hensyn til å tydeliggjøre skillet mellom de to virksomhetene 
fremforhandlet og vedtatt en samarbeidsavtale mellom dem i 2012. Styreleder på den tiden mente 
det var viktig å tydeliggjøre skillet mellom SNR og Kunnskapsbyen og at det var nødvendig å 
avklare rollene. Avtalen ble imidlertid ikke iverksatt. 
 
Ovenstående kan indikere at det har vært bevissthet rundt faren for sammenblanding av de to 
virksomhetenes interesser og at det gjort noe for å forhindre dette. Hvorvidt de materielle vilkårene i 
avtalene mellom virksomhetene er til gunst eller ugunst for de respektive parter har vi ikke grunnlag 
for å vurdere.  
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4.4 Revisjonens vurdering 


Revisjonen søker i dette kapitlet å svare på tre underproblemstillinger knyttet til habilitet og 
sammenblanding av interesser. Undersøkelsen besvarer problemstillingen ut fra en prinsipiell og 
overordnet tilnærming.  
 
Revisjonen vurderer det slik at ytterligere undersøkelser mest sannsynlig ikke vil avdekke andre 
forhold enn det som allerede er kjent.   
 
 
 
 
 
Jessheim, 9. februar 2016  
 
 
 
Nina Neset  
revisjonssjef         Oddny Ruud Nordvik 
 avdelingsleder forvaltningsrevisjon  
 og selskapskontroll 
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VEDLEGG 1 – NOTAT OM HABILITET 
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Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
 


Møte Saker 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Postjournal 


 Rapportering fra revisjonen   


 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 


 Referatsaker 


 Eventuelt 


27. januar 
Kl. 18:00 


 


 Overordnet analyse Aurskog-Høland kommune – opplegg og fremdrift 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling. 


 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR)  


 Henvendelse til kontrollutvalget – Bjørkelangen skole. 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 


 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015  


2. mars 
Kl. 18:00 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem et utkast til 


overordnet analyse for 2017 - 2020. Kontrollutvalget drøfter 


risikoområder og vesentlighet. 


 Endelig rapport - Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 


20. april 
Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 


 Følge opp nummerert brev nr. 1 – årsregnskap 2014 


 Diskusjonsnotat for bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 


innenfor områdene bygging av svømmehall, skole og helsehus. 


 Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder?  


31. mai (tir.) 
Kl. 18:00 


 Overordnet Analyse fvl. - kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om 


risikoområder og vesentlighet, og prioriterer områder/tema samt 


hvordan utvalget vil jobbe med dem. Sekretariatet legger frem endelig 


utkast til overordnet analyse. 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – utkast    


7. september 


Kl. 18:00 


 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon. 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – vedtas 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  







 


Møte Saker 


19. oktober 


Kl. 18:00 


 Plan for forvaltningsrevisjon vedtas og oversendes kommunestyret.  


 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016. 


23. november  


Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 


2017   


Annet   


 








 


 


  
Kontrollutvalget skal påse at det føres 


kontroll med at den økonomiske 


forvaltning foregår i samsvar med 


gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 


det blir gjennomført systematiske 


vurderinger av økonomi, produktivitet, 


måloppnåelse og virkninger ut fra 


kommunestyrets vedtak og 


forutsetninger. 


Utkast til 


Overordnet 


analyse 2017 


- 2020 
Kontrollutvalget i Aurskog-


Høland kommune 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Aurskog-Høland kommune
Aurskog-


Høland


Aurskog-


Høland


Aurskog-


Høland


Kostragru


ppe 07


Kostragru


ppe 07


Kostragru


ppe 07 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for 


utvalgte kommunale formålsbygg – 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent 


av samlede netto driftsutgifter, konsern 7,2 7,9 7,6 8,4 8,4 8,3 9,5 9,6 9,7 8,6 8,5 8,6


Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning 


per kvadratmeter., konsern 607 699 703 858 870 918 956 999 1007 891 912 955


Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal 


eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern 34 36 38 65 53 59 82 94 89 74 86 86


Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i 


prosent av samlede brutto investeringsutgifter, konsern 7,5 12,4 29,9 45,4 39,7 42,4 42,8 43,1 39 42,1 41,7 40,4


A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og 


adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 3,2 3,8 2,9 2,7 3,2 1,6 4,2 4,4 2,7 2,9 2,7 1,2


Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,2 4,6 7 6,2 7,9 8,6 11,5 11,7 12,5 6 6,2 6,4


Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 94,2 99 103,1 196,9 198,9 205,1 191,1 199 205,7 200,7 208,6 216,4


Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter, konsern 45,1 67,9 60,5 67,7 61,5 60,1 67,4 65,5 54,2 60,9 64,6 66,9


Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 33508 34363 35907 47565 47478 49829 50468 53843 56031 51422 54837 58160


B. Behovsprofil - nøkkeltall
Folkemengden i alt 15260 15500 15726 .. .. .. .. .. .. .. .. ..


Andel kvinner 49,4 49,4 49,4 49,7 49,5 49,4 50 50,1 50 49,7 49,7 49,6


Andel menn 50,6 50,6 50,6 50,3 50,5 50,6 50 49,9 50 50,3 50,3 50,4


Andel 0 åringer 1,1 1,1 1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1


Andel 1-5 år 5,7 5,8 5,7 6,4 6,5 6,4 6,7 6,6 6,5 6,2 6,1 6


Andel 6-15 år 12,2 12 11,8 13,1 13,1 13,1 13,6 13,5 13,5 12,6 12,4 12,4


Andel 16-18 år 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4 4 4 4 4


Andel 19-24 år 6,6 6,6 6,6 7,4 7,3 7,2 7,2 7,2 7,1 8 7,9 7,9


Andel 25-66 år 55,7 55,3 55 55 54,9 54,8 55 54,8 54,7 54,4 54,2 54,2


Andel 67-79 år 9,9 10,5 11,1 8,9 9,3 9,7 8,6 9 9,4 9,3 9,7 10,1


Andel 80 år og over 4,7 4,7 4,6 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 4,5 4,4 4,4


Levekårsdata


Andel skilte og separerte 16-66 år 12,6 12,6 12,6 11,9 11,7 11,6 11,9 11,7 11,5 11,1 11 11


Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 1,1 1,1 1,2 1,8 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2 1,8 1,7 1,7


Andel uførepensjonister 16-66 år 8,1 8,1 8,4 9,6 8,8 9 6,4 6,3 6,3 9,4 9,3 9,4


Andel enslige innbyggere 80 år og over 65,7 64,3 64 64,9 62,8 62,7 61,6 61,3 60,8 65,2 64,8 64,4


Forventet levealder ved fødsel, kvinner 83,3 83,3 83,3 82,9 82,9 82,9 83,3 83,3 83,3 82,9 82,9 82,9


Forventet levealder ved fødsel, menn 79,4 79,4 79,4 78,6 78,7 78,7 79,4 79,4 79,4 78,4 78,4 78,4


Levendefødte per 1000 innbyggere 10,8 10,3 9,4 11,5 10,9 11,3 11,3 10,8 10,7 11,3 11 10,8


Døde per 1000 innbyggere 8,1 9 8,6 7,7 7,1 7,5 7 6,6 6,5 8,5 8,3 8,1


Innflytting per 1000 innbyggere 60,6 58,2 61,6 65,6 70,8 68,2 78,1 77,9 75,3 59,5 59,2 58,1


Utflytting per 1000 innbyggere 39,9 44,4 47,9 54,9 60 59,7 64,4 65,8 63,9 50 51,4 51,3


Samlet fruktbarhetstall 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8


Andel innvandrerbefolkning 9,3 10,4 11,4 10,2 11,9 12,7 16,1 17 17,9 11,8 12,6 13,2


Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 10,3 13,1 13,6 10,8 12,8 14 15,9 17 18,4 13,2 14,4 15,5


Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 9,9 12,3 13,9 10,5 12,4 13,5 15,5 16,5 18 12,8 14 15,2


Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 8,8 10,6 11,7 9,4 10,8 11,7 14 14,9 15,9 11,3 12,3 13,1


Andel av befolkningen som bor i tettsteder 56,5 56,8 56,1 72,9 74,6 75 88 88,3 88,5 75,7 76,7 77,1


Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 9,9 10,1 10 6,5 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 7,4 7,3 7,3


Andel arbeidsledige 15-29 år 2,2 2,6 3,2 2,2 2,3 2,3 1,7 2 1,9 2,1 2,3 2,2


Andel arbeidsledige 30-74 år 1,4 1,6 1,9 1,3 1,5 1,7 1,4 1,6 1,7 1,4 1,6 1,6


Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av 


bostedskommunen 39,3 40,1 40,8 46,3 48,8 49,2 52,4 52,7 53,1 28,9 29,3 29,7


C1. Konsern - Barnehager - nøkkeltall
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens 


totale netto driftsutgifter, konsern 15,7 15,3 16,2 16,3 16,1 16,6 17,2 17 17,6 14,6 14,4 14,9


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,3 87,5 89,9 90,6 89,7 90,5 91,4 91,3 91,8 90,8 90,8 90,9


Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, 


konsern 11223 11446 11621 11970 11865 11820 12106 11787 11715 11538 11407 11270


Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 


barnehage, konsern 155100 153062 159637 151866 152515 162740 152645 159705 167698 158382 163387 174907


D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223),  i 


prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 25,3 24,7 24,4 26,7 26,3 26,1 25,9 25,5 25,2 24,9 24,2 24


Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per 


innbygger 6-15 år, konsern 85505 88755 91856 89290 91195 94321 83617 86719 88616 95850 98454 100946


Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,9 6,8 6,5 7,8 7,4 7,2 7,2 7,1 7,1 8,6 8,4 8,1


Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 8,6 8,6 9,7 15,9 15,9 15,1 15,5 15,5 15,7 18 17,8 17,4


Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 


222, 223), per elev, konsern 91508 94697 99202 97846 101128 105638 93789 97502 100316 104355 108024 111825


