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MØTEINNKALLING   
 

Sørum kontrollutvalg 
 
Dato: 06.09.2016 kl. 18:00  
Sted: Vektergården, møterom 2 etg.  
Arkivsak: 15/00016  
Arkivkode:   
 
Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf. 67 93 45 81, mobil 99 50 34 02 
eller oyshag@lorenskog.kommune.no  
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSKART  Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

36/16 16/00081-1 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Introduksjonsordning for flyktninger 

18:00 

37/16 16/00003-5 Prosjektplan - Offentlig anskaffelse 18:30 

38/16 
15/00167-
12 

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig 
revisor for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon 

19:00 

39/16 
15/00167-
13 

Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 19:05 

40/16 15/00176-1 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 19:10 

41/16 
16/00001-
10 

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2017-2020 

20:00 

42/16 15/00180-1 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017  21:00 

43/16 16/00005-8 Referater 21:10 

44/16 16/00006-9 Eventuelt 21:15 
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Lørenskog, 26.08.2016 
 
 
Tore Kampen 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                  Øystein Hagen 
                                                                  Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saker til behandling 

36/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Introduksjonsordning for flyktninger 

Arkivsak-dok. 16/00081-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.09.2016 36/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

Vedlegg: 
1. Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Introduksjonsordning for flyktninger
2. Rådmannens tilbakemelding legges frem og presenteres i møtet

Saksframstilling: 
I følge kontrollutvalgsforskriften § 12 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets 
vedtak i tilknytting til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

Kontrollutvalget ønsker å følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektet – 
Introduksjonsordning for flyktninger og har bedt rådmannen om en muntlig og skriftlig 
tilbakemelding på hvordan administrasjonen har fulgt opp kommunestyrets vedtak. 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 19.06.2014, sak 27/2014. 

Kommunestyret behandlet rapporten 10.09.2014, sak 108/14, og fattet følgende 
vedtak: 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp påpekte forbedringspunkter i

rapporten slik at tjenestene på alle punkter er i tråd med regelverket:

 Kommunen må på enkelte punkt sette inn tiltak som sikrer at
introduksjonsprogrammet fyller alle kravene i regelverket. Dette gjelder særlig
kravet til fulltidsprogram og større grad av yrkesretting av programmet for den
enkelte deltager.

 Aktørenes ansvar og oppgaver må avklares og forankres i samarbeidsavtaler
eller lignende. Særlig må flyktningetjenestens ansvar for programmet som
helhet tydeliggjøres og forankres godt i hele organisasjonen.
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 Generelt bør det jobbes mer systematisk og på tvers av enheter når det 
gjelder mål- og resultatstyring i introduksjonsprogrammet. 
Flyktningetjenesten/ledelsen bør etterspørre styringsinformasjon fra 
voksenopplæringen, særlig viktig er det å ha kjennskap til resultater av 
norskprøver for introduksjonsdeltagerne som gruppe. 

 Nasjonalt introduksjonsregister skal inneholde mye informasjon om innholdet i 
flyktningenes introduksjonsprogram. Kommunen bør se på hvordan dette kan 
systematiseres og i større grad brukes som styringsinformasjon i 
introduksjonsprogrammet. 

 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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37/16 Prosjektplan - Offentlig anskaffelse 

Arkivsak-dok. 16/00003-5 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.09.2016 37/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet – Offentlig anskaffelser i

Sørum kommune, og ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det
videre prosjektarbeidet.

2. Prosjektet leveres til februar/mars møtet 2017, og gjennomføres innenfor en
ramme på inntil 450 timer.

Vedlegg:  
Prosjektplan – Offentlig anskaffelser i Sørum kommune 

Saksframstilling: 
I kontrollutvalget møte 14.6.2016 ble det bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor området offentlig anskaffelse. Revisjonen ble bedt om å utarbeide en 
prosjektplan om gjennomføring av et slikt prosjekt. Revisjonen ble bedt om å foreta 
noe kartlegging av området og legge frem en plan med alternativer.  

Revisjonen legger frem bestilt prosjektplan for prosjektet i denne saken, se vedlegg. 

Formålet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad bestemmelsene om offentlige 
anskaffelser etterleves i Sørum kommune og om kommunen har tilfredsstillende 
interkontroll med hensyn til avklarte rolle- og ansvarsforhold på dette området. 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 
1. I hvilken grad er internkontrollen tilfredsstillende med hensyn til avklarte rolle- 

og ansvarsforhold i administrasjonen innenfor feltet offentlige anskaffelser?
2. I hvilken grad etterleves regelverket om offentlige anskaffelser for vare- og

tjenestekontrakter?
3. Følges rammeavtaler i kommunen opp på en tilfredsstillende måte?

Revisjonen legger opp til en fremdriftsplan som tilsier at rapporten blir behandlet på 
kontrollutvalgsmøtet i februar/mars 2017. Ut fra planen antar revisjonen et tidsforbruk 
på inntil 450 timer på dette prosjektet. 

Kontrollutvalget må ta stilling til foreslåtte problemstillinger, fremdriftsplan og anslått 
tidsbruk for prosjektet. 

Tilbake til sakslisten 
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38/16 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

Arkivsak-dok. 15/00167-12 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.09.2016 38/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger tas til orientering. 

Vedlegg: 
1. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon
2. Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon

Saksframstilling: 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

Revisjonen legger frem uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i denne saken. 

Tilbake til sakslisten 
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39/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 15/00167-13 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.09.2016 39/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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40/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 - utkast 

Arkivsak-dok. 15/00176-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.09.2016 40/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas og oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas.
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen.

Vedlegg:  
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020. 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra 
risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

Kontrollutvalget behandlet opplegg og fremdrift for overordnet analyse i møte den 8. 
mars 2016. Overordnet analyse ble behandlet i møtene 10. mai 2016 og 14. juni 
2016. I det sistnevnte møte foretok utvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
de områdene man hadde identifisert som aktuelle for forvaltningsrevisjon. Områdene 
ble også rangert i prioritert rekkefølge. 

Den overordnede analysen har imidlertid identifisert flere områder enn det er 
ressurser til å få gjennomført forvaltningsrevisjon på. Kontrollutvalget vil her benytte 
andre kontrollformer. Plan for forvaltningsrevisjon er derfor også en overordnet plan 
for kontrollutvalgets arbeid. 

I plan for forvaltningsrevisjon er områdene rangert på årstall. Det er også tatt inn 
utvalgets tanker om vinklinger på en forvaltningsrevisjon. Den nærmere avgrensning 
av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved bestillingen av prosjektet. 
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Som utgangspunkt har planen et 4 års perspektiv. Det kan skje endringer som gjør at 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er en annen ut i valgperioden. Derfor legges det 
opp til en revidering av planen etter 2 år. Det kan også oppstå situasjoner som gjør at 
utvalget ønsker en forvaltningsrevisjon av et annet område enn de som er tatt inn i 
planen. Kontrollutvalget bør derfor bli delegert myndighet til å foreta endringer i 
planen. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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41/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 - 
utkast 

Arkivsak-dok. 16/00001-10 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.09.2016 41/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Utvalgets innspill innarbeides i planen, som legges frem for vedtak i neste møte. 

Vedlegg: 
1. Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomheter u.off. Offl § 23, 4 ledd

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. Utvalget skal minst én gang i valgperioden og senest 
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Krav om overordnet analyse for selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring 
gjeldende fra 1.januar 2013. Her går det frem at det kan foretas kontroll med 
forvaltningen av eierinteressene og forvaltningsrevisjon i selskapene. Det er derfor 
første gang kontrollutvalget i Sørum lager overordnet analyse for selskapskontroll. 

I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets administrative 
organisering, drift og funksjon falt for eksempel utenfor kontrollen.  
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På grunnlag av forskriftsendringen som kom i 2013 legges det opp til at 
kontrollutvalget beslutter hvilke selskaper det skal gjennomføres kontroll i, hvordan 
kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp og hva som skal undersøkes. 
 
Hensikten med den overordnede analysen er således å framskaffe relevant 
informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
prioritere arbeidet med selskapskontroll. Analysen skal som sagt baseres på en 
vurdering av risiko og vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både 
kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen 
har eierskap i. 
 
Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet 

 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør 
dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 

 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 
 
I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås?  Andre momenter som går på 
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene 
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne. 
 
Sekretariatet mener at det er hensiktsmessig at den overordnede analysen og planen 
for selskapskontroll presenteres i ett og samme dokument. Dette til forskjell fra 
overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som er mer omfattende, og legges frem 
separat fra plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer risiko og vesentlighet for selskapene, 
og basert på drøftelsen så velger kontrollutvalget ut de selskapskontroller man 
planlegger å gjennomføre i perioden. Opplysninger om selskapene er tatt inn i 
kapitelet Faktaark selskaper. 
 
Etter nærmere vurdering har sekretariatet kommet til at risiko- og 
vesentlighetsvurderingen av selskapene bør være unntatt offentlighet. Bakgrunnen er 
at enkelte av selskapene som vurderes er i en konkurransesituasjon. Møtet lukkes 
derfor under behandlingen av denne saken. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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42/16 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017 

Arkivsak-dok. 15/00180-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.09.2016 42/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Sørum

kommune vedtas, med forbehold om representantskapsbehandling i Romerike
Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes kommunen som kontrollutvalgets
forslag til ordningen for 2017.

Poster 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2016 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 85 000 84 000 

Uforutsette oppgaver disp. 
kontrollutvalget 75 000 75 000 

Reiseutgifter/kjøregodtgj. 5 000 5 000 
Arbeidsgiveravgift 12 000 12 000 

Abonnementer/medlemskap 2 000 2 000 

Møteutgifter 3 000 3 000 
Kurs 35 000 35 000 

Sum 217 000 216 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 203 695*) 198 406 
Revisjonen Ramme for virksomheten 1 424 308*) 1 477 432 

1 845 003 1 891 838 
*) Ikke behandlet i representantskapet 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende
budsjettet for Sørum kommune 2017.

Vedlegg: 
1. Romerike Revisjon IKS sitt budsjettforslag for 2017.
2. ROKUS IKS sitt budsjettforslag for 2017.

Saksframstilling: 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 18 så skal kontrollutvalget utarbeider forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til 
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budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling 
til kommunestyret. 
 
Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen 
og revisjon. 
 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, arbeidsgiveravgift og 
andre utgifter. Det er kun foreslått en endring på 1000 kr i forhold til kontrollutvalgets 
virksomhet i 2016. Beregning av godtgjørelse til kontrollutvalget er basert på syv 
møter i året. 
 
Revisjonen 
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir 
behandlet i representantskapets møte den 29.9.16. Foreløpig foreligger kun 
innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget er Romerike Revisjon IKS totale 
budsjettramme satt til kr 25 695 000. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør 
samlet kr. 22 282 247. Betalingsmodellen bygger på et gradert fast grunnbeløp per 
kommune og resten etter innbyggertall. Begge bygger på folketall i kommunen. For 
Sørum kommune er det årlige tilskuddet for 2017 satt til kr 1 424 308.  
 
Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for Romerike Revisjon IKS i 
forbindelse med representantskapsbehandlingen, vil kommunen bli informert om 
dette. 
 
Det vises til selskapsavtalen og eierskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS for 
ytterligere detaljer. 
 
Sekretærfunksjonen 
Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir 
behandlet i representantskapets møte 29.9.16. Foreløpig foreligger kun innstillingen 
fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget er ROKUS totale budsjettramme satt til kr 3 043 
500. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør samlet kr. 2 839 500. I 
budsjettforslaget er betalingen fra kommunene fordelt med 40 % etter folketall og 60 
% er fordelt likt og blir justert etter medgått tid ved årsslutt. For Sørum kommune sin 
del vil dette utgjøre kr 203 695. 
 
Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS i forbindelse med 
representantskapsbehandlingen, vil kommunen bli informert om dette. 
 
Det vises til selskapsavtalen for ROKUS for ytterligere detaljer. 
 
 
Totalt 
Det samlede forslaget er som følger: 

 
Poster 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2016 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 85 000  84 000 
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 Uforutsette oppgaver disp. 
kontrollutvalget 75 000 75 000 

 Reiseutgifter/kjøregodtgj. 5 000 5 000 
 Arbeidsgiveravgift  12 000 12 000 

 Abonnementer/medlemskap 2 000 2 000 

  Møteutgifter 3 000 3 000 
 Kurs 35 000            35 000 

 Sum 217 000             216 000 

Sekretariatet Ramme for virksomheten 203 695*)  198 406 

Revisjonen Ramme for virksomheten 1 424 308*) 1 477 432 
   1 845 003 1 891 838 

*) Ikke behandlet i representantskapet 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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43/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00005-8 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.09.2016 43/16 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2016
2. Oversikt over saker til behandling 2016

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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44/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00006-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sørum kontrollutvalg 06.09.2016 44/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 

 
Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen 


utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, 


interkommunale selskaper eller andre selvstendige rettssubjekter.  


Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på 


grunn av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens 


internkontroll. Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre 


kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av 


eierskapene er også viktig for kommunens omdømme.  


 


Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig 


virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. 


Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av 


selskapskontroll. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap 


ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for 


selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 


Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 


interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og 


interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten 


overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.  


I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 


forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to 


hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  


 


Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et 


godt utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med 


kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 


representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet 


                                                             
1
 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 
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treffer beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med 


kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 


Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 


 Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en 
eierskapsmelding? 


 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner 
for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de 
etterlevd? 


 Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling, 
styret og daglig leder)? 


 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 
 


Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede 
føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt. 
Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 


Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse 
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon 
i selskaper kan være: 


 Måloppnåelse 


 Offentlige anskaffelser 


 Habilitet 


 Etikk og samfunnsansvar 


 Arbeidsmiljø 


 Økonomisk drift 
 


Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i selskapet, kan det også være 
aktuelt å vurdere hva slags rolle disse har for å sikre at selskapet drives innenfor 
kommunestyrets forutsetninger og engasjement i selskapet. 
 


Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de 
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi 
kommunestyret relevant informasjon om selskapet. 
 


Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og 
undersøkelsesretten til kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper: 


 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 


 Interkommunale selskap (IKS) 


 Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre 
kommuner 


 Heleide datterselskap til slike selskaper 







Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan 


eierskapet forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet 


til det enkelte eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke 


selskaper som er aktuelle for selskapskontroll.  


Kommunens eierskap 
Sørum kommune har i eiermeldingen beskrevet 21 eierskap (foruten stiftelser og gjensidig 


selskap), hvorav fire (Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Sørum kommunalteknikk KF, 


Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS og Østre Romerike revisjonsdistrikt) er avviklet. 


Disse er omtalt nærmere under Faktaark for selskaper. Kontrollutvalget har vurdert risiko og 


vesentlighet for alle disse.  


Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Formålet med eiermeldingen for Sørum kommune er: 


Fokus på den totale tjenesteproduksjonen i Sørum kommune 


Det er hensynet til kommunens totale tjenesteproduksjon som er førende for om Sørum 


kommune skal etablere selskaper eller foretak, eller delta i interkommunale selskaper og 


samarbeid. Forutsetningen for å etablere eller delta i selskaper, foretak og samarbeid er at 


en slik etablering vurderes å være et verktøy for å bedre kommunens totale 


tjenesteproduksjon. Samtidig skal innbyggere og omgivelser være forvisset om at Sørum 


kommune ivaretar sitt eierskap nettopp med bedre total tjenesteproduksjon i kommunen 


for øye. Selskaper, foretak og samarbeid skal ha et tydelig og klart avgrenset ansvar. 


Advokat Vibeke Resch-Knudsen (2011)1 sier følgende om formålet med en 


eierskapsmelding: 


«En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å 


sikre forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom 


det operative eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men 


konkret på enkeltområder spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi 


rutiner for samhandling mellom kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen 


som bestiller og selskapet som tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift 


for hvordan eierskapet og styringen av dette utføres i denne kommunen, og gjennom det 


angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør også være et oppslagsverk for folkevalgte, 


medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, administrasjonen i kommunen og 


selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som eier av selskaper. (s. 163 – 


164). 


Aktiv eier til samfunnsansvarlige selskaper 


Sørum kommune ønsker å fremstå som en aktiv eier med en tydelig eierstrategi for å la sine 


selskaper og foretak vite hva kommunen som eier vil med selskapene og foretakene. Sørum 


kommune vil at kommunens selskaper og foretak skal utvikle seg og være 


samfunnsansvarlige aktører innen sine ansvarsområder, og fremstå som de verktøy for 


kommunen de er etablert som. 







6 
 


Eiermeldingen brukt aktivt både internt og eksternt 


Eiermeldingen er et styringsdokument knyttet til kommunens kvalitetssystem: NS – EN ISO 


9001: 2008, først og fremst for de folkevalgte, men også for rådmannen og 


administrasjonen. Eiermeldingen vil også vise omgivelsene, næringsliv, innbyggere og 


samarbeidende kommuner hvordan Sørum kommune utøver sitt eierskap og forvalter sine 


selskaper. 


Bidra til at Sørum kommune skal fremstå som en profesjonell eier 


Eiermeldingen legger grunnlaget for en aktiv, strategisk og prinsipiell eierskapspolitikk hvor 


Sørum kommunes eierskap og samfunnsansvar blir synliggjort gjennom en aktiv politisk 


styring av eierinteressene i foretak og selskaper. Behovet for profesjonalisering av eierrollen 


med entydige styringslinjer- og signaler er økende med flere og bredere eierinteresser, 


kommunale foretak og interkommunale selskaper. 


Eiermeldingen skal være et grunnlag for a) å bevisstgjøre kommunestyret om eierskapet og 


ansvaret forbundet med det, b) for selskapene til å drive sin virksomhet i tråd med strategier 


fra eier, samt c) bevisstgjøring for selskapene og eier når konkrete valg og avgjørelser skal 


tas. 


Aktive folkevalgte med tverrpolitisk forståelse for eierskap 


Intensjonen med å synliggjøre hvordan Sørum kommune fremstår som en aktiv eier er 


flersidig. Et aktivt eierskap betyr at de folkevalgte gis en mulighet til å utøve eierstyring. For 


å oppnå god eierstyring er det nødvendig med en tverrpolitisk felles forståelse for hvorfor 


Sørum kommune eier aksjer i selskaper, deltar i interkommunale selskaper (IKS) og 


interkommunale samarbeid, og har etablert kommunale foretak. 


 
Vurdering av eierskapets vesentlighet 
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger 


kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 


 Forvalter store økonomiske verdier 


 Utfører viktige kommunale oppgaver 


 Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 


 Politisk interesse og prestisje 


 Betydning for omdømme 


 


Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap 
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål 


ikke oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 


 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet  


 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 
samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 


 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 


 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 







 Negativ økonomisk utvikling 


 Negativ medieoppmerksomhet 


Kommunens eierskap 
Sørum kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


Interkommunale selskaper – IKS: 


 Midtre Romerike avløpsselskap IKS (MIRA IKS) 


 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR IKS) 


 Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) 


 Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 


 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS)  


 Romerike Krisesenter IKS 


 Romerike Revisjon IKS   


Aksjeselskaper - AS 


 Krogstad Miljøpark AS 


 Nedre Romerike Vannverk AS (NRV AS) 


 Norasondegruppen AS 


 Strandveien 1 AS  
 
Andre samarbeidsordninger  


 Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 


 Skåningsrud skole og ressurssenter 


 Interkommunalt beredskapsutvalg mot akutt forurensning 


 Administrativt vertskommunesamarbeid om skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo, 
Rælingen, Fet og Sørum 


 Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid, Nedre Romerike 
Innkjøpssamarbeid 


 Avtale om administrativt vertskommune- samarbeid på utvalgte saksområder i 
barnevernet mellom Aurskog-Høland, Fet og Sørum 


 Barnevernvakten Romerike Politidistrikt 


 Samarbeidsavtale om klinisk veterinærvakt mellom kommunene Aurskog-Høland, Fet 
og Sørum 


 Avtale om felles samhandlingskontor 


 Samarbeidsavtale om kommunal tjeneste om øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) mellom 
Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum, Enebakk, Nittedal og Lørenskog kommuner 


Tidligere kontroller 
Det har i forrige periode vært gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, 


ROAF IKS, Norasonde AS, NRV AS og RA-2 (Strandveien 1). Nedre Romerike Brann og Redning 


(NRBR) er under arbeid og behandles høsten 2016. Formålet var å gjennomgå og vurdere om 


eiernes oppfølging av eierskapet i selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og 


forutsetninger. 
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Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Kontrollutvalget ønsker å konsertere seg om kontroll i følgende selskaper:  


Selskap Involverte eiere 


  


  


  


  


 


Sekretariatet vil koordinere kontrollene med de øvrige kontrollutvalgene hvor det er mange 


eiere.  


Utdyping av de enkelte prosjektene 
 


«Her fyller kontrollutvalget selv inn sine risiko- og vesentlighetsvurderinger».  


 


Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan 


variere fra selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte 


selskapskontrollen med nærmere angivelse av innretning av undersøkelsen. I selskaper der 


flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har 


prioritert samme selskap. Det er Romerike Revisjon IKS som utfører selskapskontrollen. 


NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll 


som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal 


standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.  


Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I 


tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  


Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og 


kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til 


kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 


Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I 


tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres 







etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte 


prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 


Faktaark selskaper 
 


Midtre Romerike avløpsselskap IKS (MIRA IKS) 
 


Formål: Selskapet skal sørge for rensing av avløpsvann for eierkommunene. 


Selskapet skal herunder planlegge, bygge og drive et felles 


avløpsrenseanlegg på Tangen i Sørum kommune. Til anlegget hører i 


denne sammenheng også overføringsanlegg, inkl. pumpestasjoner og 


annen nødvendig infrastruktur, fra definerte leveringspunkter i 


eierkommunene og frem til selve avløpsrenseanlegget. De angjeldende 


leveringspunktene framgår av Vedlegg A – til selskapsavtalen. 


Selskapet har ikke erverv til formål – det skal drives i overensstemmelse 


med det lovfestede selvkostprinsippet slik at eventuelt overskudd 


kommer kundene i eierkommunene til gode. 


Selskapet skal drives i samsvar med lovkrav, herunder myndighetenes 


bestemmelser og pålegg samt vedtak i eierkommunene sanksjonert av 


representantskapet. 


Selskapet skal forvalte eierkommunenes interesser og rettigheter 


knyttet til anlegget på en måte som samlet sett gir den total 


økonomisk sett beste løsningen på sikt for de tre eierkommunene uten 


hensyn til kommunegrensene mellom de tre kommunene. 


Etablert: 31.10.2012 (vedtektsdato i Brønnøysundregistrene) 


Deltakere: Sørum kommune, Fet kommune, Gjerdrum kommune 


Forretningskontor: Sørum kommune. 


Rettslig ramme: Selskapet er et eget rettssubjekt og registrert i foretaksregisteret. 


Forurensningsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6, og forskrifter. 


Rammer: Selskapsavtalen, vedtatt i kommunestyret 17.10.2012, sak 79/12. 
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Representantskapet: Representantskapet består av 6 medlemmer med personlige 


varamedlemmer – 2 fra hver eierkommune. Eierkommunene oppnevner 


selv sine representanter. Representantene velges for 4 år om gangen. 


Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 


Eierkommunene fastsetter selv ved oppnevningen av representanter 


hvilken representant som forvalter stemmeretten, og i hvilken rekkefølge 


representantene og vararepresentantene forvalter stemmeretten i tilfelle 


den som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til 


representantskapets møter. 


Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 


Valg av styret: Styret velges av representantskapet. Selskapet skal ha et styre på 5 til 7 


medlemmer etter representantskapets nærmere beslutning. Ved 


etableringen skal styret bestå av fem medlemmer, hvorav ett medlem 


skal velges av og blant selskapets ansatte. Ved valg av medlemmer til 


styret skal det bl. a. vektlegges at styret får en sammensetning som 


sikrer at det samlede styret vil ha solid erfaring og kompetanse som er 


relevant for selskapet og dets virksomhet. 


Reglene om IKS-loven § 10 om representasjon av begge kjønn i styret 


gjelder for selskapet. 


 


Representantskapsmedlemmer og daglig leder kan ikke velges til 


medlem av styret. 


 


Styrets leder og nestleder velges av representantskapet. 


Eier- og ansvarsandel:   Sørum kommune:         andel 51 % 


  Fet kommune:             andel 34 %  


  Gjerdrum kommune:    andel 15 % 


 


Eierbrøken skal revurderes innen den 31.12 hvert 4. år, likevel første 


gang det sjette året etter at anlegget er satt i drift, og eierbrøken skal så 


eventuelt justeres i henhold til fordelingen av avløpsvannmengde tilført 


anlegget de foregående 4 årene, og evt. faktisk justering skal så tre i 


kraft med virkning fra og 01.01 påfølgende år, og så gjelde fram til neste 


vurdering skal foretas. Eierkommune er forpliktet til å endre eierbrøken i 


tilfelle som beskrevet i selskapsavtalens punkt 4, og den til enhver tid 


gjeldende eierbrøken skal fremgå av ajourført vedlegg til 


selskapsavtalen. Det vises til selskapsavtalen. 







Økonomiske rammer og 
eventuelt driftstilskudd: 


Låneramme for MIRA IKS er satt til kr 543 millioner pr.17.10.2012. 


Innskuddsplikten ved opprettelsen av selskapet fastsettes til: 


Fet:     kr  1 120 000,- 


Gjerdrum: kr 15 750 000,- 


Sørum:     kr  8 130 000,- 


 


 Adresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand 


Telefon/e-post: 63 86 90 00 (sentralbord), mira@sorum.kommune.no 


Nettside: http://www.sorum.kommune.no/mira-iks.5222707-290936.html 


Sørum kommunes forventninger: MIRA skal oppfylle de til enhver tid gjeldende myndighetskrav knyttet til 


mottak og behandling av avløpsvann som tilhøres de angjeldende 


leveringspunktene. Kommunen skal ha en driftsavtale med selskapet som 


regulerer MIRAs oppgaver og forpliktelser overfor Sørum kommune. 


Renseanlegget forventes satt i drift i 2016. 


 


Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR IKS) 
 


Formål: Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å ivareta de plikter og 


oppgaver som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og 


redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. 


 


- Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig 


stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann 


– og eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter. 


- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall 


(forurensningsloven), jf. §§ 43 og 44 om akutt forurensning. 


- Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile 


beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), §§ 12-15. 


 
Når det gjelder disse oppgavene forutsettes det at selskapet yter tjenester i 


henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter til alle kommunene. 


Tjenestenivået vedtas av representantskapet på grunnlag av en risiko- og 


sårbarhetsanalyse. En deltakerkommune har likevel anledning til å få utlevert 


tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse. 


Henvendelser fra statlige myndigheter når det gjelder NRBRs virksomhet skal 


refereres til eierkommunene i egenskap av ansvarlige instanser etter lovverket. 


Eierne kan pålegge NRBR å utføre andre oppgaver for en eller flere av eierne som 


eierne finner hensiktsmessig. NRBR kan også ivareta alarmtjenester, drive kurs- 


og opplæringsvirksomhet innen sitt fagområde. All virksomhet utover 


ivaretakelse av pliktene etter de nevnte lover skal være godkjent av eierne, og 


skal drives med full kostnadsdekning. 


Etablert: KST-vedtak 90/13 i møte 18.09.2013 


Deltakere: Kommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Nittedal, Fet, Sørum og Aurskog-


Høland. 
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Forretningskontor: Hovedkontor i Lørenskog kommune. 


Rettslig ramme: Lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter 


Rammer: Følgende rammer gjelder for virksomhet utover ivaretakelse av pliktene etter de 


nevnte lover: 


1. NRBR skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og 


redningsrelaterte oppgaver, dvs. oppgaver som er innenfor NRBRs 


kompetanse og som bidrar til NRBRs hovedmål om å redusere skader som 


følge av branner og ulykker. NRBR kan imidlertid yte andre tjenester til de 


enkelte eierkommuner mot betaling. 


2. I tillegg skal følgende krav og hensyn være styrende for slik 


virksomhet: 


- Virksomheten må ikke gå ut over kapasiteten til å dekke NRBRs 


kjerneoppgaver 


- Virksomheten må ikke føre til konkurransevridning i forhold til private 


virksomheter ved at brannvesenet subsidierer tjenester som også leveres 


av private i et marked. 


- Virksomheten må ikke gå ut over brannvesenets habilitet når det 


gjelder forvaltningsoppgaver (tilsyn med særskilte brannobjekter, 


tillatelser til lagring av brannfarlig vare osv.) 


- Virksomheten må være fullfinansiert og bør gi et netto inntektsbidrag 


som står i forhold til NRBRs ressursbruk på virksomheten. 


Representantskapet: Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av 14 


medlemmer med personlige varamedlemmer – to fra hver av 


eierkommunene. 


 


Eierkommunene oppnevner selv sine representanter til representantskapet 


og har instruksjonsrett overfor sine representanter. Representantene velges 


for 4 år om gangen. Nyvalg foretas senest innen utgangen av november 


måned etter kommunevalget. Representantskapet velger sin leder og 


nestleder for 2 år av gangen. Vervene som leder og nestleder alternerer 


mellom kommunene. Eierkommunene har bare én stemme hver i 


representantskapet. Kommune fastsetter selv ved oppnevningen av 


representanter hvilken representant som forvalter kommunens stemmerett, 


og i hvilken rekkefølge representantene forvalter stemmeretten i tilfelle den 


som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til 


representantskapets møter. 


Valg av styret: Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer med numeriske 


varamedlemmer pluss 2 medlemmer med varamedlemmer valgt av og blant 


selskapets ansatte. Reglene i IKS-loven 







Eier- og ansvarsandel: Deltakerne har fra 1. januar 2014 følgende eierandel og ansvarsandel i selskapet: 


Nittedal                  17,68 % 
Lørenskog     20,61 % 
Skedsmo                 30,38 % 


Rælingen                   7,66 % 
Fet                              6,33 % 
Sørum     9,50 % 
Aurskog-Høland      7,84 % 


 
Eier- og ansvarsandelen forutsettes justert årlig i henhold til den avtalte 


overgangsordningen for fordelingen av tilskudd, jf. pkt. 4 i selskapsavtalen. 
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Økonomiske rammer 
og eventuelt 
driftstilskudd: 


Økonomiske rammer og eventuelt driftstilskudd: NRBR er en videreføring av 


det felles brannvesen som ble opprettet av Lørenskog, Rælingen og Skedsmo 


kommuner i juni 1991. 


Ved utvidelsen av selskapet pr 1. januar 2014 overtar selskapet alle eiendeler og 


all gjeld tilknyttet brannvesenet fra de nye eierkommunene.  


NRBRs budsjett består av fire adskilte budsjettområder: brannvesen, feiervesen, 


sivilforsvar og 110-sentral. Disse budsjettområdene skal hver for seg drives i 


balanse slik at samtlige direkte og indirekte kostnader fullt ut dekkes av de 


kommuner som kjøper tjenestene. Det skal inngås egne avtaler med de 


kommuner som ikke er eierkommuner og som er tilsluttet 110-sentralen. 


Overskudd og/eller underskudd for hvert budsjettområde skal reguleres mot 


driftsbudsjettet i året etter at resultatet er lagt frem. Eierne kan imidlertid tillate 


avvik fra dette på grunnlag av langsiktige planer. Slike planer skal behandles i de 


relevante budsjetter og økonomiplaner. Alle direkte og indirekte kostnader for 


pålagte oppgaver ut over hva som følger av lovene nevnt i pkt. 2 skal  fullt ut 


dekkes ved brukerbetaling.  


Eierkommunene skal yte tilskudd til brannvesenet fordelt ihht folkemengden i 


hver kommune pr. 31.12. foregående år. For å unngå  for store endringer i 


forhold til tidligere er det avtalt en overgangsordning over 10 år, der 


fordelingsnøkkelen i år 1 (2014) er lik fordelingen i et justert basisbudsjett for 


2013, fordelingsnøkkelen i år 2 baseres 90 % på fordelingen i år 1 og 10 % på 


innbyggertallet  foregående år, fordelingsnøkkelen i år 3 baseres 80 % på 


fordelingen i år 1 og 20 % på innbyggertallet foregående år også videre slik at 


fordelingsnøkkelen i år 11 (2024) er lik fordelingen av innbyggertallet i 


kommunene foregående år.  


Kommunenes tilskudd til 110-sentralen og Sivilforsvaret følger egne 


fordelingsnøkler.  


Det tilskudd som deltakerne må yte for å oppnå balanse i økonomien faktureres 


av NRBR med 1/12-del av årsbeløpet for hver måned og betalingsfrist den 10de. 


For øvrig vises til pkt 6 i selskapsavtalen.  


Hver kommune skal – innenfor vedkommende kommunegrense – ha ansvar for å 


stille til disposisjon nødvendig og hensiktsmessige lokaler for selskapets 


virksomhet. For slike lokaler inngås det ordinære leieavtaler basert på dekning av 


dokumenterte kostnader. Leieavtalene inngås mellom brannvesenet og den 


enkelte kommune, men kommunene står fritt til om den vil stille til disposisjon 


egne eller innleide lokaler.  


Hver kommune har ansvaret overfor NRBR for anlegg, merking og vedlikehold av 


vannverket med kummer, hydranter og lignende innretninger innen hver 


kommune. Utgifter ved dette er NRBR uvedkommende og dekkes av hver 


kommune. 


Adresse: Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 







Telefon/fax: Telefon 67 91 04 00 


Nettside: www.nrbr.no 


E-post: post@nrbr.no 


Sørum kommunes 
forventninger: 


NRBR IKS skal, etter instruks fra eierkommunene, ivareta de plikter og oppgaver 


som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og 


redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. 


 


Opprettelse av et felles brannvesen vil medføre mer effektiv ressursbruk og økt 


slagkraft ved store hendelser. (hentet fra saksfremlegg 90/13) 


 


Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) 
 


Formål: Selskapets har ikke erverv til formål – det skal drives i samsvar med det 


lovfestede selvkostprinsipp slik at eventuelt overskudd kommer kundene 


i eierkommunene til gode. Selskapets formål er å sørge for vannforsyning 


til eierkommunene på engrosnivå. Selskapet skal planlegge, bygge og 


drive vannforsyningsanlegg med tilhørende renseanlegg, tunneler, 


reservevannskilder, høydebassenger, pumpestasjoner og 


hovedledningsanlegg fram til nærmere definerte leveringspunkter i 


eierkommunene (”tyngdepunkter”), i samsvar med myndighetenes 


bestemmelser og pålegg samt vedtak i eierkommunene sanksjonert av 


representantskapet. 


Etablert: 1. januar 2008 


Deltakere: Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet og Sørum kommuner. 


Forretningskontor: Rælingen kommune. 


Rettslig ramme: Forurensningsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6. Vannressursloven, lov av 


24. november 2000 nr. 82 osv. 


Rammer: Selskapsavtalen for selskapet, samt eieravtale. Selskapsavtalen sist 


endret i representantskapsmøte 20.11.14, og KST-vedtak 14/15 av 


4.02.2015.  


Representantskapet: Representantskapet består av 12 medlemmer. Hver av eierkommunene 


har 2 representanter, med personlige varamedlemmer. 


 


Eierkommunene har en stemme hver i representantskapet. 
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Valg av styret: Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer og 1 


medlem valgt av og blant selskapets ansatte. Representantskapet velger 


5 av styremedlemmene for 4 år, valgene skjer slik at henholdsvis 3 og 2 


medlemmer velges hvert annet år. Styrets leder og nestleder velges 


blant styrets medlemmer for 2 år om gangen. 


 


Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som 


skal forberede representantskapets valg av styre. Nærmere regler om 


valgkomiteen i selskapsavtalen. Valgkomiteen består av 3 medlemmer 


som velges av det avtroppende representantskapet i deres nest siste 


møte. 


Eier- og ansvarsandel: Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i samme 


forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom betaling for 


vannleveringen fra selskapet. Pr. 1.1.2013 er Sørum kommunes eierbrøk 


og ansvarsdel 6,26 %. 


 


Eierbrøken/ansvarsbrøken skal revurderes hvert 4. år og baseres på 


fordelingen av vannkjøpet de foregående 4 årene. Brøken skal også 


revurderes oftere dersom en endring i det innbyrdes 


finansieringsforholdet (betaling for vannleveringen) mellom kommunene 


tilsier dette og minst en av eierkommunene krever det. 


 


Sørum kommunes andel av verdiene i Strandveien med gnr 77 bnr 1182 i 


Skedsmo og gnr 106 bnr 241 i Rælingen (se punkt 3.2 i selskapsavtalen) 


er 2,71 %. 


Økonomiske rammer og 


eventuelt driftstilskudd: 


Deltakerkommunene skal ikke skyte inn kapital i selskapet. 