E1. Konsern - Kommunehelse - nøkkeltall
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 


kommunehelsetjenesten, konsern 1687 1790 2035 1840 1841 1988 1865 1961 2092 2087 2161 2319


Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, 


konsern 4,1 4,1 4,6 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,5


Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, 


konsern 158 142 218 148 161 157 172 205 213 139 150 163


Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, 


konsern 1982 2026 2287 2149 2177 2361 2167 2296 2416 2622 2740 2923







 


 3 
 


 ..................................................................................................................................................................... 24 


Vedlegg 2 – Folkehelseprofilen 2014 for Aurskog-Høland kommune ............................................................ 25 


Kildeliste ....................................................................................................................................................... 26 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Aurskog-Høland kommune
Aurskog-


Høland


Aurskog-


Høland


Aurskog-


Høland


Kostragru


ppe 07


Kostragru


ppe 07


Kostragru


ppe 07 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


F1. Konsern - Pleie og omsorg - 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens 


totale netto driftsutgifter, konsern 30,8 31,5 30,4 28,6 28,3 29 28,2 28,2 28,7 31,6 30,7 31,5


Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie 


og omsorgstjenester, konsern 300049 295107 339599 336742 344407 378393 366562 385203 409881 359358 370488 395421


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over. 316 324 323 310 327 318 290 294 291 340 339 333


Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 


omsorgstjenester 21 19,9 21,3 17 16,3 16,4 19,6 19,2 19,4 18 17,9 17,9


Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 21,1 20,6 20,9 17,7 17,6 17,1 18,6 18,5 18,5 18,5 18,4 18,4


G1. Konsern - Sosialtjenesten - 


nøkkeltall
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto 


driftsutgifter, konsern 3,3 3,6 4,3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7


Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,5 2,7 3 : : : : : : 2,4 2,5 2,5


Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern 25085 19577 19192 : : : : : : 39712 38294 40312


H1. Konsern - Barnevern - nøkkeltall
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, 


konsern 6566 6380 6793 6543 6545 7313 5265 5563 6291 6798 7192 7978


Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år .. 4,4 5 .. : : .. : : .. 4,1 4,1


Andel undersøkelser som førte til tiltak 57,6 34,4 41,7 : : : : : : 48,2 43,4 44,3


K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale 


netto driftsutgifter, konsern 2,2 2,3 2,4 3,2 3 3,1 3,7 3,9 4,2 3,8 3,7 3,8


M1. Konsern - Samferdsel - nøkkeltall
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern 536 544 582 694 679 722 671 679 712 819 831 915


Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 46192 47145 51089 94408 97642 105171 153814 156046 166350 96050 98035 108772


N1. Konsern - Bolig - nøkkeltall
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto 


driftsutgifter, konsern -0,2 0,1 0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1


Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 10 10 10 17 16 15 14 14 14 20 21 21


Psykisk helsearbeid og rusarbeid - 


nøkkeltall
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 


år, konsern 85 176 65 236 207 198 234 307 299 357 408 375


Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, 


konsern 4 7,1 2,1 10,9 9,3 8,2 10,6 12,6 11,9 13,7 14,3 12,5


Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer per 


innbygger 18-66 år 91 179 187 335 241 290 299 327 388 449 450 483


U1. Konsern - Klima og energi - 


nøkkeltall
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern 867 1049 775 814 800 694 946 887 792 966 923 831


Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto 


driftsutgifter, konsern 1,6 1,8 1,3 1,4 1,3 1,1 1,6 1,4 1,2 1,4 1,3 1,1
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Innledning 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon. 


For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget 


utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Som grunnlag for å utarbeide en god plan 


gjennomfører kontrollutvalget en overordnet analyse av kommunens virksomhet. 


Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunens 


virksomhetsområder, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere arbeidet med 


forvaltningsrevisjon. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet 


størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Den 


overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planen er viktig for at kontrollutvalget skal 


bli kjent med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er således med på å gi 


kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta kontrollansvaret 


sitt. 


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av forvaltningsrevisjoner. Analysen 


identifiserer langt flere risikoområder enn det kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre 


forvaltningsrevisjon av. Analysen brukes dermed til å lage en helhetlig plan for kontroll og tilsyn i 


Nittedal kommune, og oppsummerer et bredt spekter av kontrollaktiviteter. Dette kan være å 


invitere rådmannen til å holde en orientering for kontrollutvalget og gjennomføre 


virksomhetsbesøk.  


I tillegg til at overordnede analyse er viktig som grunnlag for utvalgets kontrollaktiviteter, kan 


analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. Analysen gir en god oversikt over de 


viktigste virksomhetsområdene til kommunene med identifikasjon av de største risikoene 


innenfor hvert område. Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 


kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede analyse kan gi 


innspill til kommunens administrasjon når det gjelder internkontrollarbeidet. 


Kontrollutvalget har vært aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder vurdering og 


prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i planperioden. Planen skal legges fram 


for kommunestyret, og gir dermed også kommunestyremedlemmene viktig informasjon om, og 


oversikt over kontrollutvalgets arbeid.  


Det er kontrollutvalgets sekretariat som har utført analysen og laget utkast til plan for 


forvaltningsrevisjon.   


Begreper og overordnede perspektiver  


Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede analysen skal gjennomføres, utover at 


den skal baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne 


sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og 


andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle 


kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og 


svakheter som fører til avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. 


For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må 


kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen objektiv 


størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de 
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ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å 


undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. 


Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i kommunens 


virksomhet på et overordnet plan. Med utgangspunkt i kommuneloven § 1 kan kommunens 


virksomhet fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende tre kategorier:  


 Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre 


 Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale 


fellesinteresser  


 Bidra til bærekraftig utvikling 


 Legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. 


 


Disse fire forhold kan være et utgangspunkt for vurderinger av risiko/trusler og vesentlighet. 


I hvor stor grad kommunen er i stand til å utføre primærfunksjonene, redusere risiko og dermed 


kunne motstå trusler avgjøres av kommunens evne til styring, organisering og ledelse, rutiner og 


systemer, kultur og holdninger. Dette er indre faktorer man til en viss grad har muligheter til å 


kontrollere. I tillegg kommer ytre rammevilkår og ellers andre samfunnsmessige forhold som 


truer mulighetene til måloppnåelse. Hensikten blir å identifisere mulige områder/virksomheter 


innen den kommunale velferdsproduksjon som er utsatt for trusler og dermed risiko for at 


målene ikke blir nådd. Med dette utgangspunktet kan det på et overordnet nivå være aktuelt å 


vurdere risiko og vesentlighet ut fra følgende fire perspektiver: 


 


1. Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? 


Risiko- og vesentlighetsvurderingene vil her for eksempel være knyttet til spørsmålet om i hvor 


stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av folkevalgte organer, om sakene som legges 


fram for folkevalgte organer er tilfredsstillende utredet, og om kravene i forvaltningsloven og 


offentlighetsloven overholdes. Vurderingene kan også gjelde spørsmålet om sakene legges fram 


på en måte som treffer de folkevalgte som målgruppe. 


 


2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og skjer produksjonen 


på en rasjonell og effektiv måte? 


Dette punktet innbefatter det meste av kommunens økonomiske aktivitet og gjelder 


kommunens ytelse av tjenester overfor innbyggerne. Kravet til de kommunale tjenestene finnes 


nedfelt i ulike lover og forskrifter. De mest sentrale lovene er opplæringsloven, barnehageloven, 


sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, barnevernloven, plan- og bygningsloven og 


brann- og eksplosjonsvernloven. Her vil det innenfor rammen av en overordnet analyse være 


aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet i forhold til om kommunen oppfyller de krav til de ulike 


tjenestene som framgår av lovverket, både når det gjelder omfang og kvalitet, og om 


produksjonen skjer på en rasjonell og effektiv måte. 


  


3. Bidrar kommunen gjennom sin virksomhet til en bærekraftig utvikling? 


Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i et 


framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen har en beredskap 


i forhold til trender i befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen. Viktig er også 
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antakelser om nærings- og konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold som antas å ha 


betydning for kommunen.  


Bærekraftig økonomisk utvikling innebærer at kommunen ikke tærer på sin formue, men greier å 
oppnå formues bevaring, og helst en øking i formuen. 


Bærekraftig utvikling i et miljø- og klima/energi perspektiv innebærer at kommunen tar ansvar 
ved bl.a. å utarbeide energi- og klimaplaner.  
 


4.  Har kommunen en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard? 
Etikk er systematisk tenking om hva som er rett og galt. Her kan det være aktuelt å vurdere om 
kommunen har systemer for å sette i verk og følge opp tiltak for å sikre en høy etisk standard 
gjennom hele organisasjonen, for på den måten å skape tillit ovenfor kommunens innbyggere. 
Dette kan handle om kommunens system for internkontroll, etisk regelverk og i hvilken grad 
ansatte trenes i å tenke etiske dilemmaer, praktisering av åpenhet i forvaltningen samt 
forebygging av korrupsjon og misligheter. 
 


Kommunens overordnede mål 
Aurskog-Hølands visjon er Den romslige kommunen. I den konkret betydningen innebærer 


dette at Aurskog-Høland har god plass til menneskene som bor her. I en mer overført 


betydning innebærer visjonen at dette er en kommune som viser romslighet i møte med 


mennesker. 


I kommunens daglige arbeid for å strekke seg etter visjonen, skal den enkelte virksomhet og 


ansatt legge det samme sett av verdier til grunn, benevnt RAUS: 


 Respekt 


 Ansvar 


 Utvikling 


 Service 
 


RAUS er forpliktende for kommunen/ansatte i forhold til: 


 Brukere av kommunens tjenester. 


 Sektoren/staben/virksomheten/avdelingen. 


 Samarbeidspartnere i og utenfor kommunen. 