 
Selskapet skal finansieres med basis i prinsippet om betaling for 


tjenestene til selvkost. Det innebærer at selskapets investeringer og drift 


skal finansieres ved låneopptak og at selskapets lån forrentes og 


nedbetales gjennom eierkommunenes og andre kunders betaling for 


selskapets tjenester. 


 


Selskapet kan ta opp lån til investeringer og drift innenfor en samlet 


ramme for låneforpliktelser på 580 millioner kroner (pr 30.04.2013) 


 


Representantskapet har gitt styret et mandat til å oppta et 


kassekredittlån på inntil 20 millioner kroner. 


Adresse: Strandvegen 22, 2010 Strømmen 


Postboks 26, 2011 Strømmen. 


Telefon/fax: 64 84 54 00 


Nettside: www.nrva.no 
E:post: firmapost@nrva.no 


Sørum kommunes forventning Eier forventer at Hovedplan for vannforsyning med handlingsplan 2014 – 


2017 følges. 



http://www.nrva.no/

mailto:firmapost@nrva.no





 


Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 
 


  Formål: Selskapets formål er på vegne av deltakerkommunene å 


drive mottak, innsamling, transport, behandling og 


omsetning av avfall i kommunene og særlig sørge for: 


 Å oppnå avfallspyramidens mål i følgende 


prioriterte rekkefølge: avfallsreduksjon, ombruk, 


materialgjenvinning, energigjenvinning, deponi. 


 Å utnytte ressursene i avfallet 


 Å behandle avfallet på en måte som fullt ut 


tilfredsstiller de miljømessige krav som 


myndighetene stiller 


 Ved effektiv informasjon å gjøre befolkningen 


delaktig i avfallsbehandlingen gjennom innkjøps- og 


forbruksmønster og ved kildesortering av avfall 


 Å innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner 


 Å sørge for gode forhold for utvikling av 


samarbeidsmiljøet i selskapet og av de ansattes 


faglige ressurser 


 Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på 


samarbeid og stordrift, til konkurransedyktige 


priser. 


 


Selskapets kjernevirksomhet er håndtering av husholdningsavfall. 


Kommunene kan også pålegge selskapet andre oppgaver som kommunene 


har ansvar for knyttet til avfallshåndtering – eventuelle slike oppgaver skal 


også anses som en del av selskapets kjernevirksomhet. Alle oppgaver 


innenfor kjernevirksomheten skal drives etter selvkostprinsippet. 


 


Selskapet kan engasjere seg alene eller i samarbeid med andre i kjøp og 


salg av varer og tjenester som knytter seg til innsamling, transport, 


behandling og omsetning av husholdningsavfall og det som står i 


forbindelse med dette. Hvis dette innebærer økte forpliktelser for selskapet 


forutsettes enstemmig vedtak i representantskapet. 


 


Selskapet kan også engasjere seg i håndtering av næringsavfall innenfor 


rammer og retningslinjer vedtatt likelydende av alle eierkommunene. 


 


Selskapet kan yte tilleggstjenester til enkeltkommuner mot full 


kostnadsdekning. Slike tilleggstjenester skal ha et begrenset omfang, og 


ikke innebære økt ansvar eller økt risiko for selskapet. 
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Selskapet skal være kommunens fagmiljø på avfallsområdet 


og skal gjennom samarbeid med kommunene utvikle 


strategier og planer som kan bidra til at kommunene har en 


aktiv og oppdatert avfallspolitikk. Selskapet skal ha en lav 


risikoprofil. 


 


Selskapet kan ikke legge opp selvkostfond – regnskapsmessige 


overskudd/underskudd på selvkostvirksomheten skal avregnes i 


budsjettet to år senere gjennom tilsvarende fradrag/tillegg på 


kommunens betaling til selskapet. Selskapet skal likevel ha et kortsiktig 


justeringsfond for å kunne innarbeide overskuddet/underskuddet i neste 


budsjett. Justeringsfondet skal behandles på samme måte som et 


selvkostfond med unntak av at det ikke gis anledning til en 


utjevningsperiode. 


 


Selskapet kan ta opp likviditetslån hvis det blir nødvendig – 


avgrenset til maksimalt ett års løpetid. 


Etablert: 1. januar 1992. 


Deltakere: Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og 


Sørum kommuner. 


Forretningskontor: Skedsmo kommune. 


Rettslig ramme: Forurensningsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6. 


Rammer: Selskapsavtalen for selskapet. Sist endret 18. juni 2014, jf. KST-vedtak 


80/14. 


Representantskapet: Representantskapet består av 16 medlemmer. Hver av eierkommunene 


har 2 representanter. 


 


Eierkommunene har én stemme hver i representantskapet. 


 
Eierkommunene oppnevner selv sine representanter til 


representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter. 


Representantene velges for 4 år om gangen. 


 


Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 







Valg av styret: Representantskapet oppnevner valgkomite som forbereder valg av 


styre. 


 


Styret velges av representantskapet og består av fem medlemmer pluss 


ett medlem valgt av og blant selskapets ansatte. Reglene i IKS-loven § 


10 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder. Styret velges for 


fire år, tre varamedlemmer for 4 år. Valgene skjer slik at henholdsvis 3 


og 2 medlemmer velges hvert annet år. 


Eier- og ansvarsandel: Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i samme 


forhold som de finansierer selskapets virksomhet gjennom betaling for 


renovasjonstjenester fra selskapet. 


 


Enebakk: 6,35 % 


Fet: 6,46 % 
Gjerdrum: 3,71 % 
Lørenskog: 20,62 % 
Nittedal: 13,10 % 
Rælingen:9,86 % 
Skedsmo:30,18 % 
Sørum: 9,71 % (pr. juni 2011). 


 


Eierandelene skal revideres hvert år og baseres på innbyggertall i den 


enkelte kommune. Hvert år utarbeides eget eierandelsdokument som 


oversendes kommunene. 


Økonomiske rammer og eventuelt 
driftstilskudd: 


Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for 


kommunene, fordeles på deltakerkommunene i samsvar med regler 


fastsatt av representantskapet. Kommunene innbetaler de budsjetterte 


driftstilskudd etter en på forhånd oppsatt årlig innbetalingsplan, som 


fastlegges ved budsjettbehandlingen. 


 


Selskapet skal avsette midler i et fond som skal benyttes til den 


konsesjonspålagte etterdrift av avfallsdeponiet. 


 


Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme 


for låneforpliktelser på 365 millioner kroner pr 18.06.2014 (KST-sak 


80/14). 
Adresse: Postboks 98, 2021 Skedsmokorset. E-post: firmapost@roaf.no 


Telefon/fax: 07623/64 83 57 30 


Nettside: www.roaf.no 



mailto:firmapost@roaf.no

http://www.roaf.no/
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Sørum kommunes forventninger, 
basert på selskapets 
avfallsstrategi 2010-2016: 


 Kjerneformål: Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og 
miljø. 


 10-årig fremtidsmål: ROAF skal bli det offentlige avfallsselskapet 
som er best på materialgjenvinning og leveranser av råvarer til 
industrien. 


 
1. Organisasjonsutvikling 


Gjennom bevisst utvikling og kompetanseheving av ledere og 


medarbeidere, organisering og utvikling av administrative prosesser og 


rutiner, vil vi i strategiperioden fokusere på et fortsatt godt og 


forbedret arbeidsmiljø, enhetlig ledelse, økt effektivitet, godt 


omdømme, sunn økonomi og god service. Videre vil et helhetlig fokus 


på utvikling av organisasjonen legge til rette for god måloppnåelse 


innenfor de øvrige strategiske satsningsområdene. 


 


2. Produkt- og tjenesteutvikling, husholdning 


Kontinuerlig produkt- og tjenesteutvikling for husholdninger vil være 


en viktig bidragsyter for å nå målene i avfallspyramiden, og målene om 


50 % materialgjenvinning innen 2020. 


 


3. Produkt- og tjenesteutvikling – næring 


Utvikling av et godt tilbud til næringsvirksomheter vil være en viktig 


bidragsyter for å nå målene i avfallspyramiden, men også til økonomisk 


og miljømessig riktig utnyttelse av ressursene på Bøler. Gjennom 


samdrift av næring og husholdning vil vi kunne få god avkastning på 


investeringer i arealer og maskiner, noe som igjen vil kunne komme 


innbyggerne til gode i form av reduserte renovasjonsgebyrer. 


 


4. Avfallsdeponi 


Utvikling av avfallsdeponiet på Bøler vil være et viktig satsningsområde 


videre, sett i lys av at stadig flere avfallsselskap etterspør 


samarbeidspartnere fremfor å utvikle egen avfallsdeponi-kapasitet. 


ROAF har både kapasiteten, kompetansen og beliggenheten til å være 


en slik samarbeidspartner på avfallsdeponi. 


 


5. Kommunikasjon 


I strategiperioden vil kommunikasjon og informasjon være viktige 


virkemidler for å stimulere innbyggerne i forhold til å nå målene i 


avfallspyramiden. Dette for å synliggjøre hvilke tjenester og muligheter 


ROAF tilbyr, understøtte visjonen og realisere målene i strategiplanen. 


 


6. Anskaffelser 


En effektivisering og profesjonalisering av anskaffelsesfunksjonen vil 


sikre at vi til enhver tid oppfyller lokalkrav, samt sikre at vi sparer og 


medvirker til å styrke ROAFs omdømme hos våre leverandører og 


samarbeidspartnere. 







 7. Samarbeid og samfunnsansvar 


I tiden fremover vil en bevisst satsning på eksternt samarbeid være av 


stor betydning både for kompetansebygging og for å utnytte ressurser 


på tvers av avfallsselskap, på en god og samfunnsøkonomisk måte. 


Gjennom bevisst strategisk satsning ønsker ROAF å ta en aktiv rolle for 


å styrke samarbeid på tvers i bransjen, både i inn- og utland. 


 


 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS)  
 


Formål: Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for deltakerens 


kontrollutvalg etter gjeldende lov og forskrifter. Sekretariatet skal påse at 


de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at 


utvalgenes vedtak blir iverksatt. Det skal utføre overordnet analyse og 


lage planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Selskapet kan 


utføre eierskapskontroll. 


Etablert: 26. mars 2012 


Deltakere: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, 


Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker kommuner. 


Forretningskontor: Lørenskog kommune 


Rettslig ramme: Kommunelovens § 77, med tilhørende forskrifter og lov om 


interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6. 


Rammer: Selskapsavtalen for selskapet, jf. vedtak 19/12 av kommunestyret 21. 


mars 2012, jf. vedtak 77/11 i KST-møte 7. september 2011, og vedtak i 


KST- møte 18.06.2014 i sak 81/14, vedr. at eierandel ligger fast og ikke 


endres hvert år. 


Representantskapet: Representantskapet består av 13 medlemmer. Hver av eierkommunene 


oppnevner 1 representant med personlig varamedlem. Valgperioden 


følger kommunevalgperioden. Hver kommune har en stemme i 


representantskapet. Sats for honorar til leder og nestleder i 


representantskapet fastsettes av representantskapet, men dekkes av 


kommunen vedkommende representerer. 


Valg av styret: Styret velges av representantskapet og består av tre medlemmer og to 


varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert blant medlemmer 


og varamedlemmer. 


 


Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som skal 
forberede representantskapets valg av styre. 
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 Eier- og ansvarsandel: Sørum kommunes eier/ansvarsandel er 6,4 %. Eierandelene pr. 1.1.2014 


ligger fast. Eierandelen kan endres ved behov. 


 Økonomiske rammer og eventuelt 


driftstilskudd: 
Hver av deltakerne bidrar med et etableringstilskudd på til sammen kr 


250 000,-. Fordelingen mellom deltakerne følger samme prinsipp som for 


eier- og ansvarsandeler. 


 


Driftskostnadene fordeles etter følgende nøkkel: 


40 % fordeles etter innbyggertallet i kommunene pr. 1. januar 
inneværende år, og 60 % fordeles etter registrert tidsforbruk på den 
enkelte kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret. 


Adresse: Lørenskog rådhus, Hasselveien 6, 1470 Lørenskog 
Postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog 


Telefon: Daglig leder, telefon 67 93 45 80, mobil: 99 02 07 17 


Nettside: www.rokus.no 


Sørum kommunes forventning Kontrollutvalgssekretariatet skal sørge for at kontrollutvalgets saker er 
godt utredet og bidra til at kontrollutvalget i Sørum kan oppfylle sine 
oppgaver og forpliktelser etter kommuneloven. Kommunestyret kan til 
enhver tid bestille revisjon utført på navngitte områder. 


 


Romerike Krisesenter IKS 
 


  Formål: Selskapets formål er å drive Romerike Krisesenter IKS, som skal inneholde 
et midlertidig botilbud og rådgivning til kvinner, menn og deres barn som 
er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og ellers oppfylle 
de krav til krisesentre som følger av lov om kommunale krisesentertilbud 
(krisesenterlova). 
 
Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt 
med andre deler av tjenesteapparatet, og skal herunder blant annet 
omfatte: 
 
Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, et gratis dagtilbud 
og oppfølging i reetableringsfasen. 
 
Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet. 
Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige hjelpeapparatet, 
andre krisesentre og aktører for å fremme virksomhetens formål. 


 
Krisesenteret skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være 


tilknyttet bestemte organisasjoner eller trossamfunn. 


Etablert: 16. februar 2011 



http://www.rokus.no/





Deltakere: Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum, Ullensaker, 


Gjerdrum, Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal og Enebakk 


kommuner. 


Forretningskontor: Gudleivs vei 2 


2015 Leirsund 


Rettslig ramme: Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova) av 19. juni 2009 


nr. 44, og lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6 


Rammer: Selskapsavtalen for selskapet, vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 i 


vedtak 95/10. Endret av representantskapet 21.04.2015 og 


kommunestyret 09.09.15. 


Representantskapet: Representantskapet består av 14 medlemmer med varamedlemmer. 


Hver av eierkommunene oppnevner 1 representant med varamedlem. 


Valgperioden følger kommunevalgperioden. 


 


Eierkommunene har en og bare en stemme hver i representantskapet. 


Valg av styret: Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer pluss 1 


medlem valgt av og blant selskapets ansatte. Representantskapet velger 


5 av selskapets styremedlemmer for 4 år. Valgene skjer slik at 


henholdsvis 2 og 3 medlemmer velges hvert annet år. 


Representantskapet velger styrets leder og nestleder blant styrets 


medlemmer for 2 år om gangen. 


 


Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som 


skal forberede representantskapets valg av styre. 


Eier- og ansvarsandel: Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i samme 


forhold som de finansierer selskapets virksomhet utfra eierbrøken 


(eierandelen). På stiftelsestidspunktet var Sørum kommunes eier- og 


ansvarsdel er 6,2 %. 


 


Eierbrøken/ansvarsbrøken skal revideres hvert år og beregnes 


forholdsmessig etter innbyggertall med utgangspunkt i innbyggertall fra 


SSB pr. 01.01 hvert år. Selskapet utarbeider hvert år en oversikt over 


eierbrøken som oversendes eierkommunene. 


Økonomiske rammer og 


eventuelt driftstilskudd: 


Ved oppstart av selskapets virksomhet skytes verdien av Romerike 


Krisesenter inn som tingsinnskudd. Verdien av den enkelte kommunes 


innskudd beregnes etter den prosentandel som fremgår av § 7. 


Deltakerkommunene har plikt til i samme forhold å skyte inn 


framtidige tilskudd til driftsutgifter og investeringer i samsvar med 


budsjett vedtatt av representantskapet. 


 


Opptak av lån krever enstemmige vedtak om dette i eierkommunene. 
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Adresse: Postboks 57 


2001 Lillestrøm 


 
E-post: r-krise@online.no 


Telefon/fax: 63 81 41 78 


Nettside: www.romerike-krisesenter.no 


Sørum kommunes forventning Krisesenteret skal oppfylle eierkommunenes krav til krisesenterdrift etter 


krisesenterloven og gi et godt og helhetlig tilbud til voldsutsatte kvinner, 


menn, og deres barn. 


 


Krisesenteret skal drive sin virksomhet i henhold til vedtatte budsjetter 


og økonomiplaner. 


 


Nytt krisesenter, oppført på tomt i Skedsmo kommune, med en anslått 


låneramme på 60 millioner kr, ble offisielt åpnet 23.06.2014. 


 


 


Romerike Revisjon IKS    
 


  Formål: Selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgte og 


administrativt nivå i deltakerkommunene, og gjennom sin kontrollaktivitet 


bidrag til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike. 


 


Selskapet skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. 


Deltakerkommunene bør også bruke selskapet for andre aktuelle oppdrag 


de ønsker å få utført ut over de lovpålagte. 


 


Selskapet skal også 


- Gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 


- Veilede om regelverk m.m. 


- Videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom 


deltakerkommunene. 


Romerike Revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning 


for andre kommuner enn deltakerkommunene og for andre 


selskaper. 


Selskapet skal ikke ha erverv til formål. 


Etablert: Stiftet 15.05.2013 (jf. Brønnøysundregistrene) 


Deltakere: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, 


Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. 


Forretningskontor: Selskapet har sitt hovedkontor på Jessheim i Ullensaker kommune. 



mailto:r-krise@online.no

http://www.romerike-krisesenter.no/





Rettslig ramme: Lov om interkommunale selskaper - lov av 29. januar 1999 nr. 06. 


Rammer: Selskapsavtalen, vedtatt i kommunestyret i sak 36/13 i kommunestyrets 


møte 24.4.2013. Selskapsavtalen endret i representantskapsmøte 


27.08.15 og referert i kommunestyret 09.09.15 i sak 36/15. 


Representantskap: Til representantskapet skal hver av deltakerkommunene oppnevne én 


representant med én personlig vararepresentant. Hver representant har 


én stemme. 


 


Funksjonsperioden faller sammen med den kommunale valgperioden. 


Første nyvalg blir i 2015. 


 


Representantskapet konstituerer seg selv og velger sin leder og nestleder. 


 
Representantskapet kan delegere oppgaver og myndighet til styret så 


fremt loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. 


 


På grunn av kontrollutvalgets rolle og oppgave, bør eierstyring av 


revisjonsselskap skje i kommunestyret og ikke etter delegert myndighet til 


Ø/A. Saker vedrørende representantskapsmøter i revisjonsselskapet 


legges derfor direkte frem for kommunestyret. 


Valg av styre: Styret i selskapet består av seks (6) medlemmer, fem (5) eiervalgte og ett 


(1) ansattvalgte medlem. For de eiervalgte medlemmene velges og så en 


prioritert varamedlemsliste i rekke. For den ansattvalgte er det personlig 


vara. 


 


Styremedlemmene velges for fire år av gangen, men ved første valg 


velges to av medlemmene for kun to år. 


 


De ansattes representant i styret følger for øvrig IKS-lovens 


bestemmelser. 


 


Representantskapet velger styreleder og nestleder. 
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Eier. og ansvarsandel: Deltakernes eierandel og ansvarsandel fordeler seg som følger på 


kommunene, og med selskapskapital som følger: 


 


Aurskog-Høland: 5,9 %, kr 88 500 


Eidsvoll:8,5 %, kr 127 500 


Fet:4,2 %, kr 63 000 


Gjerdrum: 2,4 %, kr 36 000 


Hurdal: 1,0 %, kr 15 000 


Lørenskog: 13,3 %, kr 199 500 


Nannestad: 4,5 %, kr 67 500 


Nes: 7,6 %, kr 114 000 


Nittedal: 8,4 %, kr 126 000 


Rælingen: 6,4 %, kr 96 000 


Skedsmo: 19,5 %, kr 292 000 


Sørum: 6,3 %, kr 94 500 


Ullensaker: 12,0 %, kr 180 000 


Sum: 100 % kr 1 500 000 


Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 
kommunene per 1.1.2011. Folketallet per ovennevnte tidspunkt er tatt inn 
i selskapsavtalen. 


Økonomiske rammer og 


eventuelt driftstilskudd: 


Deltakerne skal yte et årlig driftstilskudd til selskapet. Driftstilskuddet fra 


den enkelte deltaker består av et fast grunnbeløp og et variabelt 


tilskuddsbeløp, og det fastsettes nærmere i eieravtalen. Tilskuddet skal 


være innbetalt innen 10. januar det enkelte år. 


 


Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i deltakerkommunene. Det 


variable tilskuddet skal revideres hvert 4. år på bakgrunn av endringer i 


folketallet pr. 01.01. Denne revideringen må være fullført før 


årsbudsjettet til deltakerkommunene vedtas i det aktuelle år. 


Revideringen skal følge valgårene og første revisjon blir derfor i 2015.  
 
I en overgangsfase bidrar deltakerkommunene med et ekstra driftstilskudd 
på til sammen kr 4 mill. Deltakerkommunenes andel av tilskuddet følger 
sammen prinsipp som for eier- og ansvarsandeler. 


 


År 1: 1,5 mill i tilskudd til etablering 


År 2: 1,0 mill 


År 3: 1,0 mill 


År 4: 0,5 mill 


År 5: 0 


 


Det ekstra driftstilskuddet forfaller til betaling ved oppstart år 1 og 


deretter ved årets begynnelse. Selskapet skal for oppdrag i andre 


kommuner og virksomheter avtale honorar med den enkelte 


oppdragsgiver. 


Adresse: Ringveien 4, 2050 Jessheim 


Telefon/fax/e-post: Mobil 924 00 832 (daglig leder Nina Nesset), 


postmottak@romerikerevisjon.no 



mailto:postmottak@romerikerevisjon.no

mailto:postmottak@romerikerevisjon.no





Nettside: www.romerikerevisjon.no 


Sørum kommunes 


forventninger: 


Det skal utføres objektiv, uavhengig revisjon med høy kvalitet, som er 


nyttig for kommunene. 


 


 


Krogstad Miljøpark AS 
 


Formål: Selskapet skal opparbeide, inneha og holde ved like nødvendig 


infrastruktur på Krogstad Miljøpark slik at det legges til rette for at 


kommunene i regionen, og eventuelle andre kan foreta en 


forskriftsmessig og fremtidsrettet behandling av avløpsslam og annet 


organisk nedbrytbart avfall, samt annen miljørettet virksomhet i 


tilknytning til dette. 


Etablert: 26.11.2008 


Forretningskontor: Sørum kommune 


Aksjekapital: Selskapets aksjekapital er på kr. 1 100 000 fordelt på 11 000 aksjer à kr. 


100. Sørum kommune eier 100 % av selskapet. Aksjekapital økt juni 2014 


med 1,2 mill, jf. KST-vedtak 18.06.2014. 


Rammer: Vedtektene for selskapet, sist endret i generalforsamling 12.06.2014. 


Generalforsamlingen: Hver aksje utgjør én stemme på generalforsamlingen. 


 
Generalforsamlingen behandler og avgjør godkjennelse av årsregnskapet 


og årsberetningen, og andre saker som etter loven eller vedtektene hører 


under generalforsamlingen 


Økonomiske rammer og 


eventuelt driftstilskudd: 


Sørum kommune er ikke forpliktet til å yte driftstilskudd. 


 
Sørum kommune har gitt økonomisk garanti på 75 millioner kroner i KST- 


sak 25/10 i møte 28. april 2010. Garantien er stilt til låneopptak til 


utbygging av infrastruktur til Krogstad miljøpark, anleggsbidrag til 


rejektvannsledning, arbeid på tomt og tilhørende kostnader. 


Adresse: C/O Sørum kommune, Postboks 113, 1921 Sørumsand 


Telefon/fax: 63 82 53 32 


Nettadresse: www.krogstadmiljopark.no 


Sørum kommunes 


forventninger: 


Sørum kommune skal vurdere framtidig bruk av Krogstad 


næringsområde, og herunder selskapet Krogstad Miljøpark AS. Deler av 


området er omregulert til næringsområde, som forsøkes solgt. 


 



http://www.romerikerevisjon.no/

http://www.krogstadmiljopark.no/





28 
 


 


Nedre Romerike Vannverk AS (NRV AS) 
 


Formål: Selskapet har ikke erverv til formål. Selskapet skal stå for oppryddingen i 


og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet etter at ansvaret 


for levering av vann til eierkommunene er overført til NRV IKS 


Etablert: Stiftet som andelslag 24.6.1971, registrert i Enhetsregisteret 19.2.1995, 


omdannet til kommunalt eid aksjeselskap 6.11.2003. 


Forretningskontor: Rælingen kommune. 


Aksjekapital: Selskapets aksjekapital er NOK 112 000,-, fordelt på 28 aksjer, hvert 


pålydende NOK 4.000,-, -kroner firetusen 00/100-. Sørum kommune eier 


3 aksjer noe som utgjør en eierandel på 10,7 %.Dersom en 


eierkommunes innbyggertall øker med minst 5.000 innbyggere, skal 


eierkommunen ha rett til å tegne 1 ny aksje for hver påbegynt 5.000 


innbyggere. Aksjene tegnes til pålydende. Retten er knyttet til en økning 


pr 1. januar hvert år. 


Rettslig ramme: Forurensningsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6. Vannressursloven, lov av 


24. november 2000 nr. 82 osv. 


Rammer: Vedtektene for selskapet. 


Generalforsamlingen: Selskapets generalforsamling består av 12 representanter med 


personlige vararepresentanter – 2 fra hver eierkommune. 


Eierkommunene oppnevner selv sine representanter og har 


instruksjonsrett overfor disse. Representantene velges for 4 år om 


gangen. 


Eierkommunene har en og bare en stemme hver i generalforsamlingen. 


Aksjeeiernes representanter i generalforsamlingen bestemmer hvem 


som skal være møteleder for generalforsamlingen. 


Ordinær generalforsamling i selskapet skal: 


 godkjenne årsregnskapet og årsberetningen 


 velge styre og fastsette styrets godtgjørelse 


 velge revisor og godkjenne revisors godtgjørelse 


 behandle og avgjøre andre saker som etter aksjeloven eller 
vedtektene, hører under den ordinære generalforsamlingen. 


Økonomiske rammer og 


eventuelt driftstilskudd: 


Intet driftstilskudd 


Adresse: Strandvegen 22, 2010 Strømmen 


Postboks 25, 2011 Strømmen 


Telefon/fax: 63 81 50 50/63 80 05 51 


Nettadresse: www.nrvra2.no 



http://www.nrvra2.no/





Sørum kommunes forventninger: Opprydningen i selskapet er ferdig. 


Prinsipper for tilbakebetaling av midler fra opprydningsselskapene RA2 


og NRV AS er behandlet i eierkommunene, jf. KST-sak 56/11 fra 


kommunestyrets møte 07.9.2011. Sørum kommune forventer at midler 


er fordelt til eierkommunene og at selskapet er avviklet innen 31.12.14. 


 


 


Norasondegruppen AS 
 


Formål: Selskapet har til formål å drive kompetanseutvikling og kvalifisering av 


arbeidstakere med sikte på at disse kan gå inn i det ordinære 


arbeidsmarkedet, samt tilby særskilt tilrettelagt arbeid for arbeidstakere 


som trenger dette. Som ledd i virksomheten inngår industri/produksjon, 


tjenesteyting og annen næringsvirksomhet, herunder å delta i andre 


selskap når dette er forenlig med selskapets formål. 


Etablert: 12. mars 1995. 


Forretningskontor: Skedsmo kommune. 


Aksjekapital: Aksjekapitalen er kr 3 155 700,- fordelt på 31 557 aksjer à kr 100,- fullt 


innbetalt og lydende på navn. Sørum kommune eier 2 338 aksjer noe 


som utgjør en eierandel på 7,41 %. 


Rammer: Vedtektene for selskapet. 


Generalforsamlingen: På generalforsamlingen representerer hver aksje én stemme. Vedtak på 


selskapets generalforsamling krever, med unntak av vedtak om 


oppløsning, alminnelig flertall blant de møtende stemmer. 


Økonomiske rammer og 


eventuelt driftstilskudd: 


Aksjenes omsettelighet er begrenset slik at salg eller annen form for 


overdragelse ikke kan finne sted uten generalforsamlingens 


godkjennelse på grunnlag av innstilling fra styret. 


Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som 


styrker videre drift. 


Adresse: Industrivegen 14, postboks 144, 2021 Skedsmokorset. 


Telefon/fax: 64 83 66 00/64 83 66 01 


Nettadresse: www.norasonde.no 


 
E-post: post@norasonde.no 



http://www.norasonde.no/

mailto:post@norasonde.no
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Sørum kommunes forventninger: Sørum kommune forventer at Norasondegruppen AS vil overholde de 


betingelser som ble stilt i forbindelse med overdragelsen av Sørumsand 


ASVO AS til Norasonde AS. Avtalen skal bidra til å sikre fremtidig drift på 


Sørumsand. Avtalen forutsatte at Norasonde vil opprettholde og utvikle 


arbeidsmarkedstiltak i Sørum med utgangspunkt i lokalisering på 


Sørumsand, under forutsetning av at NAV tildeler plasser til denne 


virksomheten minst på dagens nivå og at Sørum kommune 


opprettholder sin medfinansieringsavtale. 


 


Strandveien 1 AS  
 


Formål: Selskapet har ikke erverv til formål. Selskapet skal stå for oppryddingen i 
og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet etter at ansvaret 
for mottak og behandling av avløpsvann for eierkommunene er overført 
til NRA IKS. 


Etablert: 17.06.1965 (selskapet har endret navn fra Sentralrenseanlegget RA-2 AS) 


Forretningskontor: Strandveien 22, 2005 Rælingen 


Aksjekapital: Aksjekapitalen er på kr 120 000, fordelt på 60 000 aksjer à kr 2. Sørum 
kommune eier 1 623 aksjer. 


Aksjefordelingen i selskapet er som følger: 


% Antall 
Skedsmo  42,84 %  25 701 
Lørenskog 29,94 % 17 964 


Rælingen 13,60 % 8 160 
Nittedal 8,56 % 5 136 
Fet 2,36 % 1 416 


Sørum 2,71 % 1 623 
100,00 % 60 000 


 


Omsetning av selskapets aksjer krever samtykke fra samtlige aksjeeiere. 


Rammer: Selskapets vedtekter, vedtatt 17. juni 1965, og sist endret 23. juni 2015. 


Generalforsamling: Selskapets generalforsamling består av 6 representanter med personlige 
vararepresentanter – 2 fra hver kommune. Eierkommunene oppnevner 
selv sine representanter for 4 år om gangen. § 5 a i vedtektene skal 
endres. 


Økonomiske rammer og 
eventuelt driftstilskudd: 


Overskudd, som ikke anvendes til dekning av tidligere underskudd, skal 
disponeres i overensstemmelse med selskapets formål. Selskapet utdeler 
ikke utbytte. 







Avvikling: En aksjeeier kan med 1 års skriftlig varsel tre ut av selskapet ved at 
selskapet innløser aksjeeierens aksjer. Selskapet plikter etter krav fra 
aksjeeieren å innløse aksjeeierens samlede aksjeportefølje. Gjenværende 
eierkommuner forutsettes villige til å overta aksjene. Den innløste 
aksjeeier utbetales de innløste aksjers pålydende. Se vedtektenes § 9 om 
nærmere bestemmelser om likvidasjonsoverskudd. 


Adresse: Postboks 25, 2011 Strømmen 


Telefon: Telefon 64 84 54 00 


Nettside:  


Sørum kommunes 
forventninger: 


Når eierskapet er etablert i Strandveien 1 AS vil man ha oppfylt 
intensjonen i «Tilbakebetaling fra opprydningsselskapene RA2 og NRV» 
som kommunestyrene vedtok høsten 2011 om grunnlag for fordeling av 
restverdier. Selskapet arbeider videre med verdiutvikling og realisasjon av 
selskapets eiendeler. Selskapet arbeider også med å rehabilitere dammer 
som tidligere virket som reservevannforsyning til vannverket. Dammene 
skal overdras til de respektive kommunene. Selskapet vil bli avviklet når 
alle eiendeler og eiendommer er realisert. 


 


 


Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 
 


Formål: Samarbeidet skal ivareta og utvikle felles regionale og øvrige 


interesser for de 7 kommunene på Nedre Romerike samt Akershus 


fylkeskommune. Slike felles regionale interesser nedfelles i mål- og 


strategiprogram som utarbeides for hver kommunestyreperiode. 


Etablert: 1998 


Deltakere: Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum og Aurskog- 


Høland, samt Akershus fylkeskommune. 


Rammer: SNR er et selvstendig juridisk organ. Vedtekter vedtatt av styret 


24.01.2012, sist endret av styret 14.11.2013. Se sak 1/14 fra Ø/A-møte 


15.1.2014. Vedtektene har bestemmelser om valg, valgbarhet,  


løpende forvaltning, vedtektsendringer m.m. 


Årsmøte: SNRs øverste organ og består av medlemmenes 


formannskap/fylkesutvalg. Hver deltaker har en stemme på årsmøtet. 


Styret: Styret er det utøvende organ for SNR. Styret består av 


ordførerne/fylkesordførerne fra deltagerkommunene/-fylket. Styret 


arbeider innenfor de fullmakter ordførerne/fylkesordførerne har fra 


egen kommune. 
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Rådmannsgruppen: Rådmannsgruppen består av medlemmenes rådmenn/fylkesrådmenn, 


eventuelt stedfortreder, og bistår og rådgir sekretariatet i saker som 


sekretariatet deretter innstiller og fremsender styret. 


Daglig leder/sekretariat: Sekretariatet ledes av daglig leder. Administrativ koordinering, 


saksbehandling og sekretariatstjenester. 


Kostnader: Løpende utgifter dekkes av årlig kontingent bestående av en fast del 


og en variabel del som fastsettes og bygger på innbyggertall ved 


budsjettårets begynnelse. Styret kan vedta særskilt finansiering av 


tiltak/satsninger. 


Uttreden: Beslutning om å melde seg ut av SNR må varsles til styret med en frist 


på minst ni måneder før uttreden. Eventuell utmeldelse kan tidligst 


iverksettes fra førstkommende årsskifte. 


Adresse: Styreleder: Hilde Thorkildsen, Nittedal kommune, Moveien 1, 1482 


Nittedal 


Telefon: Hilde Thorkildsen, mobil: 489 92 167 


Nettside: https://www.sfnr.no 


Rettslige rammer: Interkommunalt samarbeid etter lov av 25. september 1992 nr. 107 


om kommuner og fylkeskommuner § 27. 


 


 


Skåningsrud skole og ressurssenter 
 


Formål: Skolen skal være et ressurssenter for spesialundervisning. 


Etablert: 1972. 


Deltakere: Aurskog-Høland, Nes og Sørum. 


Rammer: Vedtektene fra 1. januar 2001. 


Lokalisering: Skolen ligger i Blaker i Sørum kommune. 


Styret: Styret for Skåningsrud skole består av rådmennene i 


deltakerkommunene. 


Styrets oppgaver: Styret er ansvarlig for driften av skolen, herunder bl.a. å sørge for 


tilfredsstillende organisering og drift av skolens virksomhet, behandle 


forslag til skolens budsjett og økonomiplan, ansvar for oppfølgingen av 


vedtatt budsjett og utarbeide budsjett og økonomiplan for 


Skåningsrud skole. Styret fatter vedtak om overflytting/inntak ved 


Skåningsrud skole. 



https://www.sfnr.no/





Samarbeidsutvalget: Samarbeidsutvalget ved skolen utvides med 1 politiker fra hver av de tre 


eierkommunene, fortrinnsvis leder av det utvalg som er knyttet til 


skoleetat/grunnskoleseksjonen. Samarbeidsutvalget består av én 


politiker fra hver av kommunene, to representanter for det pedagogiske 


personalet, én fra de andre ansatte, to representanter fra foreldrerådet 


samt rektor. 


Administrasjon: Administrativt ligger skolen under Sørum kommune, og følger de til 


enhver tid gjeldende rutiner i Sørum kommune. 


Innskuddsplikt: Nye investeringer til Skåningsrud skole skal dekkes av de deltakende 


kommuner med 1/3 hver og i henhold til nødvendige vedtak i 


eierkommunene. 


 


Kommunene er forpliktet til å dekke årlige driftskostnader beregnet ut 


fra et elevtall på 38 fordelt på følgende plassantall pr kommune: 


Aurskog-Høland kommune: 12 elevplasser, Nes kommune: 15 


elevplasser, Sørum kommune: 11 elevplasser. Dersom eierkommunene 


ikke har behov for tildelte plasser, kan plassene selges og 


eierkommunenes faste forpliktelse reduseres tilsvarende. 


 


Økonomisk over-/underskudd fordeles/dekkes opp av de tre 
eierkommunene. Skåningsrud skole belastes indirekte kostnader 
(administrative kostnader) på lik linje med andre virksomheter i Sørum 
kommune. 


Uttreden: For opphør gjelder kommunelovens bestemmelser. 


 
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt 


deltagerforhold og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes 


til den andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til 


mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. 


Ved fastsettelse skal Sørum kommune forlodds godskrives sine særlige 


investeringer. Den uttredende kommune fortsetter å hefte for den gjeld 


skolen måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted. Oppsigelsen av 


deltakerforholdet kan bringes inn for Kommunal- og 


regionaldepartementet. 