 Den enkelte ansatte. 
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Samlet oversikt over kommunen 
Aurskog-Høland kommunes administrasjon og tjenesteproduksjon er organisert i fire 


sektorer i tillegg til sentraladministrasjonen.  
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Kommunens økonomi, utviklingstrekk og overordnede utfordringer  
Aurskog-Høland kommune er en kommune i vekst. Samtidig tillegges kommunene stadig nye 
oppgaver. Rådmannen peker på at dette er utfordrende. I tillegg har kommunen over flere år 
hatt et relativt lavt investeringsnivå. I sum bidrar disse faktorene til at kommunen har et 
betydelig investeringsbehov i perioden 2014-2019. Økningene i investeringene skjer i 
hovedsak innen følgende områder: 


 Bjørkelangen skole  


 Svømmebasseng  


 Helsehus  


 Samlokaliserte boliger Myrvang  
 


 0221 
Aurskog-
Høland 


0221 
Aurskog-
Høland 


0221 
Aurskog-
Høland 


EKG07 
Kostragruppe 
07 


EKA02 
Akershus 


EAKUO 
Landet 
uten 
Oslo 


 2012 2013 2014 2014 2014 2014 


A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - 
nøkkeltall 
Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter, konsern 


3,2 3,8 2,9 1,6 2,7 1,2 


Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 


2,2 4,6 7 8,6 12,5 6,4 


Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 


94,2 99 103,1 205,1 205,7 216,4 


Bruk av lån (netto), i % av brutto 
investeringsutgifter, konsern 


45,1 67,9 60,5 60,1 54,2 66,9 


Netto lånegjeld i kroner per 
innbygger, konsern 


33508 34363 35907 49829 56031 58160 


 


Hvis vi sammenligner KOSTRA-tallene for Aurskog-Høland med andre kommuner i samme 


KOSTRA gruppe, ser vi at kommunen ligger bedre an når det gjelder netto driftsresultat og 


gjeld pr innbygger. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat bør ligge på 3% over tid. 


Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har, på grunnlag 


av at inntektsføring av merverdiavgiftkompensasjon fra investeringer fra 2014 er flyttet fra 


driftsregnskapet til investeringsregnskapet, justert ned anbefalt nivå for netto driftsresultat 


for kommunene fra 3 til 1,75 %. For 2015 er Aurskog-Høland sitt anslag på 4,1%. 


Kommunens likviditet er bra. Nøkkeltall som sier noe om i hvilken grad kommunen har evne 


til å dekke kortsiktig gjeld pr 1.1.2015 viser positive verdier. Kommunens disposisjonsfond 


(drift og investering) utgjorde pr 1.1.2015 kr 80,6 mill. 


Kommunens langsiktig gjeld pr 1.1.2015 er på kr 755.3 mill.  


På grunn av økte investeringer de neste fire årene vil brutto lånegjeld øke med 40,5 % i 


økonomiplanperioden, noe som på sikt vil gi mindre handlingsrom for kommunen. 


Målsettingen i kommuneplanen om at låneavdrag skal være høyere enn låneopptak i løpet 


av en fireårsperiode vil ikke være oppnåelig i perioden 2016-2019. 
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Kommunen legger til grunn en befolkningsvekt fremover. I økonomiplanen skriver 
rådmannen at det er grunn til å tro at lave boligpriser, stor arbeidsløshet og økonomisk 
usikkerhet i Europa, samt nærheten til Oslo, vil gjøre Aurskog-Høland til en attraktiv 
kommune å bo i framover. Siden mobiliteten er størst blant nyutdannede og familier med 
barn under og i barneskolealder, er det rimelig å anta økt tilflytting fra disse gruppene. 


 


Flyktningsituasjonen verden står ovenfor i dag er på et historisk høyt nivå, og aldri før har 
Norge mottatt en så stor andel flyktninger. UDI anslår at om lag 20-25 000 asylsøkere vil 
registreres i Norge løpet av 2015, og at dette tallet kan forventes å øke til over 30 000 i løpet 
av 2016 og kommende år. Blant disse kan det forventes at en høy andel vil få 
oppholdstillatelse i Norge. Aurskog-Høland har vedtatt å ta imot inntil 23 flyktninger i 2015, 
21 i 2016 og 24 i 2017. 
 


 
 


Følgende utviklingstrekk kan leses ut fra befolkningsframskrivingen mot 2032: 
 


 
 


 


 Gitt tallene vil befolkningsveksten i Aurskog Høland ligge på om lag 2 prosent pr år. 
Dette er høyere enn den forutsatte veksten på 1 – 1,5 % i gjeldende kommuneplan.  


 Gruppen 1-5 år forventes å øke  


 Gruppen 6-12 år vil øke  


 Det forventet kun en svak vekst i aldersgruppene 13-15 år og 16-19 år.  


 Gruppen yngre eldre (67-79) forventes å øke sterkt  
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 Gruppen eldre over 80 er svakt økende først i perioden, men får en sterkere vekst i 
siste del av perioden.  


 Gruppen 90 år + får en sterk økning i første del av perioden  


 


Stab: Økonomi 
Budsjett 2016 viser følgende: 


 


Utvikling i stabens rammer  


(i 1000 kr) R 2014 B 2015 B 2016 


Brutto driftsutgifter 13 726 13 060 13 019 


Brutto driftsinntekter -2 388 -1 541 -1 468 


Netto driftsutgifter 11 338 11 519 11 552 


 


Stab Økonomi består av fem underavdelinger: 


 Regnskap 


 Controller 


 Skatt 


 Innkjøp 


 Eiendomsskattekontor 
 
Dette innebærer at staben blant annet har ansvar for områder som økonomisk rapportering 
(budsjett og økonomiplan, tertial- og månedsrapportering og årsrapport), innfordring av 
skatter, avgifter og andre kommunale fordringer, samt vederlagsberegning. Staben har 
videre ansvaret for å følge opp og styre implementeringen av tjenesteovergripende 
strategier, som kommunens anskaffelsesstrategi og eierstrategi. Som en del av eierstyringen 
er staben representert i eierstyringssekretariatet for kommunene på Nedre Romerike. Andre 
oppgaver som tilligger stab Økonomi er eiendomsskattekontoret, og oppfølging av 
rapportering av internkontroll til politiske organer. 
 
Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra økonomiplanen 
2016 – 2019  
Aurskog-Høland kommune bruker lite ressurser på de administrative funksjonene som stab 
Økonomi har ansvaret for, sammenlignet med andre kommuner. Økonomiforvaltningen og 
styringssystemene er under kontinuerlig utvikling. En av de viktigste drivkreftene er de 
teknologiske innovasjonene som skjer inn IT-området. E-handel, e-faktura/EHF faktura og e-
basert, nytt innfordringssystem er eksempler på nyvinninger som er tatt i bruk i kommunen. 
Målet på sikt bør være bedre styring og kontroll, kvalitet og lavere ressursbruk. 
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Stab: Administrasjon og HR 
I budsjettet for 2016 er det lagt følgende rammer: 


 


Utviklingen i stabens rammer  


(i 1000 kr) R 2014 B 2015 B 2016 


Brutto driftsutgifter 28 686 28 584 27 668 


Brutto driftsinntekter -2 443 - 1 540 -2 084 


Netto driftsutgifter 26 243 27 044 25 584 


 


Sektoren består av følgende enheter: 


 HR-avdelingen 


 Lønnsavdelingen 


 Dokumentsenteret 


 Politisk sekretariat 


 Servicekontoret/ Sentralbordet 


 Informasjon 
 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra økonomiplanen 


2016 – 2019 


Administrasjons- og HR-avdelingen består i dag av flere enheter som for bare få år siden var 


egne enheter. Det har vært arbeidet mye med effektiviseringsprosesser og implementering 


av nye IT-løsninger. Det arbeides fortsatt med å få en enhetlig kultur på storavdelingen, og å 


sikre at det er minst mulig solokompetanse hos de ansatte. Arbeidet med å utnytte alle 


mulighetene IT-løsningene gir, er i full gang, og avdelingen vil nå flere viktige mål i 2016. 


Blant annet skal saksbehandlingen bli fullelektronisk, og det skal på plass en ny 


sentralbordløsning som skal gi innbyggerne raskere svar med god kvalitet. 


 


Det legges opp til en ny investering i 2016. Det er knyttet til nytt intranett. Dagens system er 
utdatert, og bygger på en teknologi som ikke lenger blir supportert.  


 
Lønningskontoret har i 2015 fått på plass de siste IT-modulene som gjør det mulig å kjøre 
lønn og refusjoner uten så mye manuell inntasting. Både reiseregninger, refusjoner, 
tidsregistrering og HRM-varsler skal tas i bruk på en trygg måte i hele organisasjonen. 
 


Et annet til tak som omtales er «Personalkontorets viktigste satsingsområde er å bidra til 


tiltak som får flere over i større stillinger. Det er gjort et godt stykke forberedende arbeid, og 


dette må nå gi resultater i en tydeligere økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse.» 
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Sektor: Oppvekst og utdanning 
Budsjettet for 2016 viser følgende: 


 


Utvikling i sektorens 
rammer 


   


(i 1000 kr) R 2014 B 2015 B 2016 


Brutto driftsutgifter 357 881 350 220 356 450 


Brutto driftsinntekter -64 636 -47 593 -52 744 


Netto driftsutgifter 293 245 302 627 303 706 


 


Sektoren består av følgende enheter:  


 Skoler 


 Barnehager 


 Voksenopplæring 


 Voksenopplæring 


 Pedagogisk utviklingstjeneste 


 Barnevern 


 Forebyggende tjenester med jordmortjeneste 


 Helsestasjon  


 Skolehelsetjenesten 


 Barne- og ungdomsteam og utekontakter  


 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra økonomiplanen 
2016 – 2019 og kommunal planstrategi: 
Det vil bli en økning i antall barn og unge i kommunen, men det knytter seg usikkerhet til 
hvor stor veksten vil bli. Antall barn med rett til barnehageplass vil øke jevnt fram mot 2023. 
Fordi veksten er usikker, er det anslått til å bli mellom cirka 980 og 1100 barn i 
barnehagealder i 2023. Kommunen vil få flere grunnskolebarn. Elevtallsveksten i grunnskole 
er anslått å bli sterkest fra 2017/2018 og framover. Kommunens utfordring blir å 
dimensjonere riktig kapasitet i skoler og barnehage. Et hjelpemiddel vil være å utarbeide 
barnehage- og skolebehovsplaner. 
 