Adresse: Skåningsrudveien 1, 1925 Blaker. Postadresse: Postboks 113, 1921 


Sørumsand 


Telefon/fax: 63 86 63 90/63 82 87 10 


Nettside: www.sorum.kommune.no 


Rettslige rammer: Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. 


Sørum kommunes Skolen skal dekke Sørum kommunes behov for skoleplasser til elever med 
særskilte behov for spesialpedagogisk undervisning. 


Forventninger: Skolen skal dekke Sørum kommunes behov for skoleplasser til eleven. 


 



http://www.sorum.kommune.no/
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Interkommunalt beredskapsutvalg mot akutt forurensning 


 
Formål:  Virksomheten skal på vegne av deltakerkommunene ha 


ansvar for å ivareta kommunenes beredskapsplikter mot 


akutt forurensning i henhold til forurensningslovens § 44 


annet ledd. 


 Virksomheten skal iverksette nødvendige tiltak når en 


beredskapssituasjon inntreffer. 


 Virksomheten skal planlegge og samordne 


beredskapsarbeidet, herunder foreta vurdering av behov for 


opplæring av personell, anskaffelse av utstyr, planlegging av 


øvelser, evaluering av aksjoner av type 2 og 3. 


Etablert: Vedtatt på IUAs årsmøte 11.05.2009. KST-vedtak 88/09, 18.11.2009 


Deltakere: Aurskog-Høland, Eidskog, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Grue, Hurdal, 


Kongsvinger, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Nord-Odal, 


Rælingen, Skedsmo, Sør-Odal, Sørum, Ullensaker og Åsnes kommuner. 


Eierandel: Eierandel i virksomheten er fastsatt i forhold til innbyggertallet i de 
deltakende kommuner. 


 


Eierandelen fordeler seg slik mellom eierkommunene (folketall pr. 
30.06.08): 


 


Kommune Innbyggere % eierandel 
Aurskog-Høland: 14 126 4,91 


Eidskog: 6 400 2,23 
Eidsvoll: 20 123 7,00 
Fet: 10 081 3,51 
Gjerdrum: 5 514 1,92 


Grue: 5 070 1,76 
Hurdal: 2 612 0,91 
Kongsvinger: 17 384 6,05 
Lørenskog: 32 119 11,17 
Nannestad: 10 706 3,72 
Nes: 18 591 6,47 
Nittedal: 20 405 7,10 


Nord-Odal: 5 090 1,77 
Rælingen: 15 297 5,32 
Skedsmo: 46 339 16,12 
Sør-Odal: 7 797 2,71 


Sørum: 14 753 5,07 
Ullensaker: 27 598 9,60 
Åsnes: 7 603 2,65 


287 428 100,00 
 


Eierandelen skal justeres årlig i forhold til endringer i folketallet per 
31.12. 


Rammer: Vedtektene vedtatt 18.11.2009 av kommunestyret, sak 88/09 


Lokalisering: Lørenskog kommune. 







Årsmøtet Virksomhetens øverste organ er årsmøtet, som skal avholdes innen 


31.5. Hver av eierkommunene utnevner en representant til årsmøtet. 


 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er 


tilstede og disse representantene representerer minst 2/3 av 


eierandelen. 


 


Årsmøtet fastsetter virksomhetens budsjett herunder størrelse på 


kommunens tilskudd, virksomhetsplan for kommende periode samt 


behandler virksomhetens årsrapport. 


Styret: Styret skal ha følgende sammensetning: 


 
- Brannsjefen i NRBR med personlig varamedlem 


- 4 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av 


årsmøtet med en funksjonstid på 2 år. (2 fra hvert distrikt) 


- 2 medlemmer med personlig varamedlem utpekt av politiet. 


(1 fra hvert distrikt) 


- Styret velger selv sin leder med en funksjonstid på 2 år. 


Styrets oppgaver: Styret har det overordnede ansvar for planlegging, gjennomføring og 


rapportering herunder årsbudsjett og årsrapport. Styret har ansvar for 


at det til enhver tid foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan og at 


denne revideres ved behov, minst hvert fjerde år. Styret skal påse at 


personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til 


skadepotensialet i regionen, herunder at personellet blir gitt 


nødvendig utdannelse og får muligheten til å perfeksjonere seg slik at 


beredskapsorganisasjonen kan løse sine oppgaver. 


Administrasjon: Brannsjefen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS har ansvar 


for den daglige drift av samarbeidsfunksjonene. Sekretariatet er tillagt 


NRBR. 


Innskudd/tilskudd: Tilskuddet til selskapet skal fordeles etter antall innbyggere i 


kommunen pr. 31.12 i foregående år. 


 


Eierne gjør ingen innskudd til virksomheten. 


Virksomheten har ikke anledning til å ta opp lån. 


Uttreden: Eventuell uttreden av virksomheten skal skje i henhold til 


kommunelovens § 27 nr. 3, og kan tidligst skje årsskiftet etter at 


ordinært årsmøte er meddelt kommunens vedtak om uttreden. 


Adresse: Pr. november 2012: Leder Jan Gaute Bjerke, Nedre Romerike brann- 


og redningsvesen, IKS, Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 


Telefon: Telefon: 67 91 04 00, mobil 917 53 153. Oppdatert telefonliste finnes 


på nettsiden til NRBR. 
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Nettside: http://nrbr.no/no/om_oss/akutt_forurensning/  


Rettslige rammer: Kommunelovens § 27, lov av 13. mars 1981 nr. 6 Forurensningsloven 


og forskrifter, og Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.2002. 


Sørum kommunes forventninger: Virksomheten skal på vegne av deltakerkommunene ivareta 


kommunens beredskapsplikter mot akutt forurensning i henhold til 


forurensningslovens § 44 annet ledd. 


 


 


Administrativt vertskommunesamarbeid om skatteoppkreverfunksjonen i 
Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum 
 


Formål: Formålet for sammenslåingen er tredelt. Det skal sikre høy kvalitet i 


skatteinnfordringen, redusere sårbarheten til kontoret og gi 


effektiviseringsgevinst. 


Etablert: 1.11.2011. Vedtak 75/11 i kommunestyrets møte 7.9.2011 


Deltakere: Skedsmo, Rælingen, Fet og Sørum 


Eier: Skedsmo kommune 


Rammer: Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid vedtatt 7.9.2011 


Lokalisering: Skedsmo kommune, Skedsmo kemnerkontor. 


Samarbeidsforumet: Kommunens rådmenn eller den rådmannen bemyndiger er 


samarbeidsforumet 


Samarbeidsforumets oppgaver: Rådmennene eller den rådmannen bemyndiger møtes for å drøfte 


saker av betydning for samarbeidet og for å sikre at saker av prinsipiell 


karakter blir behandlet av kommunestyrene i samarbeidskommunene. 


Vertskommunen innkaller til møter i samarbeidsforumet. 


 


Det skal minimum avholdes to møter i året. 



http://nrbr.no/no/om_oss/akutt_forurensning/





Administrasjon: Kemneren utfører sine oppgaver for kommunen med hjemmel i 


Skattebetalingslovens (lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og 


innkreving av skatt) § 2-1 og etter Skatteoppkreverinstruksen fastsatt 


av Skattedirektoratet. 


 


Samarbeidskommunene delegerer vedtakskompetansen knyttet til 


dette ansvarsområdet til vertskommunen i og med vedtaket av denne 


avtalen. Fullmakten omfatter også rett til å utøve særnamsfunksjonen 


(Skattebetalingslovens § 14-3) og til å inngi politianmeldelser på vegne 


av kommunen innenfor kemnerens fagområde. 


 


Daglig leder er kemneren i Skedsmo, som har det formelle og daglige 


ansvaret for driften av kontoret. Vertskommunen har 


ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvaret for daglig leder. 


 


Skedsmo kemnerkontor vil stå for føring av skatteregnskapet på vegne 


av kommunene, forestå innfordring og arbeidsgiverkontroll og øvrige 


oppgaver som tilligger skatteoppkreveren i henhold til lov og forskrift. 


Kostnader: Fordelingsnøkkelen for de faste kostnadene beregnes ut fra 


innbyggertallet i deltakerkommunene per 1.1.2009. 


Fordelingsnøkkelen revideres deretter hvert år ut fra innbyggertallet 


per 1.1. Kommunene faktureres kvartalsvis á konto etter budsjett, 


med avregning senest to måneder etter regnskapsårets slutt. 


 


Kostnader knyttet til arbeidsgiverkontroll fordeles etter antall 


gjennomførte kontroller i kommunen. Kostanden ved benyttet AFT 


62-64 i fem år etter avtalens inngående holdes utenfor 


kostnadsberegningen og faktureres avgivende kommune direkte. For 


lite alders- og uførepensjon i perioden frem til denne avtalens 


ikrafttredelse belastes den avgivende kommune. 


 


Avtalen har et eget punkt om beregning av kostnader (punkt 9). 


Avtalens varighet: Avtalen er uten tidsbegrensning. 


Uttreden: Avtalen kan sies opp. Deltakerkommunene kan med skriftlig varsel si 


opp deltakerforholdet i samarbeidsavtalen. Oppsigelsesfristen er 1 år, 


men slik at fristen regnes fra 1. januar året etter at oppsigelse er 


varslet. 


Adresse: Kemnerkontoret, Postboks 313, 2001 Lillestrøm 


Telefon: 66 93 80 00 


Nettside: https://www.skedsmo.kommune.no/Kemnerkontoret/  


Rettslige rammer: Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 


§ 28-1b; administrativt vertskommunesamarbeid. 


 



https://www.skedsmo.kommune.no/Kemnerkontoret/
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Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid, Nedre Romerike 
Innkjøpssamarbeid 
 


Formål: Avtalens formål er å organisere et forpliktende innkjøpssamarbeid 


mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige 


innkjøpsavtaler og gjennom dette bl.a. oppnå 


 
- Storkundefordeler ved å opptre som én kunde 


- Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av 


innkjøpsavtaler 


- Redusert antall leverandører og fakturamengden 


- Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet 


Etablert: Våren 1997 som et forpliktende samarbeid. Organisert som 


administrativt vertskommunesamarbeid i 2008. Ny avtale er vedtatt i 


KST-sak 101/14. 


Deltakere: Fet, Enebakk, Nittedal, Rælingen, Aurskog-Høland og Sørum. 


Rammer: Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid – Nedre Romerike 


Innkjøpssamarbeid (NRI), vedtatt i 10.09.2014 i KST-sak 101/14. 


Forretningskontor: Sørum kommune. 


Representasjon i 


samarbeidsrådet: 


Deltakerkommunenes økonomisjefer (eller den rådmannen bemyndiger) 


utgjør Samarbeidsrådet. Samarbeidsrådet har besluttende myndighet når 


det gjelder på hvilke produktområder innkjøpssamarbeidet skal  inngå 


rammeavtaler på deltakerkommunenes vegne. 


 


For øvrig er Samarbeidsrådets funksjon å rådgi vertskommunen i 


praktiske spørsmål om samarbeidets drift. Vertskommunen innkaller til 


møter i Samarbeidsrådet ved behov. 


Representasjon i innkjøpsrådet: De innkjøpsfaglige kontaktpersonene, sammen med innkjøpssjef og 


øvrige ansatte i NRI, utgjør Innkjøpsrådet. Innkjøpsrådet er et rådgivende 


organ for innkjøpssjefen. NRI innkaller til møte i Innkjøpsrådet ved behov. 


Innkjøpsrådet utgjør også kjernen i et faglig nettverk for 


innkjøpssamarbeidet i kommunene. 







Administrasjon: Sørum kommune har tilsettingsmyndighet og arbeidsgiveransvar for 


innkjøpssamarbeidets innkjøpssjef og øvrige ansatte i 


innkjøpssamarbeidet. Vertskommunen har myndighet til å inngå, 


prolongere og terminere avtaler på innkjøpssamarbeidets vegne. 


Vertskommunen innkaller til et årlig møte mellom rådmennene (eller 


den rådmannen bemyndiger) i deltagerkommunene for informasjon og 


konsultasjon om innkjøpssamarbeidets utvikling. 


 


Under ledelse av innkjøpssjefen skal NRI: 


 
- Inngå rammeavtaler på kommunenes vegne på alle 


produktområder deltagerkommunene finner tjenlig. 


- Informere deltagerkommunene om alle inngåtte rammeavtaler, 


herunder prolongering og terminering av rammeavtaler. 


- Bekjentgjøre alle rammeavtaler på sin nettside, både 


kommunale og interkommunale. Se for øvrig avtalen for 


utfyllende liste over oppgaver. 
 


Deltakerkommunenes plikter fremgår av avtalen. 


Innskuddsplikt: Samarbeidet finansieres ved tilskudd fra deltakerkommunene gjennom 


en leverandørfinansiert ordning (sekretariatsbidrag ). Ordningen baserer 


seg på at en prosentandel av omsetningen på alle interkommunale 


rammeavtaler innbetales fra leverandørene til NRI. 


Vertskommunen avregner eventuelt mer- eller mindreforbruk i NRI med 


deltakerkommunene basert på innbyggertallet. 


Administrasjonshonorar: NRI belastes indirekte kostnader (administrative 
kostnader) på lik linje med virksomheter i Sørum kommune. 


Uttreden: En deltagerkommune kan si opp samarbeidsavtalen med en 


oppsigelsesfrist på 1 år, regnet fra 1. januar året etter at oppsigelsen er 


skriftlig varslet. En oppsigelse vil ikke innebære endringer overfor 


tredjeparter av kommunens ansvar for allerede kontraktsforpliktelser. 


 


Dersom deltagerkommunene er enige kan samarbeidet oppløses med 


øyeblikkelig virkning. 


Adresse: c/o Sørum kommune, Postboks 113, 1921 Sørumsand 


Telefon: 63 86 90 00/63 86 98 82 


Nettside: www.nri.no 


Rettslige rammer Kommuneloven § 28-1b 


Sørum kommunes 


forventninger: 


Innkjøpssamarbeidet skal bidra til bedre utnyttelse av kommunens 


ressurser ved å inngå økonomisk gunstige innkjøpsavtaler til beste for 


Sørum kommune og de andre kommunene i innkjøpssamarbeidet. 


Prinsippet om at NRI skal inngå alle rammeavtaler kommunen finner 


tjenlig blir innført. 



http://www.nri.no/
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Avtale om administrativt vertskommune- samarbeid på utvalgte 
saksområder i barnevernet mellom Aurskog-Høland, Fet og Sørum 
 


Formål: Avtalens formål er å organisere et forpliktende samarbeid om etablering 


av felles drift på utvalgte saksområder innen barnevernet for å få en 


organisasjon som utgjør et robust fagmiljø og derigjennom gir stabile og 


effektive tjenester til brukernes beste. Samarbeidet vil omfatte etablering 


av et ressursteam og en advokatordning. 


Etablert: Kommunestyrets sak 39/12 i møte 6.6.2012 


Eier: Aurskog-Høland og Fet. 


Samarbeidskommuner: Aurskog-Høland, Fet og Sørum. 


Rammer: Samarbeidsavtalen vedtatt i KST-sak 39/12. 


Lokalisering: Aurskog-Høland kommune er vertskommune for advokatordningen og Fet 


kommune for ressursteamet 


Styringsgruppe: Kommunenes rådmenn eller den de bemyndiger og barnevernlederne 


møtes for å drøfte saker av betydning for samarbeidet og for å sikre at 


saker av prinsipiell karakter blir behandlet av kommunestyrene i 


samarbeidskommunene. Vertskommunen innkaller til møter i 


styringsgruppen Det skal minimum avholdes ett møte pr. år. 


Samarbeidsforumet: Barnevernlederne har ansvar for å organisere den daglige driften av 


samarbeidsområdene. 


Samarbeidsforumets oppgaver: Barnevernlederne har ansvar for å organisere den daglige driften av 


samarbeidsområdene og følge opp disse i henhold til oppsatt møteplan. 


Administrasjon: Vertskommunen har ansettelsesmyndighet, arbeidsgiver- og 


personalansvar for de ansatte innen samarbeidsområdene. 


Kostnader: Kostnadene fordeles mellom samarbeidskommunene med en prosentvis 


fordeling i henhold til folketallet pr. 01.01.hvert år. Det skal over tid være 


samsvar mellom kostnadene og den reelle bruken av advokatordningen 


og ressursteamet i den enkelte kommune. 


Avtalens varighet: Trådte i kraft 1.6.2012. Varighet på minst 3 år. Evalueres innen 1.6.2015. 


Adresse: Aurskog-Høland kommune: Rådhusveien, 1940 Bjørkelangen 


Telefon/fax: Advokater: tlf 63 81 01 40, Interkommunalt ressursteam: 63 88 61 00 


Nettside: Ingen. 







Rettslige rammer: Samarbeidsavtalen og kommunelovens § 28-1b. 


Sørum kommunes 


forventninger: 


Det interkommunale samarbeidet på de foreslåtte saksområdene skal 


styrke og effektivisere barnevernet i deltagerkommunene samtidig som 


barnevernets brukere vil få et forbedret tilbud med høy kompetanse. 


(hentet fra prosjektrapport av 23.1.2012) 


 


 


Barnevernvakten Romerike Politidistrikt 
 


Formål: Barnevernvaktens formål er å være tilgjengelig barneverntjeneste for 


barn, unge og deres pårørende i akutt krise, utenfor ordinær kontortid 


for kommunens barneverntjenester. 


Etablert: 26. april 2004. 


Eier: Lørenskog kommune. 


Samarbeidskommuner: Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Sørum, Fet, Gjerdrum, Aurskog-Høland, 


Nannestad, Hurdal, Ullensaker, Nes, Eidsvoll og Skedsmo. 


Rammer: Samarbeidsavtalen av 26.april 2004. Revidert avtale vedtatt i 


kommunestyret 25.11.2015, sak 129/15. 


Lokalisering: Lillestrøm politistasjon, Romerike politidistrikt 


Kontaktutvalget: 9 medlemmer: 3 politisk valgte representanter fra 


samarbeidskommunene med vara, 2 representanter fra kommunenes 


administrasjon med vara, 2 representanter fra Romerike politidistrikt, 


leder for barnevernvakten Romerike politidistrikt og kommunaldirektør 


fra tilhørende sektor i Lørenskog kommune. Representantene fra 


samarbeidskommunene velges for 4 år, med personlig vara. 


Valgperioden følger kommunevalgperioden. Kontaktutvalgets 


funksjonstid er til 01.04 året etter kommunevalget, for å sikre utvalgets 


drift fram til valg av nye representanter. ØRU og SNR samarbeider om 


valg av representanter. Se avtalen om dette. Lørenskog kommune 


holder sekretær for utvalget. 


Samarbeidsutvalget: Består av en representant fra barneverntjenesten i hver av 


samarbeidskommunene og en representant for Romerike politidistrikt. 


Den som velges/møter bør ha myndighet til å uttale seg på kommunens 


vegne. 
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Samarbeidsutvalgets oppgaver: Samarbeidsforumet skal motta aktuell informasjon, drøfte og gi uttalelse 


om saker av barnevernfaglig karakter. Dette kan blant annet omfatte 


måter arbeidet ved barnevernvakten eller samarbeidet med 


brukerkommunene utføres på og den faglige standarden og kvaliteten på 


tjenestene. 


 


Den enkelte samarbeidskommune kan melde saker til møtet. 


 
Samarbeidsforumets uttalelser skal rettes til Lørenskog kommune som 


eier. Lørenskog kommune sørger for at referat fra møtene formidles til 


brukerkommunene. 


 


Samarbeidsforumet skal ha inntil to møter hvert halvår. Møtet kan 


avlyses dersom det ikke er aktuelle saker til drøfting. Lørenskog 


kommune kaller inn til møtene og sender ut eventuelle saksdokumenter 


senest 1 uke før møtet. Innkallinger og referater sendes kommunens 


postmottak til orientering. 


Administrasjon: Lørenskog kommune er vertskommune og har ansvar for den daglige 


administrasjonen og drift av Barnevernvakten Romerike politidistrikt. 


Dette innebærer ansvar for å levere de tjenester som er beskrevet i 


denne avtalen. Lørenskog kommune fastsetter hvilken sektor 


barnevernvakten skal tilhøre, og hvem som er lederens nærmeste 


overordnede. Administrative og økonomiske fullmakter for leder av 


barnevernvakten fastsettes av kommunestyret i Lørenskog, i den 


utstrekning det ikke ligger til sektor/overordnet leder å foreta 


delegering. Se nærmere bestemmelser i avtalen om ansvar for tiltak og 


mottaker av klage. 


Kostnader: Kostnader i forbindelse med deltakelse i samarbeidsutvalg og 


kontaktutvalg bæres av den enkelte kommune. Kostnader i forbindelse 


med gjennomføring av møter, bevertning og sekretariatskostnader 


innarbeides i budsjettet for barnevernvakten. 


Avtalens varighet: Avtalen er uten tidsbegrensning. Enhver part kan skriftlig si opp avtalen 


med ett års varsel. Endringer i avtalen krever enighet mellom alle 


tilsluttede kommuner. 


Adresse: Jonas Liesgt. 20, 2000 Lillestrøm. 


Telefon/fax: 64 84 20 00 


Nettside: Ingen. 


Rettslige rammer: Samarbeid på kontrakt. 


 


 


 







 


Samarbeidsavtale om klinisk veterinærvakt mellom kommunene Aurskog-
Høland, Fet og Sørum 
 


Formål: Avtalen skal oppfylle det ansvar kommunene har etter lov av 15. juni 


2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrepersonell § 3a, om å sørge 


for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og å 


organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. 


 


I samsvar med vedtak i hovedstyret i KS den 23.05.2012 og A- 


rundskriv nr. 2(2012 og i medhold av lov 15. juni 2001 nr. 75 om 


veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 3a, er det mellom Aurskog- 


Høland, Sørum og Fet kommuner, inngått samarbeid som nevnt 


overfor. 


Etablert: Etablert 20.12.2007, revidert i 2010. Revidert avtale vedtatt 7.9.2011 i 


kommunestyrets sak 74/11. Avtale videreført i sak 107/13 i 


kommunestyrets møte 23.10.13 


Deltakere: Aurskog-Høland, Fet og Sørum 


Eier: Fet kommune 


Rammer: Samarbeidsavtalen godkjent 23.10.2013 


Lokalisering: Fet kommune 


Samarbeidsforumet: Fet kommune har et særlig ansvar for å organisere Veterinærvakten i 


vaktområdet Romerike Øst, og skal representere kommunene overfor 


veterinærer som deltar i Veterinærvakten. 


 


Vaktområdene organiseres i samsvar med Mattilsynets organisering 


pr. 31.12.2007. 


Samarbeidsforumets oppgaver: Vedtak om deltagelse i veterinærvaktordningen gjøres av den 


kommunen som administrerer vaktordningen. Kommunen inngår 


avtaler etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I forhold til 


krav mv som veterinærer i medhold av inngått avtale måtte fremme 


mot vertskommunen, er kommunene solidarisk ansvarlige. 


Administrasjon: Fet kommune administrerer ordningen. Ved eventuell klage skal det 


etableres et klageorgan som sammensettes av representanter fra alle 


kommunene i vaktordningen, der klage på vedtak om 


deltagelse/utestenging kan behandles av kommunene i fellesskap 


etter analogi av kommunelovens § 28 -1g (Før: § 28 g). 


 


Sørum kommunestyre har delegert til rådmannen å oppnevne Sørum 


kommunes representant til klageorganet. 
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Kostnader: I henhold til Rundskriv 4/2010 fra KS utbetales tilskuddene, både til 


vaktgodtgjøringen og administrasjonen, direkte til vertskommunen. 


Avtalens varighet: Ordningen som avtalen regulerer skal evalueres i 2015. 


Uttreden: Oppsigelse må varsles skriftlig 12 måneder i forkant. Oppsigelsestiden 


kan fravikes dersom alle partene er enige om dette. 


 


Tvist i forbindelse med avtalen søkes løst ved forhandlinger mellom 


kommunene. Oppnås ikke enighet, løses tvisten i voldsgiftsnemnd. 


Nemnda avgjør tvisten med bindende virkning. 


Rettslige rammer: Samarbeidsavtalen, jf. analogi av kommunelovens § 28-1g (endret 


paragrafnummer fra § 28 g) 


 


 


Avtale om felles samhandlingskontor 
 


Formål: Opprettelsen av regionalt samhandlingskontor (RKS) skal styrke 


deltagerkommunenes partsinteresser i forholdet til Ahus HF gjennom 


økt samhandling. RSK skal sørge for at deltagerkommunene har lett 


tilgengelig oversikt over samhandlingsfeltet og bedre bli i stand til å 


ivareta sine nye forpliktelser i kjølvannet av samhandlingsreformen. 


Etablert: Behandlet i kommunestyresak 20/13 den 20.03.2013 


Deltakere: Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum og Nittedal kommuner 


Eier: Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum og Nittedal kommuner 


Rammer: Samarbeidsavtalen 


Lokalisering: Rælingen kommune. 


Deltakerkommunenes oppgaver, 


ansvar og plikter: 


Deltakerkommunene er avtalepart i alle avtaler inngått etter helse- og 


omsorgstjenestelovens kapittel 6. 


 


Deltakerkommunene skal gjennomføre nødvendig avklaring- og 


beslutningsprosesser i egen organisasjon i forbindelse med alle avtaler 


som inngås eller reforhandles. Deltakerkommunene skal stille til 


rådighet personer for avtaleprosesser og delta på de 


samhandlingsarenaer- og forum som er nødvendig for å følge opp 


avtalene. 


 


For plikter vedrørende å legge til rette for forskning i egen 


organisasjon og felle kompetanseutviklingstiltak vises det til avtalens 


punkt 6. 







Strategi- og bestillerråd: Det opprettes et strategi- og bestillerråd (SBR) der 


deltagerkommunene deltar på kommunalsjefnivå. SBR ledes av 


Rælingen kommune. 


 


SBR skal drøfte saker av felles interesse og gi innspill til strategi for 


kontoret og hvilke oppgaver som skal prioriteres av RSK. 


 


SBR innehar myndighet til å avklare revidering av avtaler inngått med 


Ahus HF og til å oppnevne/rekruttere egnede personer til de ulike 


samarbeidsorganer og ulike prosesser. 


 


SBR skal sørge for at deltagerkommunene ivaretar sin forpliktelse 


etter punkt 6 i avtalen. 


 


Rælingen kommune innkaller til møter i Strategi- og bestillerrådet. Det 


skal avholdes minimum fire møter per år. 


Samarbeidsforumets oppgaver: Samhandlingskontoret skal ivareta deltagerkommunenes 


partsinteresser ved koordinert oppfølging og reforhandling av inngåtte 


samarbeidsavtaler med Ahus HF og jobbe for å få partsinteressene inn i 


avtaleverket. 


 


Koordinere deltagerkommunenes innspill og føringer i de ulike 


samarbeidsorganene som er opprettet i medhold av overordnet 


samarbeidsavtale og andre avtaler mellom Ahus HF og de enkelte 


kommuner. 


 


Bistå deltagerkommunene i å finne egnede personer til å stille i ulike 
samarbeidsorganer og i ulike prosesser. 
 
Bistå deltagerkommunenes representanter med å fremme saker, avklare 
kommunenes syn på aktuelle problemstillinger og gi representantene et 
godt grunnlag for å utøve rollen som medlem av ASU og SU. 
 
Sørge for kontakt med de øvrige regioner som sogner til Ahus HF (Follo, 
Øvre Romerike og 3 bydeler i Oslo) og deres samhandlingskontorer/ - 
koordinatorer/ - kontaktpersoner. 
 
Bidra til å ivareta deltagerkommunenes forskningsplikter etter helse- og 
omsorgstjenestelovens kapittel 8. Dette innebærer blant annet at 
kontoret skal være proaktivt overfor forsknings- og utdanningsmiljøer og 
være en pådriver for at kommunale problemstillinger kan bli belyst 
gjennom forskning. RSK skal ha et tett samarbeid med Ahus HF, aktuelle 
utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. 
 
Koordinere og være en pådriver i arbeidet med felles 
kompetanseutvikling for å ivareta deltakerkommunenes økte og 
endrede kompetansebehov i helse- og omsorgstjenestene. Jf. det som er 
sagt over om tett samarbeid med andre institusjoner/fagmiljøer. 
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Administrasjon: RSK inngår i Rælingen kommunes organisasjon, deltagerkommunens 


innflytelse skjer gjennom Strategi- og bestillerrådet. 


 


Rådmannen i Rælingen har styringsrett og ansvar for drift og 


organisering av kontoret, herunder arbeidsgiveransvaret for de to 


ansatte i RSK. 


 


RSK har ikke beslutningsmyndighet på vegne av deltakerkommunene. 


Finansiering: RSK finansieres ved 25 % felles grunnfinansiering og 75 % etter 


innbyggertall pr. 1.1.2013. Finansiering per innbyggertall revideres 


etter innbyggertall per 1.1. 


 


Rælingen kommune har ansvar for å fremlegge forslag til budsjett 


innen 1. august, og frist for deltagerkommunene til innspill til 


budsjettet er 1. september hvert år. Betaling av utgifter skjer ved 


kvartalsvis fakturering. 


Avtalens varighet: Avtalen trer i kraft 08.11.2013 (sjekk endelig tidspunktet med Bård) 


Uttreden/avvikling av samarbeidet: Hver deltagerkommune kan melde seg ut av samarbeidet med ett års 


oppsigelsesfrist, slik at fristen regnes fra 1. januar året etter at 


oppsigelse er varslet. 


Rettslige rammer: Avtalebasert samarbeid. 


 


 


Samarbeidsavtale om kommunal tjeneste om øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) 
mellom Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum, Enebakk, Nittedal og Lørenskog 
kommuner 
 


Formål: Formålet med avtalen er å etablere et tilbud som innebærer at 


deltakerkommunene oppfyller plikten til å tilby øyeblikkelig hjelp 


døgn etter loven (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5) og oppfyller 


kommunenes plikter i henhold til delavtale 4 om øyeblikkelig hjelp 


døgn mellom Ahus og kommunene. Tjenesten skal være tilgjengelig 


for forskningsprosjekter initiert av tjenestene selv. Tjenestene skal 


kunne tilby kompetanseutviklende tiltak i samarbeidskommunene 


innenfor tilgjengelig ressurser og kapasitet. 


Eier: Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum, Enebakk, Nittedal og Lørenskog 


kommuner. 


Rammer: Samarbeidsavtale om Øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) av 26.08.13. 


Lokalisering: Skedsmo kommune. 







Faglige samarbeidsmøter: Det etableres et faglig råd bestående av representanter fra 


kommunene og Ahus. Det faglige rådet skal bistå daglig leder ved 


etableringen av rutiner og med fortløpende evaluering av tjenesten 


for å sikre en sømløs pasientflyt. 


Samarbeidsforumets oppgaver: Skedsmo kommune etablerer et tilbud om Øyeblikkelig hjelp døgn 


som er samorganisert med Nedre Romerike legevakt lokalisert i 


Skedsmo kommune, og som har kapasitet til å dekke behovene til de 


samarbeidende kommuner. 


Administrasjon: Det skal være tilsatt daglig leder som har særskilt ansvar for at driften 


er i samsvar med gjeldende avtaler, regelverk og budsjett. Daglig leder 


utarbeider forslag til budsjett og årsmelding og er ansvarlig for den 


daglige drift og personalforvaltningen. Tjenesten selv skal samarbeide 


med deltakerkommunene om informasjon om tjenesten, herunder 


rutiner for pasientflyt og kriterier for inntak og eksklusjon. 


 


Skedsmo kommune skal tilrettelegge for informasjon og drøfting om 


tjenestens drift og utvikling med rådmennene i 


samarbeidskommunene to ganger per år. Hensikten er å sikre 


ansvarliggjøring og involvering av samarbeidskommunene i 


utviklingen av gjenesten. 


Finansiering: Driftens omfang skal dimensjoneres med utgangspunkt i den 


finansieringsordning som til enhver tid foreligger fra staten, sist 


revidert 01/2013 (Veiledningsmateriell fra Helsedir. «Kommunenes 


plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold, vedlegg 2 – 


Beregningsgrunnlag for plikten til øyeblikkelig hjelp 


døgnopphold»). Se nærmere bestemmelser om fond, 


overskudd/underskudd i avtalen. 


Avtalens varighet: Avtalen trer i kraft fra 1.1.2014 under forutsetning av tilskudd fra 


Helsedirektoratet 


Uttreden og avvikling av 


samarbeidet: 


Deltakerkommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp avtalen og 


tre ut av samarbeidet. Uttreden kan dog tidligst skje fra 1. januar 


2020. Skedsmo kommunen kan si opp avtalen med en tilsvarende 


frist. Partene står fritt til å reforhandle avtalen også før 2020 dersom 


alle parter er enige om dette. 


Rettslige rammer: Avtalebasert samarbeid 
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Kilder: 
Eiermelding 2015 for Sørum kommune 


Proff.no 


Brønnøysundregisteret 


Politiske behandlinger 


Årsmelding/årsrapport 2015 


Tidligere eierskapskontroller  


 

























































 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Sørum 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 


19. januar 
Kl. 18:00 


 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling. 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 


 Gavekort/billetter til folkevalgte og administrasjonen i Sørum kommune 


 Behandle selskapskontroll NRV AS og RA-2 (Strandveien 1) 


 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Kommunestyret har bedtkontrollutvalget vurdere kommunens etiske 


retningslinjer, særlig med hensyn til habilitetsspørsmål 


8. mars 
Kl. 18:00 


 


 Orientering fra rådmannen i forbindelse med plan for 


forvaltningsrevisjon og overordnet analyse 2017 – 2020  


 Behandle revisjonsrapport om SNR-saken 


 Revisjonsundersøkelse - lovligheten vedrørende kommunestyrets 


vedtak i sak 150/15 - Sennerud barnehage. 


5. april 
Kl. 18:00 


 Avlyst. 


10. mai 
Kl. 14:00 


 Overordnet analyse- fvl. Sekretariatet legger frem en foreløpig 


presentasjon av tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter 


risikoområder 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 


 Habilitet i kontrollutvalget 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Henvendelse til kontrollutvalget 


 Revidering av reglementer for de politiske utvalgene 


14. juni 
Kl. 18:00 


 Virksomhetsbesøk til Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 


 Nummererte brev nr. 1 – årsregnskapet 2015 Sørum kommune 


 Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 


vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 


jobbe med dem. Endelig utkast til overordnet analyse. 







 


Møte Saker 


 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 


6. september 


Kl. 18:00 


 


 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 


 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – flyktninger 


 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017  


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 


 Prosjektplan – Offentlig anskaffelse 


1. november 


Kl. 18:00 


 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 


 Rapportering fra RRI på ressurser 


6. desember  


Kl. 18:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017  


2017   


Annet  Sak om utestående fordringer (kopi av brev fra revisjonen) 


 

















 


 


 


 


  
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 eller fylkestingets vedtak 


og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 


Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 
Kontrollutvalget i Sørum 


kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 


bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 


behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 


kontrollutvalget.  


Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 


måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 


Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 


effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 


Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 


kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 


etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 


gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 


selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 


Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 


gjennomført: 


 Forvaltningsrevisjon på sykefraværsarbeid i Sørum kommune (2014) 
 Forvaltningsrevisjon på Introduksjonsordning for flyktninger (2014) 


 Revisjonsundersøkelse – Utvidelse av Sørum kirkegård kostnadsoverslag 
for strakstiltak (2014) 


 Revisjonsnotat – Dokumentgjennomgang vedrørende leieavtale Fossjordet 
(2015) 


 Forvaltningsrevisjon på Krogstad Miljøpark AS (2015) 
 Forundersøkelse for kontrollutvalgene – Samarbeidsrådet for Nedre 


Romerike (SNR) – pengestøtte, prosjektmidler og habilitet (2015) 


Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 


utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 


Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 


plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 


som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 


bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 


områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 


forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 


kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 


Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 


bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 


og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 


utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Sørum kommune. 


I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 


kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
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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 nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 


internkontrollarbeidet. 


Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 


bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Sørum 
og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er 


enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og regler som 
utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt på at 
forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 


som:  
 Økonomi og produktivitet 


 Effektivitet og måloppnåelse 
 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
 Administrasjonens saksbehandling 


 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 
 


I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 


prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 


undersøkelser som nevnt over. 


Andre kontrollformer 
Sørum kommune kjøper ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 


Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 


tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 


kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 


hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 


orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 


forvaltningsrevisjon.  