Utdanningsnivået i Aurskog-Høland er lavt sammenlignet med øvrige kommuner i Akershus 
og færre fullfører videregående opplæring enn det som er vanlig i landet for øvrig. 
Kommunehelseprofilen viser at det er en stor andel som slutter og/eller ikke fullfører 
videregående skole. Et viktig virkemiddel for å bedre de generelle levekårene blant 
kommunens innbyggere, er å heve gjennomføringsprosenten i videregående opplæring, 
samt å øke utdanningsnivået i befolkningen. Et samlet tverrfaglig arbeid allerede fra barnet 
er lite, er derfor viktig for å oppnå en positiv utvikling i kommunen. 
 


For en vekstkommune er det en utfordring å dimensjonere tjenestetilbudet riktig. Dette 
gjelder også innen skole, barnehage og eldreomsorg. Samtidig er sektoren underlagt statlige 
reformer, hvor flere tjenester flyttes fra statlig til kommunalt nivå. Rådmannen skriver i 
økonomiplanen at «Helsestasjonen og jordmor vil overta flere statlige oppgaver knyttet til 
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kvinnehelse. Innenfor barselomsorgen er det kortere liggetid for fødende, noe som gir 
kommunen ansvar for å følge opp barselkvinnene på en annen måte enn for noen år siden. 
Det kommunale barnevernet merker reformene i, og nedbyggingen av, det statlige 
barnevernet. Flere oppgaver må løses lokalt. Både nasjonalt og lokalt er forebygging av 
psykisk uhelse et satsningsområde. Alle tjenestene skal være med på å bidra til 
gjennomføring av forebyggingsprogrammer. Alle virksomhetene i sektoren skal bidra til å 
videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet, et samarbeid som er en styrke for sektoren.» 
 


I KOSTRA tallene som er vedlagt analysen (vedlegg 1), skiller kommunen seg ut når det 


gjelder timer til spesial-undervisning. Aurskog-Høland gir kun 9,7 timer spesialundervisning, 


mens sammenligningskommunene gir hele 15,1 timer. Vi har ingen informasjon om hva som 


kan være årsaken til dette, men det kan være verdt å undersøke saken nærmere. 


Mobbing 
På bakgrunn av en tragisk hendelse ved Aursmoen skole i mars 2014, der en elev tok sitt 
eget liv, ba kommunen Fylkesmannen gjennomføre tilsyn med om kommunen og skolen har 
tilfredsstillende rutiner, og om saken ble håndtert og fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 
Fylkesmannen fant lovbrudd som nå er rettet og tilsynet ved skolen er avsluttet.  
 
Mobbing og selvmord ble på nytt aktualisert, da en elev ved en skole i Bærum tok sitt eget 
liv ved årsskiftet. Fokus på forebyggende arbeid er svært aktuelt. 
 


Aurskog-Høland kommune har laget en handlingsplan mot mobbing, denne ble publisert 23.7.14 


og ligger ute på kommunens hjemmeside. 


 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 
(Her settes kontrollutvalgets vurdering av risikoområder inn) 
 
Kontrollutvalget har fått orienteringer fra rådmannen om Fylkesmannens tilsyn ved Aursmoen 
skole / «Odin-saken». 


 


Kontrollutvalget har gjennomført en forvaltningsrevisjon på Politiattester. 
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Sektor: Helse og rehabilitering 
Budsjettet for 2016 viser følgende: 


 


Utvikling i sektorens rammer  


(i 1000 kr) R 2014 B 2015 B 2016 


Brutto driftsutgifter 343 179 307 574 299 766 


Brutto driftsinntekter -46 114 -36 101 -39 121 


Netto driftsutgifter 297 065 271 473 260 646 


 


Sektoren består av følgende enheter:  


 Hjemmeboende og rehabilitering 


 Sykehjemstjenester 


 Tjenester ved nedsatt funksjonsevne 


 NAV 


 


 


 


 


 


 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra økonomiplanen 


2016 – 2019 og kommunal planstrategi: 


Fra 2013 og fram til 2. tertial 2015 har antall brukere i hjemmesykepleien økt med 21 %. 


Økningen vurderes som resultat av at befolkningens alder øker, samt virkning fra en av 


sektorplanens hovedstrategier om økt fokus på å tildele tjenester lavt i omsorgstrappen. 


Hjemmetjenesten står foran store utviklingsprosjekter, som innføring av 


hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring, som skal bidra til å skape en bærekraftig 


tjeneste på sikt. 


Det har vært en gradvis utvikling av at brukere av sykehjem har kompliserte og sammensatte 


sykdomstilstander. Dette stiller skjerpede krav til helsepersonellets kompetanse og 


tilgjengelig tid til hver enkelt pasient for sykehjemslegen. Samling av korttids- og 


rehabiliteringsplasser på Bjørkelangen sykehjem vurderes således som en effektivisering av 


legetjenesten til denne brukergruppen, men sykehjemslegen for langtidsbrukere må fortsatt 


fordele tiden sin mellom Aurskog og Hemnes sykehjem. 


 


Innenfor området psykisk helse og rus er det forventet at kommunene skal ta et økt ansvar 
for brukere med sammensatte og alvorlige problemer. Det blir viktig å utvikle et helhetlig og 
sammenhengende tjenestetilbud innen fagområdet psykisk helse og rus.  
 


Krav om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) trer i kraft fra 2016. Kommunen 
starter med et ØHD-tilbud ved korttidsavdeling med to plasser. Dette tilbudet skal ivareta 
kommunens plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold frem til det planlagte ØHD-
tilbudet er etablert i nytt helsehus.  
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Kommunen har hatt en betydelig vekst i økonomisk sosialhjelp de siste to årene, noe som 


kan bli en utfordring. 


 


Det vil bli lagt inn midler for å styrke rammen for tiltak knyttet til bosetting av et økt antall 


flyktninger i 2016. Her forventes det endringer og nye tiltak fra nasjonale myndigheter i 


løpet av 2016. Utfordringen består blant annet i å gi god styringsinformasjon til politikken og 


at rammene fra staten er forutsigbare. Hvordan må kommunen jobbe med mottak av 


flyktninger for at statens finansiering skal rekke lengst mulig? 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 
(Her settes kontrollutvalgets vurdering av risikoområder inn) 


Kontrollutvalget har gjennomført en forvaltningsrevisjon på Kriterier for tildeling av 


sykehjemsplasser. 


 


Sektor: Teknisk drift og kultur 
Budsjettet for 2016 viser følgende: 


 


 
 


(i 1000 kr) R 2014 B 2015 B 2016 


Brutto driftsutgifter 231 635 181 880 187 122 


Brutto driftsinntekter -138 957 -108 658 -113 523 


Netto driftsutgifter 92 678 73 222 73 600 


 


Sektoren består av følgende enheter:  


 Eiendom 


 Kommunalteknisk drift (KTD) 


 Forvaltning og kultur 


 


 


 


 


 


 


Sektoren har ansvaret for viktig infrastruktur og andre samfunnsviktige oppgaver, samt ansvar 


for drift og vedlikehold av all kommunal bygningsmasse. Sektoren er også tillagt 


forvaltningsansvar for byggesaksbehandling, oppmåling og ajourføring av kartverk, samt kultur. 


 


 
 


Utviklingen i sektorens rammer 
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Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra økonomiplanen 
2016 – 2019 og kommunal planstrategi: 
Kommunen er en stor eiendomsbesitter med et stort antall formålsbygg og kommunale 
boliger, i en kommune med stor geografisk utstrekning. Vedlikeholdet av bygningsmassen er 
en utfordring. 
 
Vedlikehold av kommunale veier har over mange år vært på et lavt nivå, og har store 
utfordringer i forhold til værforholdene. Standarden på veiene er ifølge en KS-rapport på et 
nivå som krever oppgradering i årene som kommer. 
 
Kommunen har nye og oppgraderte renseanlegg for både vann og avløp med stor kapasitet, 
men henger etter med oppgradering av ledningsnettet. Det er mye gammelt ledningsnett i 
kommunen, særlig i de «gamle» og store boligfeltene i kommunen hvor det nærmer seg et 
akutt behov for rehabiliteringer. Utskifting og rehabilitering av ledningsnett vil være en stor 
utfordring i årene fremover og som må prioriteres. For utvikling av nye utbyggingsområder 
er det også viktig at ledningsnett og anlegg utvikles videre for å klare økt pågang.  
 
Kommunen planlegger store investeringer innen skole og helse i årene som kommer, men 
innenfor denne sektoren er det et årlig behov for investeringer til restaurering og nyutvikling 
innen eiendom, kommunalteknisk drift og forvaltning. En del av investeringene er innen 
selvkostområdene, og finansieres av gebyrer.  
 
Forvaltning Byggesak har som mål å tilby god og rask saksbehandling innen byggesaks-, 
oppmålings- og spredtavløpstjenestene, og at påklagde vedtak skal reduseres. I 2015 
behandlet Fylkesmannen 5 klager etter Plan- og bygningsloven fra Aurskog-Høland. 3 av 
klagene fikk medhold. 
 
Innen kultur og frivillighet er det fokusert på barn og unge og tilrettelegging for aktiviteter på 
fritid. Et annet hovedområde er kulturminnevern. Aurskog-Høland kommune er en stor 
kommune arealmessig, og har et rikt kulturlandskap. I dette landskapet er det et stort antall 
bygninger og kulturminner som er en viktig del av dette. 