Tema Tidsplan  


Mobbing 2020  


Psykisk helse  2019 


Håndtering av fremmedspråklige 2020  


Hjemmebaserte tjenester  2017 


Institusjon – sykehjem  2017 


NAV 2017  


KAD 2018  


Barnevernet  2018 


Plan og byggesak 2017 


Oppfølging av kommunens planer 2019 


Offentlige anskaffelser 2017 


IKT 2017 


Foretak til etat 2018 


 


Under følger en nærmere beskrivelse av de utvalgte kontroll- og tilsynsområdene 


kontrollutvalget har identifisert: 


Mobbing 
Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne 


utvikle seg positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og 


ungdommers liv. Skolen er stedet for læring og utvikling, men uten en 


grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og inkludering hos den enkelte 


elev, vil ikke læring få det riktige fokus. Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt 


psykososialt miljø skjer på skolen. Det er skoleledelsen og de ansatte som i det 


daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen som skoleeier er imidlertid 


øverste ansvarlige for at dette blir oppfylt. 


 


Kontrollutvalget ønsker blant annet å se på hvilken strategi Sørum kommune har 


vedrørende dette arbeidet. Er det en overordnet strategi, er den operasjonalisert 


ut i organisasjonen og evalueres arbeidet jevnlig?  


 


Da kommunen er i gang med bygging av ny 1-10 skole på Frogner-Melvold 


ønsker kontrollutvalget og prioritere dette sent i perioden.     


  


Psykisk helse 
Det er en økende tendens av psykiske lidelser hos barn og unge i Sørum 


kommune. Kontrollutvalget ønsker å kontrollere hvordan det jobbes med dette 


på den enkelte skole. Utvalget vil også se på hvordan samhandlingen er i 


kommunen vedrørende dette tema – blant annet helsesøstertjenesten. Fanges 


psykiske lidelser opp og deles informasjonen med alle relevante etater? 
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Håndtering av fremmedspråklige 
Flyktningsituasjonen verden står ovenfor i dag er på et historisk høyt nivå, og 


aldri før har Norge mottatt en så stor andel flyktninger. Sørum har vedtatt å ta 


imot inntil 30 flyktninger pr. år i tillegg til familiegjenforente. Det er utfordringer 


knyttet til boliger og fast arbeid. Dette fordrer et tett samarbeid mellom 


flyktningetjenesten og NAV. Voksenopplæringen vil trenge større plass og det vil 


være nødvendig med barnehageplasser. 


 


Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en undersøkelse av hvor vellykket dette 


arbeidet har vært i Sørum kommune.   


 


Hjemmebaserte tjenester og Institusjon (sykehjem) 
Tjenesteområdet har de siste årene hatt store utfordringer med å tilpasse 


aktiviteten til økonomirammen. Dette har medført betydelig merforbruk, spesielt 


i hjemmebaserte tjenester. En ressursanalyse som ble gjennomført våren 2015 


viser at Sørum kommune har en høy dekningsgrad når det gjelder 


institusjonsplasser, sammenlignet med andre kommuner. 


 


I planperioden vil antall eldre øke. Samtidig vil gjennomsnittlig liggetid i sykehus 


reduseres. Dette medfører at presset på kommunale omsorgstjenester øker, og 


mer av behandlingen som tidligere ble gitt på sykehus, vil i fremtiden bli utført i 


kommunen. I henhold til vedtatt strategi for eldreomsorg skal flest mulig bo 


hjemme lengst mulig. Dette fordrer at ressursbruken i sektoren dreies fra 


omsorg i institusjon til hjemmebasert omsorg. 


Det ønskes blant annet en analyse av KOSTRA-tall da det er usikkerhet rundt 


rapportering av hjemmebaserte tjenester. Det sies at flere tjenester er lagt 


under hjemmebaserte tjenester i Sørum kommune enn i sammenlignbare 


kommuner. Hjelpemidler i hjemmet er også tatt opp som et stikkord. 


Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 


fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om områdene underlegges 


forvaltningsrevisjon. 


Institusjon - sykehjem 
Se forrige punkt. 


NAV 
Kontrollutvalget er opptatt av å undersøke hvordan kommunen jobber med unge 


arbeidsledige, trygdede mv. Unge som faller utenfor er også nevnt. Utenforskap 


er satt på dagsorden av Kommunens Sentralforbund (KS), og betegner 


mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Det kan være 


personer som står utenfor skole- og arbeidsliv som har et svært begrenset 


sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til storsamfunnet. 


Utenforskap kan ramme alle, men noen grupper er mer utsatt. Barn som utsettes 


for omsorgssvikt og overgrep i tidlig alder har økt risiko for å få psykiske vansker 


senere i livet. Særlig tre grupper rammes av utenforskap på arbeidsmarkedet. 


Det er unge, innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne. 
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Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte. De som står utenfor 


fellesskapet har gjerne flere utfordringer. Psykiske helseproblemer, rus- og 


alkoholmisbruk, ensomhet, fattigdom og manglende integrering er de viktigste 


årsakene til at personer faller utenfor. 


Kontrollutvalget ser dette som et meget viktig område og ønsker derfor å 


prioritere dette relativt høyt. 


KAD 
Samhandlingsreformen krever at kommunene skal ta mer ansvar fra 


spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer konkret krav om å etablere egne 


senger kommunal akutt døgnenhet (KAD) for psykisk helse fra 1.1.2017 i takt 


med reduksjonen i distriktspsykiatrisk senter (DPS).  


 


I flere artikler i Romerike Blad 


(http://www.rb.no/nyheter/ordforere/skedsmo/tomme-senger-er-


problematisk/s/5-43-84046 - http://www.rb.no/ett-ar-nesten-uten-


pasienter/s/5-43-75921) er det beskrevet at de fleste av sengeplassene har stått 


tomme etter 1 års drift. Belegget har vært svært lavt. I dag er de årlige 


driftskostnadene for et kommunalt akutt døgntilbud, KAD Nedre Romerike 


(Kommunal akutt døgnenhet), rundt 25 millioner kroner, fordelt mellom Ahus og 


de sju eierkommunene på Nedre Romerike; Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, 


Sørum, Nittedal og deler av Enebakk. Fra 2016 er tilbudet lovpålagt og 


finansieringen overføres kommunene. 


 


Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 


fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 


forvaltningsrevisjon.  


 


KAD driftes av Skedsmo kommune som vertskommune – det kan derfor være 


aktuelt å gjennomføre et fellesprosjekt sammen med de andre KAD kommunene.  


    


Barnevernet 
Mengden med barn plassert utenfor hjemmet øker. Dette stiller store krav til å 


finne egnede og robuste hjem som evner å ta imot disse barna. 
 


Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 


fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 


forvaltningsrevisjon.   


 


Plan og byggesak 
Kontrollutvalget ønsker å se på svarfrister og selvkost innenfor dette området.  


 


Oppfølging av kommunens planer 
Kontrollutvalget ønsker å kontrollere kommunens planverk. Det kan være aktuelt 


å følge en sektor eller to fra hoveddokument ned til siste plandokument. 


 



http://www.rb.no/nyheter/ordforere/skedsmo/tomme-senger-er-problematisk/s/5-43-84046

http://www.rb.no/nyheter/ordforere/skedsmo/tomme-senger-er-problematisk/s/5-43-84046

http://www.rb.no/ett-ar-nesten-uten-pasienter/s/5-43-75921

http://www.rb.no/ett-ar-nesten-uten-pasienter/s/5-43-75921
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Offentlig anskaffelser 
Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en undersøkelse for å vurdere om 


anskaffelsesreglene etterleves. Aktuelle problemstillinger er: etterleves 


regelverket for offentlige anskaffelser, fungerer kommunens hjelpemidler (E-


handel, attestasjon- og anvisningsrutiner, vedtatt regelverk, rammeavtaler og 


delegasjonsfullmakter mv.) og er internkontrollen god nok? 


 


IKT 
IT brukes som et verktøy i hele kommunen. E-handel, e-faktura, elektronisk 


saks- og arkivsystem mv. er eksempler på nyvinninger innenfor IT-området. 


Dette stiller også krav til et økt fokus og regeletterlevelse innenfor personvern og 


informasjonssikkerhet. Aktuelle områder å undersøke kan være pleie og omsorg 


og/eller rådmannens stab. Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvordan Sørum 


kommune etterlever dette. 


 


Foretak til etat 
Under behandlingen av sak 142/15 i kommunestyret den 16.12.2015 ble det 


besluttet at Sørum kommunalteknikk KF og Sørum kommunale eiendomsselskap 


KF oppløses som foretak og overføres til Sørum kommune med virkning fra 


01.01.2016.  


 


Kontrollutvalget ønsker å undersøke resultatet – eventuelt hvilke 


innsparingstiltak og effektiviseringer er oppnådd?    


 


Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 


kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  


Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 


opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 


rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 


forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  


Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-


årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere 


om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 


fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 


vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG 


ANBEFALINGER 


 


Formål med prosjektet 


Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å se nærmere på hvordan kommunen løser sine 


oppgaver med gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. 


Revisjonens oppsummering  


Det å ta imot flyktninger stiller en rekke krav til kommunene. Et helt grunnleggende krav er å 


finne egnet bolig til flyktningene og tilrettelegge for alle praktiske sider ved å bo i kommunen. 


Kommunen er også forpliktet til å tilrettelegge for introduksjonsprogram slik at flyktningene 


lærer seg norsk og samfunnskunnskap, får innføring i arbeidslivets regler, og på den måten 


raskt kan delta i det norske arbeids- og samfunnsliv. I denne rapporten undersøker vi først og 


fremst problemstillinger knyttet til kommunens gjennomføring av introduksjonsprogram på 


systemnivå, vi går ikke gjennom tilbudet til den enkelte programdeltager.    


 


Problemstilling 1: Hvordan er arbeidet med introduksjonsprogrammet organisert? (beskrivende, 


ingen kriterier)  


 


 Arbeidet med bosetting og forvaltning av introduksjonsprogram for nyankomne 


flyktninger har gjennom årene vært organisert på ulike måter og i ulike sektorer. Siden 


2012 har tjenestene vært en del av virksomhet for Levekår, inn under Familie- og 


nærmiljø (FAM).  


 Ansvaret i introduksjonsprogrammet er hovedsakelig fordelt på to virksomheter, hhv. 


virksomhet for Levekår i tjenesteområdet Familie- og nærmiljø, og Voksenopplæringen i 


tjenesteområdet Utdanning.  


 Flyktningetjenesten en del av virksomhet for Levekår og har hovedansvaret for å forvalte 


og koordinere tiltakene i introduksjonsprogrammet.  


 Voksenopplæringen har ansvar for undervisning i norsk og samfunnsfag og er en viktig 


samarbeidspartner for Flyktningetjenesten. Skolen har totalt ca. 120 elever, hvorav 


introduksjonsdeltagerne p.t. utgjør 16 elever. 


 NAV har oppgaver knyttet til tildeling av bolig og økonomiske støtteordninger utover 


introduksjonsstønaden. Siden høsten 2013 har NAV i noen grad bidratt med 


arbeidsrettet opplæring.  


 Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten for mottak av flyktninger. Flyktningene 


selv mottar introduksjonsstønad tilsvarende 2 G og ev. økonomisk støtte fra NAV hvis 


vilkårene er til stede.  


 


Problemstilling 2: Oppfyller kommunen grunnleggende lovpålagte krav i 


introduksjonsordningen? 


 


I tillegg til norskundervisning og samfunnsfag krever loven at alle skal ha tiltak som forbereder 


til arbeid eller utdanning. 


 


 Undersøkelsen viser at Sørum kommune tilbyr et introduksjonsprogram som består av 


norskundervisning, samfunnsfag og tiltak som forbereder deltagerne til arbeidslivet 
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(språkpraksis) slik rammene i loven tilsier. Undersøkelsen er avgrenset mot kontroll av 


tjenester til den enkelte deltager i programmet.  


 Språkpraksis er språkopplæring på arbeidsplassen, men gir også praksis i arbeidslivet. 


Sørum kommune har primært tilbudt språkpraksis kun til elever som når et visst 


språknivå. 


 Arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV som arbeidspraksis, lønnstilskudd eller 


arbeidsmarkedsopplæring er eksempler på tiltak i introduksjonsprogrammet. Denne type 


tiltak har ikke vært et tilbud i Sørum kommunes introduksjonsprogram. 


Flyktningetjenesten jobber med å få flere slike tiltak inn som en del av programmet. 


Programmet har det siste skoleåret inneholdt noen timer arbeidsrettet undervisning 


ukentlig. Disse timene ble tidligere benyttet til leksehjelp.  


 En del introduksjonsdeltagerne har grunnskole som del av sitt program. Det diskuteres 


om dette er et hensiktsmessig tiltak i alle tilfeller.  


 


Programmet skal være et tilbud på heltid (47 uker) med et minstekrav på 30 timer dersom 


omfanget av for- og etterarbeid (lekser) kan sies å være betydelig.   


 


 Sørum kommune tilbyr et program som i dag ligger på ca. 30 timer ukentlig. I tillegg 


kommer lekser. Tilbudet i skolens ordinære ferier har vært på mindre enn 30 timer 


ukentlig.  


 Introduksjonsdeltagerne har i skoleåret 2012/2013 hatt for mange dager ferie/fri i 


forhold til arbeidslivets feriebetingelser på 25 dager i året.  


 


Loven krever at alle skal ha et individuelt tilpasset program. Den enkelte skal ha en individuell 


plan for hele programmet på to år og en for undervisningen.  


 


 Kommunen har rutiner for utarbeidelse og revidering av individuelle planer. 


 Det er rutiner for oppfølging av deltagerne. Oppfølgingen har ikke alltid vært så tett som 


ønskelig, blant annet peker flyktningkonsulentene på at de er presset på tid i perioder 


med mottak av nye flyktninger til kommunen. En mer forutsigbar mottaksprosess, bedre 


rutiner og bedre samarbeidsverktøy (Sampro) er tenkt å skulle bedre samarbeidet og 


kommunikasjonen om programmet til den enkelte flyktning.  


 Kommunen har gode rutiner for registrering av oppmøte og kontroll av fravær 


 Flyktningetjenesten har ikke oversikt over årlig fravær i introduksjonsprogrammet. 


Dagens systemer gir oversikt over fravær til den enkelte, men kan ikke brukes til å lage 


fraværsstatistikk på et mer overordnet nivå.  


 


Introduksjonsloven stiller krav til internkontroll med deler av introduksjonsloven. 


 En intern revisjon i Levekår konkluderte med at rutinene ikke tilfredsstilte kravene i 


kommunens internkontrollsystem. Rutinene er under revidering og skal være ferdig i 


løpet av året.  


 


Problemstilling 3: Sikrer internkontrollsystem en tydelig ansvars- og rollefordeling og god 


samhandling mellom sentrale enheter/aktører i introduksjonsordningen? 


 


To virksomheter står sentralt i arbeidet med introduksjonsprogrammet, hhv. 


Flyktningetjenesten i virksomhet for Levekår og Voksenopplæringen. For å lykkes i arbeidet 


med introduksjonsprogrammet er det viktig at ansvars- og oppgavefordelingen er tydelig 


avklart, godt forankret og formalisert. I tillegg må det samhandles godt.  


 


• Ansvaret i introduksjonsloven fremgår av kommunens interne delegering. Det meste av 


ansvaret er delegert til Flyktningetjenesten. Voksenopplæringen er delegert ansvaret for 
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undervisningen i norsk, samfunnsfag og grunnskole for voksne innvandrere. Det har vært 


noe uklarhet knyttet til delegeringen av ansvar. I Flyktningetjenesten er det usikkerhet 


knyttet til hva deres overordnede ansvar for introduksjonsprogrammet faktisk innebærer i 


praksis på enkelte områder. 


 Det er etablert flere arenaer for samarbeid på tvers, både om introduksjonsprogrammet som 


helhet og om den enkelte deltager. I tillegg til Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen, 


deltar NAV, skole og psykisk helse i noen grad i samarbeidet. Det foreligger ingen formelle 


samarbeidsavtaler, men ansvar og oppgaver er beskrevet i et internt dokument hos 


Flyktningetjenesten. Samarbeidet beskrives som mer strukturert og systematisk enn 


tidligere. 


 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen beskrives alt i alt som godt 


og bedre enn for noen år tilbake. Begge enheter mener samarbeidet fremdeles har et 


potensial for forbedring. Tydelig ledelse, felles forståelse for målene i 


introduksjonsprogrammet, felles rolleforståelse og tettere samarbeid trekkes frem som 


elementer mot et enda bedre samarbeid. 


 NAV er en døråpner til arbeidslivet og en samarbeidspartner for Flyktningetjenesten.  


Samarbeidet har først og fremst dreid seg om bosetting og økonomi. Det siste året har det 


også vært et samarbeid om arbeidsrettet undervisning. Dialogen og samarbeidet med NAV 


beskrives som godt, det etterlyses imidlertid tettere dialog og samarbeid på deltagernivå. 


Flere mener NAV bør trekkes mer med i samarbeidet om kvalifiseringen av flyktningene, 


særlig der man ser at overgang til arbeid/utdanning ikke skjer direkte etter programmets 


slutt.  


 


Problemstilling 4: Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor? 


(beskrivende, ingen kriterier) 


 


• Voksenopplæringen har i flere år samarbeidet med frivillig sektor i kommunen, blant 


annet om leksehjelp, FN-dag og ulike aktiviteter. Samarbeidet om leksehjelp for 


introduksjonsdeltagere fra Sørum ble avsluttet høsten 2013. Samarbeidet beskrives som 


godt.  


 


Problemstilling 5: Hvilke resultater har kommunen på viktige nasjonale mål? 


 


 I gjennomsnitt har 33 prosent av introduksjonsdeltagerne i Sørum kommune de siste fire 


årene gått direkte over i jobb eller utdanning. Kommunens eget mål for 2013 var på 60 


prosent. Det nasjonale målet har de siste årene vært på 55 prosent.  


 86 prosent av de som har gått opp til nasjonale prøver muntlig har bestått, mens 56 


prosent har bestått skriftlig. Fra høsten 2013 ble det gjennom en lovendring innført en 


obligatorisk avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap, denne tas første gang i 


Sørum våren 2014.  


 


Problemstilling 6: Praktiseres mål- og resultatstyring innenfor arbeidet med 


introduksjonsordningen? 


 


Sørum kommune legger til grunn mål- og resultatstyring for sin virksomhet. Dette er også et av 


mange virkemiddel for å lykkes med overgang til arbeid/utdanning etter 


introduksjonsprogrammet. Ettersom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen er organisert i 


hver sine sektorer har de også hvert sitt system for mål- og resultatstyring. Revisjonen har 


undersøkt nærmere virksomhetsplan og rapportering for 2013. 