 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
(Her settes kontrollutvalgets vurdering av risikoområder inn) 


Kontrollutvalget har gjennomført en forvaltningsrevisjon på Byggesak. 
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Sektor: Samfunn og utvikling 
Budsjett 2016: 


Utviklingen i sektorens rammer  


(i 1000 kr) R 2014 B 2015 B 2016 


Brutto driftsutgifter 30 901 24 851 26 038 


Brutto driftsinntekter -9 170 - 7 323 -6 230 


Netto driftsutgifter 21 731 17 528 19 808 


 


Sektoren består av følgende enheter:  


 Plan 


 Prosjektkontor 


 IT 


 Næring, landbruk og miljø 
 


Rådmannen skriver i økonomiplanen: «… store avstander gir utfordringer ved tilpasning og 
drift av teknisk infrastruktur og kommunens tjeneste- og servicetilbud for øvrig.» 
 


Aktivitetsnivået er høyt, og består av brukerrettede tjenester, så vel som overordnet og 


strategisk planlegging. Flere av oppgavene som utføres er i tillegg overordnede og 


sektorovergripende. 


 


I tillegg disponerer sektoren et ikke ubetydelig investeringsbudsjett gjennom kommunens 


prosjektkontor som er underlagt sektoren, og har ansvaret for alle store 


investeringsoppgaver, som blant annet bygging av ny Bjørkelangen skole, svømmebasseng, 


helsehus og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 


Nye investeringer: 
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Det er lagt inn store investeringer under sektor Samfunn og utvikling, som gjelder 
kommunens byggeprosjekter. Summene er justert i henhold til politiske vedtak og nye 
framdriftsplaner. 
 
IT brukes som et verktøy i hele kommunen, og har cirka 3500 brukere. I tillegg til et stort 
antall brukere, er avdelingen involvert i utrullingen av nytt saksbehandlingssystem, samt alle 
nye store prosjekter som Bjørkelangen skole, svømmehall og helsehus. 
 
Stramme økonomiske rammer krever god kostnadskontroll og effektiv drift i sektoren. 
Aurskog- Høland kommune bruker lite ressurser på de administrative oppgavene som sektor 
Samfunn og utvikling har ansvaret for, sammenlignet med andre kommuner. 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
(Her settes kontrollutvalgets vurdering av risikoområder inn) 


 


Kontrollutvalget har gjennomført en forvaltningsrevisjon på Eiendomsforvaltningen. 


 


Dialog med rådmann 
I møtet 27.1.16 presenterte rådmannen følgende utviklingstrekk og utfordringer for 


kontrollutvalget: 


 


Oppvekst og utdanning 


Sektoren opplever følgende utviklingstrekk: 


 Økt tilflytting 


 Økt andel bekymringsmeldinger og saker i barnevernet 


 Sakene er mer alvorlig og «tyngre» enn for noen år tilbake 
 


Risikovurdering: 


 Økte utgifter til omsorgsovertakelser og fosterhjem 


 Har vi hensiktsmessige og adekvate tiltak? 


 Dialog med ordfører 
 


Helse og rehabilitering 


Sektoren opplever følgende utviklingstrekk: 


 Flere oppgaver overføres til kommunene 


 Flere eldre over 80 år 


 Bosetting av flyktninger 
 
Risikovurdering 


 Rekruttering kompetent personell 


- psykisk helse og rus 


- boveiledning 


- demensomsorg 


- øyeblikkelig hjelp døgnsenger 
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 Krav om bosetting av nye grupper flyktninger 


 Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp 
 


Teknisk drift og kultur 


Sektoren opplever følgende utviklingstrekk: 


 Befolkningsvekst 


 Infrastruktur utbygging og rehabilitering 


 Økt kommunal bygningsmasse 


 Økt behov for kommunale boliger 


 Økt byggeaktivitet 


 Økt aktivitet, behov og forventninger innen kulturtilbud 
 


Risikovurdering 


 Klimautfordringer 


 Rekruttering og kompetent personell 


 Tilstrekkelig vedlikehold 


 Tilstrekkelig med kommunale boliger 


 Gjennomføring øvelser 
 


Målsettingen om 2,5 % driftsmargin oppfylles de første årene, men svekkes senere utover i 


økonomiplanperioden. 


Innkjøp 
En undersøkelse fra Difi viser at mange kommuner ikke har verktøy og metoder til å 


håndtere bygganskaffelser på en profesjonell måte. At slike anskaffelser representerer en 


stor risiko for kommunen underbygges av at vi observerer at kommuner i større grad 


opplever at leverandører som taper anbud går til sak. Dette har skjedd i Fet, Lørenskog og 


Rælingen i forrige periode. Mens Rælingen har inngått forlik, ligger de to andre kommunene 


i rettssak. Sakene er av ulik karakter, men felles for alle tre er at dette representerer en 


økning i kostnaden ved anskaffelsen. En mulig årsak til at vi ser at bygg industrien i økende 


grad anlegger sak mot kommuner kan være at dette er et område med uavklart rettsbilde. 


DIFI peker på at kommuner mangler verktøy. Et annet spørsmål er kommunens kompetanse 


til å foreta slike kompliserte anskaffelser. 


Avgiftsbelagte tjenester 
For de av kommunens tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som den 
øvre grense for brukerbetaling. Det innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon 
(selvkostregnskap) av kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene, for å føre kontroll 
med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Et eventuelt overskudd eller 
underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene. Etter statlige 
retningslinjer for selvkost, skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5-
årsperiode skal gå i balanse. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter 
og kostnader, så gebyrene kan holdes stabile i størst mulig grad. Endringer i rentenivået, 
investeringstakten, aktiviteten og prisøkninger vil påvirke beregningene. 
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Beredskap 
Samfunnssikkerhet og beredskap har fått økt oppmerksomhet de senere årene, dels som 
følge av klimaendringer med økt sårbarhet for ekstremvær, men også som følge av nye og 
endrede trusselbilder knyttet til uhell, ulykker og kriminell adferd.  
Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt 


geografiske område. Kommunen skal arbeide systematisk og helhetlig med 


samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap 


av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Ansvaret for sikkerhet og beredskap 


omfatter kommunen som myndighetsutøver innenfor sitt geografiske område, som virksomhet 


og som pådriver overfor andre aktører. 


Aurskog-Høland har gjennomført ROS-analyser om samfunnssikkerhet og beredskap innenfor en 


lang rekke områder.  


  


Hva mener innbyggerne? 
Vi har ikke så mye spesifikk informasjon om hva innbyggerne i Aurskog-Høland mener om 


tjenestene. Direktoratet for IKT og forvaltning, DIFI, foretar imidlertid 


innbyggerundersøkelser hvert annet år, hvor de spør om innbyggernes erfaringer med en 


rekke kommunale tjenester.  Brukere har besvart spørsmål om: 


 tilfredshet totalt og tillit 


 tilgjengelighet og fysiske forhold 


 ansattes kompetanse og brukertilpasning 


 ansattes service 


 digitale tjenester 


 informasjon og kommunikasjon 


 saksbehandling og klager 
 


Folkebiblioteket gjør det best på de fleste områdene, slik de gjorde det i 2013 og 2010. 


Tjenestene under helse gjør det også godt. Det er særlig fastlegene som peker seg positivt 


ut; de skårer nest best av samtlige på total tilfredshet. Innenfor utdanning er det 


barnehagene som skårer spesielt godt. 


Utdanningsinstitusjonene gjør det jevnt over godt. De skårer godt på ansattes kompetanse, 


informasjon og tilgjengelighet. Barnehageansatte er blant dem som kommer aller best ut 


hva gjelder faglig kompetanse. 


Dårlige lokaler og inneklima kan være en trussel mot et godt læringsmiljø og læringsutbytte. 


Dette er forhold brukerne av disse tjenestene er mindre fornøyde med enn brukerne av de 


øvrige tjenestene. Tilretteleggingen for funksjonshemmede er også et område 


utdanningsinstitusjonene skårer litt lavere på sammenlignet med øvrige tjenester. 


I møte med brukerne får tjenestene innen helse og omsorg jevnt over høye skår. Spesielt 


fastlegene får svært gode tilbakemeldinger, men også omsorgstjenestene får på flere 


områder gode skussmål. 
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Ventetiden på tilgang på tjenesten er den store bøygen for omsorgs- og helsetjenestene. På 


dette området har brukernes oppfatninger endret seg svært lite siden 2013 og 2010. 


I arbeidet med å digitalisere tjenestene ligger helse og spesielt omsorg etter. Det samme 


resultatet kommer frem i EUs benchmarking av 20 ulike tjenester mellom EU- og EØS-land. 


Norge ligger langt etter hva gjelder digitalisering av omsorgsområdet, men gjør det bedre på 


andre områder i EUs undersøkelse. 


Plan- og bygningskontoret og Nav ligger fortsatt noe bak de andre tjenestene. Samtidig får 


begge tjenestene ganske gode tilbakemeldinger på blant annet digitale tjenester, 


tilgjengelighet, tilpasninger for funksjonshemmede og åpningstider. 


 


Folkehelseprofil for Aurskog-Høland 
God folkehelse innebærer at alle skal ha så god helse som mulig ut fra sine forutsetninger. 


Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen, og det er mange faktorer som 


bidrar til å skape og opprettholde slike forskjeller. Det gjelder for eksempel frafall i 


videregående skole, miljøbelastninger, inntektsulikhet og sosial ulikhet i levevaner. Alle 


innbyggere har et selvstendig ansvar for sin egen helse og for å gjøre gode helsevalg. 


Folkehelseinstituttet publiserer hvert år en folkehelseprofil for alle norske 


kommuner(www.fhi.no). Tabellen (vedlegg 2) viser hvordan Aurskog-Høland ligger an 


sammenlignet med Akershus og med resten av landet på en rekke indikatorer som er 


relevante for folkehelsen. Noen av indikatorene er helsestatistikk, som f.eks. 


sykehusinnleggelser, antall hoftebrudd etc. Andre indikatorer viser status på forhold man vet 


påvirker folkehelsen, som f.eks. arbeidsledighet eller andre sosiale og økonomiske faktorer. 


Profilen har noen interessante funn som det kan være grunn til å reflektere over i 


forbindelse med overordnet analyse: 


 Valgdeltakelsen i kommunen var lavere enn i landet som helhet ved kommunestyre- 
og fylkestingsvalget i 2015. Valgdeltakelse kan si noe om samfunnsengasjementet i 
kommunen. 


 Andel av befolkningen med overvekt inkludert fedme ser ut til å være høyere enn i 
landet som helhet 


 Aurskog-Høland har flere innbyggere med type 2-diabetes enn landet for øvrig. 
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Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 
Her fyller kontrollutvalget inn sine risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
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Vedlegg 1 - Utvalgte KOSTRA-tall for Aurskog-Høland kommune 


 


 


Aurskog-Høland kommune
Aurskog-


Høland


Aurskog-


Høland


Aurskog-


Høland


Kostragru


ppe 07


Kostragru


ppe 07


Kostragru


ppe 07 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for 


utvalgte kommunale formålsbygg – 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent 


av samlede netto driftsutgifter, konsern 7,2 7,9 7,6 8,4 8,4 8,3 9,5 9,6 9,7 8,6 8,5 8,6


Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning 


per kvadratmeter., konsern 607 699 703 858 870 918 956 999 1007 891 912 955


Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal 


eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern 34 36 38 65 53 59 82 94 89 74 86 86


Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i 


prosent av samlede brutto investeringsutgifter, konsern 7,5 12,4 29,9 45,4 39,7 42,4 42,8 43,1 39 42,1 41,7 40,4


A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og 


adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 3,2 3,8 2,9 2,7 3,2 1,6 4,2 4,4 2,7 2,9 2,7 1,2


Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,2 4,6 7 6,2 7,9 8,6 11,5 11,7 12,5 6 6,2 6,4


Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 94,2 99 103,1 196,9 198,9 205,1 191,1 199 205,7 200,7 208,6 216,4


Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter, konsern 45,1 67,9 60,5 67,7 61,5 60,1 67,4 65,5 54,2 60,9 64,6 66,9


Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 33508 34363 35907 47565 47478 49829 50468 53843 56031 51422 54837 58160


B. Behovsprofil - nøkkeltall
Folkemengden i alt 15260 15500 15726 .. .. .. .. .. .. .. .. ..


Andel kvinner 49,4 49,4 49,4 49,7 49,5 49,4 50 50,1 50 49,7 49,7 49,6


Andel menn 50,6 50,6 50,6 50,3 50,5 50,6 50 49,9 50 50,3 50,3 50,4


Andel 0 åringer 1,1 1,1 1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1


Andel 1-5 år 5,7 5,8 5,7 6,4 6,5 6,4 6,7 6,6 6,5 6,2 6,1 6


Andel 6-15 år 12,2 12 11,8 13,1 13,1 13,1 13,6 13,5 13,5 12,6 12,4 12,4


Andel 16-18 år 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4 4 4 4 4


Andel 19-24 år 6,6 6,6 6,6 7,4 7,3 7,2 7,2 7,2 7,1 8 7,9 7,9


Andel 25-66 år 55,7 55,3 55 55 54,9 54,8 55 54,8 54,7 54,4 54,2 54,2


Andel 67-79 år 9,9 10,5 11,1 8,9 9,3 9,7 8,6 9 9,4 9,3 9,7 10,1


Andel 80 år og over 4,7 4,7 4,6 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 4,5 4,4 4,4


Levekårsdata


Andel skilte og separerte 16-66 år 12,6 12,6 12,6 11,9 11,7 11,6 11,9 11,7 11,5 11,1 11 11


Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 1,1 1,1 1,2 1,8 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2 1,8 1,7 1,7


Andel uførepensjonister 16-66 år 8,1 8,1 8,4 9,6 8,8 9 6,4 6,3 6,3 9,4 9,3 9,4


Andel enslige innbyggere 80 år og over 65,7 64,3 64 64,9 62,8 62,7 61,6 61,3 60,8 65,2 64,8 64,4


Forventet levealder ved fødsel, kvinner 83,3 83,3 83,3 82,9 82,9 82,9 83,3 83,3 83,3 82,9 82,9 82,9


Forventet levealder ved fødsel, menn 79,4 79,4 79,4 78,6 78,7 78,7 79,4 79,4 79,4 78,4 78,4 78,4


Levendefødte per 1000 innbyggere 10,8 10,3 9,4 11,5 10,9 11,3 11,3 10,8 10,7 11,3 11 10,8


Døde per 1000 innbyggere 8,1 9 8,6 7,7 7,1 7,5 7 6,6 6,5 8,5 8,3 8,1


Innflytting per 1000 innbyggere 60,6 58,2 61,6 65,6 70,8 68,2 78,1 77,9 75,3 59,5 59,2 58,1


Utflytting per 1000 innbyggere 39,9 44,4 47,9 54,9 60 59,7 64,4 65,8 63,9 50 51,4 51,3


Samlet fruktbarhetstall 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8


Andel innvandrerbefolkning 9,3 10,4 11,4 10,2 11,9 12,7 16,1 17 17,9 11,8 12,6 13,2


Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 10,3 13,1 13,6 10,8 12,8 14 15,9 17 18,4 13,2 14,4 15,5


Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 9,9 12,3 13,9 10,5 12,4 13,5 15,5 16,5 18 12,8 14 15,2


Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 8,8 10,6 11,7 9,4 10,8 11,7 14 14,9 15,9 11,3 12,3 13,1


Andel av befolkningen som bor i tettsteder 56,5 56,8 56,1 72,9 74,6 75 88 88,3 88,5 75,7 76,7 77,1


Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 9,9 10,1 10 6,5 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 7,4 7,3 7,3


Andel arbeidsledige 15-29 år 2,2 2,6 3,2 2,2 2,3 2,3 1,7 2 1,9 2,1 2,3 2,2


Andel arbeidsledige 30-74 år 1,4 1,6 1,9 1,3 1,5 1,7 1,4 1,6 1,7 1,4 1,6 1,6


Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av 


bostedskommunen 39,3 40,1 40,8 46,3 48,8 49,2 52,4 52,7 53,1 28,9 29,3 29,7


C1. Konsern - Barnehager - nøkkeltall
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens 


totale netto driftsutgifter, konsern 15,7 15,3 16,2 16,3 16,1 16,6 17,2 17 17,6 14,6 14,4 14,9


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,3 87,5 89,9 90,6 89,7 90,5 91,4 91,3 91,8 90,8 90,8 90,9


Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, 


konsern 11223 11446 11621 11970 11865 11820 12106 11787 11715 11538 11407 11270


Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 


barnehage, konsern 155100 153062 159637 151866 152515 162740 152645 159705 167698 158382 163387 174907


D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223),  i 


prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 25,3 24,7 24,4 26,7 26,3 26,1 25,9 25,5 25,2 24,9 24,2 24


Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per 


innbygger 6-15 år, konsern 85505 88755 91856 89290 91195 94321 83617 86719 88616 95850 98454 100946


Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,9 6,8 6,5 7,8 7,4 7,2 7,2 7,1 7,1 8,6 8,4 8,1


Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 8,6 8,6 9,7 15,9 15,9 15,1 15,5 15,5 15,7 18 17,8 17,4


Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 


222, 223), per elev, konsern 91508 94697 99202 97846 101128 105638 93789 97502 100316 104355 108024 111825


E1. Konsern - Kommunehelse - nøkkeltall
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 


kommunehelsetjenesten, konsern 1687 1790 2035 1840 1841 1988 1865 1961 2092 2087 2161 2319


Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, 


konsern 4,1 4,1 4,6 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,5


Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, 


konsern 158 142 218 148 161 157 172 205 213 139 150 163


Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, 


konsern 1982 2026 2287 2149 2177 2361 2167 2296 2416 2622 2740 2923
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Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


F1. Konsern - Pleie og omsorg - 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens 


totale netto driftsutgifter, konsern 30,8 31,5 30,4 28,6 28,3 29 28,2 28,2 28,7 31,6 30,7 31,5


Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie 


og omsorgstjenester, konsern 300049 295107 339599 336742 344407 378393 366562 385203 409881 359358 370488 395421


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over. 316 324 323 310 327 318 290 294 291 340 339 333


Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 


omsorgstjenester 21 19,9 21,3 17 16,3 16,4 19,6 19,2 19,4 18 17,9 17,9


Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 21,1 20,6 20,9 17,7 17,6 17,1 18,6 18,5 18,5 18,5 18,4 18,4


G1. Konsern - Sosialtjenesten - 


nøkkeltall
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto 


driftsutgifter, konsern 3,3 3,6 4,3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7


Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,5 2,7 3 : : : : : : 2,4 2,5 2,5


Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern 25085 19577 19192 : : : : : : 39712 38294 40312


H1. Konsern - Barnevern - nøkkeltall
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, 


konsern 6566 6380 6793 6543 6545 7313 5265 5563 6291 6798 7192 7978


Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år .. 4,4 5 .. : : .. : : .. 4,1 4,1


Andel undersøkelser som førte til tiltak 57,6 34,4 41,7 : : : : : : 48,2 43,4 44,3


K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale 


netto driftsutgifter, konsern 2,2 2,3 2,4 3,2 3 3,1 3,7 3,9 4,2 3,8 3,7 3,8


M1. Konsern - Samferdsel - nøkkeltall
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern 536 544 582 694 679 722 671 679 712 819 831 915


Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 46192 47145 51089 94408 97642 105171 153814 156046 166350 96050 98035 108772


N1. Konsern - Bolig - nøkkeltall
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto 


driftsutgifter, konsern -0,2 0,1 0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1


Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 10 10 10 17 16 15 14 14 14 20 21 21


Psykisk helsearbeid og rusarbeid - 


nøkkeltall
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 


år, konsern 85 176 65 236 207 198 234 307 299 357 408 375


Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, 


konsern 4 7,1 2,1 10,9 9,3 8,2 10,6 12,6 11,9 13,7 14,3 12,5


Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer per 


innbygger 18-66 år 91 179 187 335 241 290 299 327 388 449 450 483


U1. Konsern - Klima og energi - 


nøkkeltall
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern 867 1049 775 814 800 694 946 887 792 966 923 831


Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto 


driftsutgifter, konsern 1,6 1,8 1,3 1,4 1,3 1,1 1,6 1,4 1,2 1,4 1,3 1,1
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Vedlegg 2 – Folkehelseprofilen 2014 for Aurskog-Høland kommune 
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Folkehelseprofilen er et bidrag til 
kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt 
over helsetilstanden i befolkningen og 
faktorer som påvirker denne, jamfør lov om 
folkehelsearbeid. Statistikken er fra siste 
tilgjengelige periode per oktober 2015. 


Nye indikatorer i 2016:
• Valgdeltakelse ved valget i 2015 
• Indikatorer fra Ungdata-undersøkelsen 
• Overvekt inkl. fedme fra nettbasert sesjon
• Frafall etter foreldrenes utdanningsnivå         
  (figur på midtsidene)


Noen trekk ved kommunens folkehelse


Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke opplysninger som er tilgjengelig på kommunenivå. Indikatorene 
tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all 
statistikk må også tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.


Befolkning
• Valgdeltakelsen i kommunen var lavere enn i landet som helhet ved 


kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Valgdeltakelse kan si noe om 
samfunnsengasjementet i kommunen.


Levekår
• Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder 


andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt 
defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.


Miljø
• Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende 


resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være høyere 
enn landsnivået. Når man vurderer kommunens drikkevannsforsyning, må det 
tas hensyn til at statistikken omfatter den delen av befolkningen som får vann 
fra rapportpliktige vannverk, se indikatornummer 11, forsyningsgrad.


• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-
2014, eller tallgrunnlaget er utilstrekkelig for å vise tall på ensomhet. 
Utilstrekkelig betyr at tallene er for små eller at det mangler opplysninger om 
klassetrinn og kjønn som er nødvendige bakgrunnsvariabler for å kunne 
sammenlikne mot landsnivået. I Kommunehelsa statistikkbank finnes tall som 
ikke er justert for disse bakgrunnsvariablene.


• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-
2014, eller det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 
ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet.


Skole
• Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra 


landet som helhet. Kommuneverdien kan imidlertid skjule stor variasjon 
mellom skoler. Tallene er hentet fra Elevundersøkelsen.


• Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. På 
midtsidene kan du se hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes 
utdanningsnivå. Frafall er en viktig folkehelseutfordring i hele landet.


Levevaner
• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-


2014, eller det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 
ungdomsskoleelever som er fysisk inaktive (andpusten eller svett sjeldnere enn 
én gang i uka).


• Andelen med overvekt inkludert fedme, ser ut til å være høyere enn i landet 
som helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter 
(17 år).


Helse og sykdom
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste 


utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig 
forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på 
sosiale helseforskjeller i kommunen. Les mer om sosial ulikhet på midtsidene.


Aurskog-Høland
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Alle faktorer som påvirker helsa, og som er sosialt 
ulikt fordelt i befolkningen, bidrar til å opprettholde 
sosiale ulikheter i helse. Ulikhetene varierer i tid og 
mellom ulike geografiske områder, og det forteller 
oss at det er mulig å redusere dem.


Sosiale ulikheter i helse vil si at vi ser systematiske 
helseforskjeller som følger inntekt og utdanningslengde. 
Forskjellene er uavhengige av kjønn og alder og gjelder blant 
annet forventet levealder, ulike sykdommer og levevaner som 
kosthold og røyking. De finnes i de fleste fylker og kommuner, 
men siden størrelsen på ulikhetene varierer, vet vi at det er 
mulig å redusere dem. 


Helseforskjellene danner som regel en jevn gradient gjennom 
befolkningen. En gradient kan ses på som en stige og vil si at 
litt bedre sosioøkonomisk status gir (statistisk sett) litt bedre 
helse. Ikke bare har de nest fattigste bedre helse enn de aller 
fattigste. Vi ser også at de aller rikeste i gjennomsnitt har litt 
bedre helse enn de nest rikeste. Det samme gjelder når vi ser 
på sammenhengen mellom helse og utdanning; jo lengre 
utdanning, jo bedre helse. 


Dersom vi skal utjevne helseforskjellene, må vi ha hele 
befolkningen i tankene. Et godt gjennomført tiltak kan samlet 
sett gi en betydelig folkehelsegevinst fordi det når frem til 
mange. 


Tiltak kan være ment å treffe alle og gi mest nytte til de som 
har størst behov, men dersom en ikke undersøker og sikrer 
dette i den praktiske gjennomføringen kan resultatet bli at man 
forsterker i steden for å utjevne helseforskjeller. 


Vi kan se på helsen som endepunktet i en årsakskjede hvor 
grunnleggende sosiale forhold som utdanning og økonomi 
sammen med miljøforhold, levevaner og, til slutt, 
helsetjenester påvirker helsen. 


Tiltak for å bedre helse og utjevne helseforskjeller kan settes 
inn på alle leddene i denne årsakskjeden. Nøkkelen til å 
redusere helseforskjellene ligger ikke i noen få enkelttiltak, 
men i sammensatt innsats. 


Figur 1. Innsatsområder for å redusere sosial ulikhet i helse.


                                                         
Utjevning av sosiale helseforskjeller: 
ikke bare hva vi gjør, men også 
hvordan   


Innsatsområder for utjevning
Figur 1 illustrerer eksempler på aktuelle innsatsområder for å 
redusere sosiale helseforskjeller. Første del av figuren 
omfatter innsatsområder for å redusere ulikhet i 
grunnleggende sosiale forhold. Videre kan man rette 
innsatsen mot ulikheter i levevaner, sosial støtte og andre 
fysiske og sosiale miljøfaktorer som mer direkte virker inn på 
helsen. Siste del av figuren peker på at helsetjenester kan 
demme opp for ulikheter skapt tidligere i årsakskjeden og at 
innsats på dette området også er aktuelt for å oppnå likeverdig 
helse.


Tiltak på det første leddet gir potensielt stor gevinst fordi det 
kan virke positivt på hele årsakskjeden - de retter seg mot 
«årsakene til årsakene».  


Figur 2 viser forventet levealder i tre utdanningsgrupper. 
Tallene blir vist både for kommune, fylke og landet som helhet. 
Utdanningsforskjellene i dødelighet, og dermed forventet 
levealder, kan betraktes som sluttsummen av mange små og 
store faktorer gjennom hele livsløpet. 


Virker dagens tiltak?


For å utjevne sosiale helseforskjeller trenger vi ikke 
nødvendigvis nye tiltak, men vi trenger å se på  
fordelingseffektene av det som allerede gjøres. Noen 
spørsmål som det kan være nyttig å reflektere over, er:


• Kan innsatsen eller tiltaket slå ulikt ut for ulike grupper?


• Er det økonomiske, sosiale eller fysiske barrierer som             
  gjør at ikke alle kan nyttiggjøre seg tiltaket eller tjenesten?


• Krever bruk av tiltaket eller tjenesten spesielle kunnskaper     
  eller ressurser som er ulikt fordelt i befolkningen?


Når man skal svare på disse spørsmålene er kunnskap om 
målgruppen og forhold i lokalmiljøet avgjørende. Eksemplene 
på neste side illustrerer hvordan et tiltak kan bli sosialt ulikt 
fordelt dersom det er opp til den enkelte å skaffe seg et gode.  


Noen av eksemplene er basert på forskningsfunn og 
evalueringer, mens andre er lokale tiltak som ikke har vært 
evaluert.  
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Eksempler: faktureringsrutiner, skolefrukt og 
leksehjelp


Lavinntektshusholdninger har større problemer med 
uforutsette regninger enn andre. En del kommunale avgifter 
og gebyrer faktureres ofte på årlig eller halvårlig basis og kan 
dermed komme som en stor og kanskje uforutsett utgift for en 
del husholdninger. Noen kommuner har endret 
faktureringsrutinene slik at man kan fakturere månedlig.   


Tilskudd til kontingenter, utlån av utstyr og liknende tiltak kan 
gjøre det lettere for alle barn å delta på fotballtrening, 
kulturskole eller andre aktiviteter uavhengig av familiens 
ressurser. Figur 3 viser hvor mange dette kan ha betydning for 
i din kommune. Figuren viser andelen barn (0-17 år) som bor i 
husholdninger med lav inntekt. Tallene vises også for fylket og 
landet som helhet.


En skolefruktordning som er gratis for alle, har vist seg å 
redusere sosial ulikhet både når det gjelder inntak av frukt og 
usunt snacks. Skolefrukt som må betales av foresatte, fører 
derimot til større sosiale forskjeller i fruktinntak. 


Gratis leksehjelp er en ordning som ble innført for å redusere 
sosial ulikhet i læring, men en evaluering fra 2013 viste at den 
ikke bidro til dette. Hvorfor? Måten ordningen var innført på 
varierte mellom kommuner og skoler. Evalueringen antyder at 
de flinkeste elevene var de som best greide å benytte tilbudet. 


Til sammenlikning viser forsøk med gratis kjernetid i 
barnehager at et systematisk og målrettet rekrutteringsarbeid 
var avgjørende for at også de barna som i utgangspunktet ikke 
gikk i barnehage skulle nyte godt av dette tilbudet.


Ulikheter i frafall


Figur 4 viser frafall i videregående skole fordelt etter 
foreldrenes utdanningsnivå. 


På landsnivå ser vi i figuren at det er sammenheng mellom 
foreldrenes utdanningsnivå og frafall i videregående skole. 
Tallene er også vist for fylke og kommune. I vurderingen av 
disse tallene, er det viktig å være oppmerksom på at det også 
er forskjell i frafall mellom elever på yrkesfag og elever på 
studieforberedende fag, med høyere frafall blant 
yrkesfagelevene.


Gode faglige ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for at 
eleven klarer å gjennomføre videregående skole. Arbeidet 
med å redusere frafall i videregående skole bør derfor starte i 
grunnskolen. 


Kommunen kan også bidra ved å tilby flere lokale 
lærlingeplasser, enten direkte som arbeidsgiver, eller 
indirekte, ved for eksempel å stille betingelser til bedrifter i 
anbudskonkurranser. 
 


Figur 2. Forventet levealder ved 30 år etter utdanningsnivå (1999 - 
2013). 


Figur 3. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav 
inntekt. 


Figur 4. Andel som har sluttet på/ ikke bestått videregående skole, 
status fem år etter påbegynt opplæring, etter foreldrenes utdanning 
(2012-2014). 


Finn en utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler


Finn flere eksempler i Helsedirektoratets veivisere for lokalt 
folkehelsearbeid
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Folkehelsebarometer for din kommune 
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. I figuren og i tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik 
alders- og kjønnssammensetning sammenlignet med landet. For å se på utvikling over tid, se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no. Her finnes også statistikk uten 
alders- og kjønnsstandardisering. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se www.fhi.no/folkehelseprofiler


Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*)


B
ef


o
lk


-
n


in
g


1 Befolkningsvekst 1,5 1,6 1,1 prosent


2 Personer som bor alene, 45 år + 25,0 22,3 25,6 prosent


3 Valgdeltakelse 2015 59 61 60 prosent


Le
ve
kå
r


4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 76 83 83 prosent 


5 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år 12 8,1 11 prosent


6 Inntektsulikhet, P90/P10 2,5 2,8 2,7 -


7 Barn av enslige forsørgere 16 14 15 prosent


8 Arbeidsledige, 15-29 år (ny def.) 3 2,3 2,7 prosent


9 Uføretrygdede, 18-44 år 2,2 1,7 2,6 prosent (a,k*)


M
ilj
ø


10 God drikkevannsforsyning 98 100 92 prosent


11 Forsyningsgrad, drikkevann 80 94 89 prosent


12 Skader, behandlet i sykehus 13,2 12,2 12,8 per 1000 (a,k*)


13 Ensomhet, Ungdata - 18 18 prosent (a,k*)


14 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungdata - 72 70 prosent (a,k*)


15 Medlem i fritidsorganisasjon, Ungdata - 66 63 prosent (a,k*)


S
ko


le


16 Trives på skolen, 10. klasse 86 87 85 prosent (k*)


17 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 21 21 25 prosent (k*)


18 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 26 22 26 prosent (k*)


19 Frafall i videregående skole 23 20 24 prosent (k*)


L
ev


ev
an


er


20 Fysisk inaktive, Ungdata - 12 13 prosent (a,k*)


21 Overvekt inkl. fedme, 17 år 26 17 21 prosent (k*)


22 Alkohol, har vært beruset, Ungdata - 15 14 prosent (a,k*)


23 Røyking, kvinner - - 10 prosent (a*)


H
el


se
 o


g
 s


yk
d


o
m


24 Forventet levealder, menn 77,8 79,2 78,2 år


25 Forventet levealder, kvinner 82,2 83,3 82,8 år


26 Utdanningsforskjell i forventet levealder 4 5,2 4,8 år


27 Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år 122 132 142 per 1000 (a,k*)


28 Psykiske lidelser, legemiddelbrukere 140 123 130 per 1000 (a,k*)


29 Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten 259 250 262 per 1000 (a,k*)


30 Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus 17,4 16,2 17,3 per 1000 (a,k*)


31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 41 32 35 per 1000 (a,k*)


32 Lungekreft, nye tilfeller 57 53 55 per 100 000 (a,k*)


33 Antibiotika, legemiddelbrukere 216 233 229 per 1000 (a,k*)


34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 96,9 95,2 94,7 prosent 


Folkehelsebarometer for Aurskog-Høland


Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert  
1. 2014. 2. 2014, i prosent av befolkningen. 3. Avgitte stemmer i prosent av stemmeberettigede. 4. 2014, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utd.). 5. 2013, barn 
som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. 2013, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som 
befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2012-2014, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 8. 2014, ledige per januar mnd. (ny def.) i prosent av befolkningen. Def. 
avviker fra SSBs. 9. 2012-2014, mottakere av varig uførepensjon. 10. 2014, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli (der minst 12 prøver er analysert) og stabil 
drikkevannsleveranse. Omfatter rapportpliktige vannverk. 11. 2014, befolkning tilknyttet rapportpliktige vannverk i prosent av totalbefolkningen. 12. 2012-2014. 13. 2012-
2014, u.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 14. 2012-2014, u.skole, svært eller litt fornøyd. 15. 2012-2014, u.skole, medlem ved undersøkelsestidspunkt. 16. 
Skoleåret 2009/10-2014/15. 17/18. Skoleåret 2012/13-2014/15. 19. 2012-2014, omfatter elever bosatt i kommunen. 20. 2012-2014, u.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) 
mindre enn én gang i uken. 21. 2011-2014, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på selvrapportert høyde og vekt ved nettbasert sesjon 1. 22. 2012-2014, u.skole, 
drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 23. 2010-2014, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i 
prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 24/25. 2000-2014, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 26. 1999-2013, vurdert etter forskjellen i forventet 
levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 27. 2012-2014, brukere av fastlege og legevakt. 
28. 2012-2014, 0-74 år, legemidler mot psykiske lidelser, inkl. sovemidler. 29. 2012-2014, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), 
brukere av fastlege og legevakt. 30. 2012-2014. 31. 2012-2014, 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 32. 2004-2013. 33. 2012-2014, 0-74 år. 
34. 2010-2014. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Utdanningsdirektoratet, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister, Primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt (KUHR-databasen som eies av Helsedirektoratet), Kreftregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, 
Reseptregisteret og Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA. For mer informasjon, se  khs.fhi.no


En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet, likevel kan det innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen da landsnivået ikke 
nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter. For å få en mer helhetlig oversikt over 
utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les mer på www.fhi.no/folkehelseprofiler og se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no.
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Kildeliste 
 


Kilder som er benyttet:  


 Kommunens egne styringsdokumenter, herunder økonomiplan, planstrategi, 
årsrapporter, årsberetning, regnskap, diverse strategi- og plandokumenter  


 SSBs Kostra-database  


 Samtale med rådmannen og ordfører i kontrollutvalgets møter 


 DIFIs brukerundersøkelse 


 www.fhi.no 


 Overordnet revisjonsstrategi 2015 – Romerike Revisjon IKS (?) 


 Andre  
 








Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 


Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


27.1.16 1/16  Overordnet analyse Aurskog-
Høland kommune – opplegg 
og fremdrift 


1. Kontrollutvalget slutter seg til 
opplegget og 
fremdriftsplanen for 
overordnet analyse. 


2. Kontrollutvalget tar 
informasjon fra rådmannen 
til orientering 


     


27.1.16 2/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar 
fremleggelsen om overordnet 
revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og 
revisjonsplan for Aurskog-Høland 
kommune til orientering. 


     


27.1.16 3/16 Engasjement brev fra 
Romerike Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


27.1.16 4/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


27.1.16 5/16 Sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon 


Kontrollutvalget tar 
sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon til 
orientering og oversender det til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 


 Kommunestyret tar 
sammenstillingsnotat 
korttidsopphold i institusjon 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


til orientering. 


27.1.16 6/16 Bestilling av nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
diskusjonsnotat, basert på 
diskusjonen i møtet, for bestilling 
av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor områdene bygging av 
svømmehall, skole og helsehus 
fra Romerike Revisjon IKS. 
Utvalget ber revisjonen om å 
legge frem diskusjonsnotatet 
senest den 20.4.2016. 


Romerike 
Revisjon 


 Settes opp til 
behandling i 
mar/apr. 


  


27.1.16 7/16 Sak om Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike (SNR) 


1. Kontrollutvalget bestiller en 
forundersøkelse fra 
revisjonen som tar sikte på å 
avklare de tre beskrevne 
problemstillingene. 


2. Eventuelle forhold som ikke 
lar seg avklare i 
forundersøkelsen skal 
kvitteres ut i en prosjektplan. 
Kontrollutvalget vil ta stilling 
til denne planen og vurdere 
om man ønsker å gå videre 
med en mer inngående 
undersøkelse. 


3. Forundersøkelsen og 
eventuell prosjektplan 
leveres innenfor rammen av 
75 til 100 timer og leveres til 
behandling i april 2016. 


Romerike 
Revisjon 


 Behandles i 
april. 


  







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


27.1.16 8/16 Henvendelse til 
kontrollutvalget – 
Bjørkelangen skole 


Kontrollutvalget henviser til 
kontrollutvalgssak 6/16. 


Svar på 
henvendelse
n er sendt 
avsender. 


    


27.1.16 9/16 Kontrollutvalgets årsplan for 
2016 


1. Kontrollutvalget vedtar den 
foreslåtte årsplanen for 2016, 
med de endringer som 
fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret 
med følgende forslag til 
vedtak: 


 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan for 
2016 til orientering. 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  


27.1.16 10/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


1. Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret 
med følgende forslag til 
vedtak: 


 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 til orientering. 


 Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  


27.1.16 11/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


27.1.16 12/16 Eventuelt (Ingen vedtak)      


        


2.3.16 13/16       


        


        


        


        







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        
 