 


Flyktningetjenesten er en del av virksomheten Levekår og det utarbeides felles virksomhetsplan 


for hele virksomheten.  
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 Det fremgår av virksomhetsplanen for 2013 at det er et mål at minimum 60 prosent av 


introduksjonsdeltagerne skal direkte ut i lønnet, arbeid/utdanning og at kommunen skal 


bosette det antall flyktninger som kommunen har vedtatt.  


 Det fremgår ikke av virksomhetsplanen hvilke tiltak som skal settes inn for å nå målene. 


Det er imidlertid det siste året gjennomført flere tiltak med tanke på å nå målene som er 


satt.   


 Det rapporteres på målene til ledelsen i tertialrapporter og årsrapport. Det rapporteres 


også på gjennomførte tiltak.  


 


Voksenopplæringen utarbeider egen virksomhetsplan.  


 


 Undersøkelsen viser at skolen setter mål og rapporterer resultater for skolen som helhet, 


blant annet for norskprøver.  Introduksjonsdeltagerne inngår her som en del av 


helheten. Det er ikke satt egne mål for introprogrammet som sådan og det rapporteres 


heller ikke på resultater for denne gruppen spesifikt. Slik informasjon har etter hva 


revisjonen forstår ikke vært etterspurt verken av Flyktningetjenesten eller ledelsen. 


Skolen understreker at de fokuserer på målene som er satt i den enkeltes individuelle 


plan.  


 Det rapporteres på målene i tertialrapporter og i årsberetningen.  


 


Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen samarbeider ikke formelt om å sette mål eller 


utarbeide tiltak for introduksjonsprogrammet som sådan. Mål og hva som skal til for å nå målet, 


diskuteres imidlertid i noen grad i samarbeidsmøter. 


 


Revisjonens samlede vurdering  


 


Introduksjonsprogram 


Introduksjonsloven stiller strenge krav til de tjenestene som kommunen skal levere. 


Revisjonen vurderer det slik at kommunens innretning av introduksjonsprogrammet som sådan 


er innenfor lovens rammer. Programmet oppfyller minstekravene i store trekk, revisjonen vil 


likevel peke på noen forbedringspunkter slik at tjenestene på alle punkter er i tråd med 


regelverket.  


 


Kommunen må i større grad sørge for at alle, i tillegg til undervisning i norsk og samfunnsfag 


får tilgang til tiltak som forbereder til arbeid eller videre utdanning slik loven krever. Dette kan 


være språkpraksis, arbeidspraksis, lønnstilskudd og lignende.  


 


Introduksjonsdeltakerne mottar tjenester fra flere enheter i sitt kvalifiseringsløp. At enhetene 


samarbeider godt, har avklarte ansvarsforhold og jobber mot samme mål er derfor avgjørende. 


Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen er i positiv utvikling, men har 


ennå et potensial for forbedring. Aktørenes ansvar og oppgaver må avklares og forankres i 


samarbeidsavtaler eller lignende. Særlig må Flyktningetjenestens ansvar for programmet som 


helhet tydeliggjøres og forankres godt i hele organisasjonen. 


 


Samarbeidet med NAV kan også med fordel formaliseres i en samarbeidsavtale slik at roller og 


arbeidsfordeling blir tydelig, avklart og kjent for alle. Revisjonen mener videre NAV bør trekkes 


mer målrettet med i samarbeidet om kvalifiseringen av flyktningene, særlig mot slutten av 


programtiden.  
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V 


 


Selv om introduksjonsprogrammet i Sørum har forholdsvis få deltagere, kan en bevisst og aktiv 


bruk av mål- og resultatstyring bidra til et mer målrettet arbeid i introduksjonsprogrammet. I 


tillegg kan det brukes til å evaluere om tiltakene som settes inn er effektive og 


hensiktsmessige.  


 


Sørum kommune har ett overordnet mål for introduksjonsprogrammet, introduksjonsdeltagerne 


skal bli selvhjulpne og 60 prosent skal ut i lønnet arbeid eller utdanning. Hvorvidt man lykkes 


med målene avhenger av mange faktorer, blant annet av hvor godt man lykkes i 


norskopplæringen. Revisjonen mener kommunen bør vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig 


også å ha egne mål spesifikt for norskopplæringen og rapportere på disse.  Uansett mener 


revisjonen dette er viktig styringsinformasjon for introduksjonsprogrammet. Lovendringen som 


nå krever obligatoriske norskprøver for alle kan være et godt grunnlag for å innføre en slik 


rapportering.  
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Anbefalinger 


På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger følgende: 


 


 Kommunen må på enkelte punkt sette inn tiltak som sikrer at introduksjonsprogrammet 


fyller alle kravene i regelverket. Dette gjelder særlig kravet til fulltidsprogram og større 


grad av yrkesretting av programmet for den enkelte deltager.  


 Aktørenes ansvar og oppgaver må avklares og forankres i samarbeidsavtaler eller 


lignende. Særlig må Flyktningetjenestens ansvar for programmet som helhet 


tydeliggjøres og forankres godt i hele organisasjonen.  


 Generelt bør det jobbes mer systematisk og på tvers av enheter når det gjelder mål- og 


resultatstyring i introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten/ledelsen bør etterspørre 


styringsinformasjon fra Voksenopplæringen, særlig viktig er det å ha kjennskap til 


resultater av norskprøver for introduksjonsdeltagerne som gruppe. 


 Nasjonalt introduksjonsregister skal inneholde mye informasjon om innholdet i 


flyktningenes introduksjonsprogram. Kommunen bør se på hvordan dette kan 


systematiseres og i større grad brukes som styringsinformasjon i 


introduksjonsprogrammet.  


 


 


18.06.2014 


 


 


Nina Neset /sign/ 


revisjonssjef 


 


Oddny Ruud Nordvik /sign/ 


fagansvarlig forvaltningsrevisor 
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1 INNLEDNING  
 


1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet 


 


Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon vedtok kontrollutvalget i Sørum 04.09.12 (KU 


sak 43/2012) å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på flyktningeområdet som prosjekt nr. 2 i 


perioden. Prosjektplan for prosjektet ble vedtatt i kontrollutvalgsmøte 12.12.2013.  


 


Hvert år anmoder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) norske kommuner om å 


bosette et visst antall flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. For kommunene er 


bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene selv som vedtar hvor mange 


flyktninger de ønsker å bosette. Sørum kommune har i flere år vedtatt å ta imot mellom 10-15 


flyktninger. I tillegg kommer familiegjenforeninger.  


 


Bosetting av flyktninger stiller en rekke krav til kommunen. Kommunen forplikter seg i henhold 


til introduksjonsloven til å legge til rette for introduksjonsprogram. Å delta i 


introduksjonsprogrammet er obligatorisk for flyktninger med behov for grunnleggende 


kvalifisering og som er bosatt med offentlig hjelp. Programmet skal være på heltid og minst 


inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt forberede deltagerne til arbeidsliv eller 


videre utdanning. Målet med introduksjonsprogrammet er å gjøre flyktningene selvhjulpne og 


økonomisk selvstendige. I tillegg til å tilby introduksjonsprogram skal kommunen sørge for 


bolig, helsetjenester, skolegang for barna med mer. 


 


I Sørum kommune har Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV sentrale og viktige 


roller i introduksjonsprogrammet. I tillegg har kommunen et nært samarbeid med frivillige 


organisasjoner i kommunen.  


 


For å lykkes med å nå målet om at flyktningene skal komme ut i arbeid/utdanning og bli mest 


mulig selvhjulpne er det mange faktorer som må være på plass. Helt avgjørende er det å tilby 


et introduksjonsprogram av god kvalitet, med klare mål, tett oppfølging og godt samarbeid 


aktørene i mellom (Rambøll 20111, FAFO 2007). 


  


1.2 Formål og problemstillinger 


Brudd på introduksjonsloven kan ha negative konsekvenser både for deltakerne og samfunnet 


om helhet, blant annet kan det medføre forsinkelser i den enkeltes overgang til arbeid eller 


utdanning og føre til at det tar lengre tid før deltakeren blir økonomisk selvstendig. Formålet 


med revisjonens undersøkelse er å undersøke hvordan kommunen løser noen av de mest 


sentrale forpliktelsene de har i introduksjonsprogrammet og om de har en internkontroll som 


sikrer et målrettet, effektivt og godt fungerende samarbeid mellom aktørene i programmet. 


Undersøkelsens hovedfokus er kommunens innretning av introduksjonsprogrammet på 


systemnivå. Revisjonen går ikke inn programmet slik det ser ut for den enkelte deltager.   


 


Undersøkelsen er lagt opp til å besvare følgende problemstillinger:  


 


1. Hvordan er arbeidet med introduksjonsprogrammet organisert?   


                                           
1Analyse av resultatoppnåelse i introduksjonsordningen.  Rambøll rapport, 2011. 







 


 


2. Oppfyller kommunen grunnleggende lovpålagte krav i introduksjonsordningen?  


a. Innfrir kommunens program kravene til minimumsinnhold? 


b. Har kommunen et introduksjonsprogram som er både på heltid og helårlig?  


c. Har kommunen et system for utarbeidelse og revidering av individuelle planer? 


d. Har kommunen tilfredsstillende internkontroll slik introduksjonsloven krever? 


3. Sikrer internkontrollsystem en tydelig ansvars- og rollefordeling og god samhandling mellom 


sentrale enheter/aktører i introduksjonsordningen? 


4. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor? (beskrivende, ingen 


kriterier) 


5. Hvilke resultater har kommunen på viktige nasjonale mål?  


6. Praktiseres mål- og resultatstyring innenfor arbeidet med introduksjonsordningen? 


 


1.3 Oppbygging av rapporten 


 


Rapporten vil først beskrive metodene som er benyttet i undersøkelsen (kapittel 2). Her 


redegjør vi også for og vurderer dataenes pålitelighet og validitet.  


 


Kapittel 3 omhandler revisjonskriteriene som blir lagt til grunn for undersøkelsen. Deretter 


følger en kort oversikt over organisering av flyktningarbeidet i Sørum kommune (kapittel 4). 


 


Kapittel 5 redegjør for kommunens tilbud og systemer når det gjelder noen av de lovpålagte 


kravene til introduksjonsprogrammet og svarer på problemstilling 2. 


 


Kapittel 6 tar for seg spørsmål om myndighet, ansvar, roller og samhandling mellom de 


involverte enhetene i arbeidet med introduksjonsprogrammet og svarer på problemstilling 3 og 


4. 


 


I kapittel 7 presenteres noen av resultatene i kommunens introduksjonsprogram og til slutt 


følger en gjennomgang av arbeidet med mål- og resultatstyringen på området. Kapittelet svarer 


på problemstilling 5 og 6.   


 


I kapittel 8 kommenteres rådmannens høringssvar. 


  


Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger presenteres foran i rapporten sammen med 


sammendraget. 
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2 ANVENDTE METODER I PROSJEKTET 
 


2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 


 


Rapporten bygger både på gjennomgang av skriftlig dokumentasjon/tallmateriale innhentet fra 


Sørum kommune og på intervjudata.  


 


Revisjonen har gått gjennom skriftlig dokumentasjon i form av oppgave- og rutinebeskrivelser, 


virksomhetsplaner, handlingsplaner og årsberetninger. 


 


Intervjuene er gjennomført som kvalitative intervjuer hvor informantenes egne erfaringer og 


opplevelse av blant annet samarbeid har vært i fokus. Det har blitt benyttet dybdeintervju, 


telefonintervju og e-post korrespondanse. Revisjonen har gjennomført intervjuer med ledere og 


medarbeidere i Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen. I NAV er det gjennomført intervjuer 


på saksbehandlernivå. Vi har også intervjuet en representant for frivillig sektor i kommunen.  Til 


sammen er det gjennomført intervjuer med 12 personer. 


 


Intervjuene ble gjennomført i februar-april 2014. 


 


2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 


 


Pålitelighet 


Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. En undersøkelses 


pålitelighet bestemmes av hvordan undersøkelsen er gjort og hvor nøyaktig den videre 


behandlingen av dataene er foretatt. Påliteligheten ved intervjudata er sikret på flere måter:  


 


 Fakta i rapporten er verifisert ved gjennomlesning både av referater fra                   


intervjuene og rapportens faktadel (intervjuene med NAV er verifisert ved 


gjennomlesning av referater) 


 Alle sitater som er benyttet i rapporten er gjennomgått i faktamøte 


 Rapporten er også forelagt rådmannen til uttalelse 


 


Gyldighet 


Med gyldighet menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de data 


som er samlet inn. Følgende mener vi sikrer dataenes gyldighet:  


 Data er innhentet for denne undersøkelsen spesielt 


 Intervjuer er foretatt med medarbeidere i ulike enheter, i ulike stillinger og med ulike 


roller i organisasjonen noe som bidrar til å belyse spørsmål fra ulike ståsted 


 Intervjuene er gjennomført ved hjelp av åpne spørsmål og informantene har fått 


mulighet til å gi uttrykk for egne erfaringer og meninger  


 Det er benyttet ulike metoder som intervju og dokumentanalyse (metodetriangulering) 


 


Revisjonen anser gyldigheten ved dataene som tilfredsstillende.  
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3 REVISJONSKRITERIER 


3.1 Innledning 


 


Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de krav, normer og /eller standarder som benyttes 


som grunnlag for våre vurderinger. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i og utledet fra 


autoritative kilder innenfor det reviderte området. Kilder til revisjonskriterier kan blant annet 


være lover, forskrifter, forarbeider, politiske vedtak, mål og føringer, statlige føringer som 


veiledere og lignende, andre myndigheters praksis eller anerkjent teori. Det kan også være 


såkalt reelle hensyn, dvs. vurderinger om hva som er rimelig, formålstjenlig, effektivt eller 


lignende (RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon).  


 


Introduksjonsloven, rundskriv til introduksjonsloven, råd og anbefalinger fra IMDi samt 


allmenne prinsipper for internkontroll vil være de viktigste kildene til revisjonskriterier i dette 


prosjektet. I tillegg kommer lokale politiske vedtak og ulike former for planer kommunen kan 


ha.  


 


3.2 Sentrale krav til kommunen i introduksjonsloven 


 


Introduksjonsloven med tilhørende forskrifter og rundskriv står helt sentralt i arbeidet med 


integrering av flyktninger i kommunen. Hovedtanken med loven er å styrke nyankomne 


innvandreres mulighet til raskt å komme ut i jobb og inkluderes i samfunnet.  


 


Introduksjonsloven inneholder en rekke bestemmelser. Sentralt står retten, men også plikten til 


deltagelse i introduksjonsprogram.   


 


3.2.1 Innhold i programmet 


I følge introduksjonslovens § 4 skal programmet minst inneholde norskopplæring, 


samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. 


Eksempler på slike tiltak er språkpraksis, arbeidspraksis, lønnstilskudd og ulike 


arbeidsmarkedskurs. Bestemmelsen angir også hvilke ferdigheter, innsikt og kunnskaper 


deltageren skal tilegne seg i programmet. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å:  


a) Gi grunnleggende ferdigheter i norsk (fastsatt pliktig timetall jf. § 17 introduksjonsloven) 


b) Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv (fastsatt pliktig timetall på morsmål eller et 


språk deltageren forstår, (jf. § 17 og 18 i introduksjonsloven) 


c) Forberede for deltakelse i yrkeslivet 


 


I rundskrivet til introduksjonsloven (Q-20/2013, elektronisk versjon s. 29) står det at 


målsetningen om overgangen til arbeidslivet må være retningsgivende for utformingen av 


introduksjonsprogrammet, uavhengig av om veien går via videre opplæring og kvalifisering eller 


rett over i ordinært arbeid. 


 


De som har rett og plikt til introduksjonsprogram kan også ha rett til opplæring etter reglene 


om grunnskoleopplæring for voksne (jf. Opplæringsloven2). I rundskrivet (s. 29) står det:  


 


                                           
2 Lov 17. juli 1998 nr. 61, grunnskolen og den videregående opplæringa, kapittel 4A 







 


 


Ved vurdering av om opplæring i norsk og samfunnskunnskap er det viktig at kommunen 


kartlegger den enkeltes skolebakgrunn og behov og ønsker om videre utdanning eller 


kvalifisering.  


 


IMDi og Utdanningsdirektoratet har i fellesskap utarbeidet en uttalelse3 for hvordan reglene skal 


tolkes. Uttalelsen innbefatter også råd om at enhetene må samarbeide tett i slike spørsmål. 


 


De som har grunnskoleopplæring som en del av sitt introduksjonsprogram skal også ha tiltak 


som forbereder til deltagelse i arbeidslivet:  


 


(…) også for deltakere som har grunnskoleopplæring som en del av sitt 


introduksjonsprogram skal programmet inneholde tiltak som forbereder til deltagelse i 


arbeidslivet (Q 20/2013, elektronisk versjon, s. 29). 


 


3.2.2 Et introduksjonsprogram på heltid og helårlig 


I følge introduksjonslovens § 4 skal introduksjonsprogrammet være på heltid og helårlig. 


 


Lovens forutsetning er at introduksjonsprogrammet skal være et alternativ til sosialhjelp. 


Deltagelse på deltid og dermed redusert stønad vil trolig ikke være tilstrekkelig for å dekke 


utgifter til livsopphold eller bolig. Det er derfor ikke adgang til delvis deltakelse i 


introduksjonsprogrammet, deltagelse skal være på heltid.  Der en deltaker på grunn av sykdom 


eller skade er forhindret fra deltagelse på fulltid, skal man søke å tilpasse 


introduksjonsprogrammet slik at deltageren likevel kan delta på fulltid.  


 


Med heltid menes at tilbudet skal tilsvare en arbeidsuke på mellom 30 og 37,5 timer. Kravet til 


timer er avhengig av om programmet består av aktiviteter med eller uten krav til 


forberedelser/etterarbeid. For program som består av aktiviteter uten krav til forberedelser eller 


etterarbeid, er normen 37,5 timer per uke. For program som består av opplæringstiltak med 


betydelig krav til egenaktivitet, er normen 30 timer. I Ot.prp. 28 (2002-2003) heter det 


følgende om dette kravet på side 55-56:  


 


Utvalget legger til grunn at omfanget av fulltidsprogrammet er fleksibelt, avhengig av i 


hvilken grad tiltaket krever tidsbruk ut over det som er bundet i programmet. For 


program som består av aktiviteter uten krav til forberedelser eller etterarbeid, foreslår 


utvalget at 37,5 timer per uke skal være fulltid. For program som består av 


opplæringstiltak med betydelig krav til egenaktivitet, skal 30 timers uke være fulltid. 


Spennet mellom 30 timer og 37,5 timer i uken gir rom for en viss grad av skjønn i 


tilpasningen av programmet, samtidig som det sikrer et relativt omfattende tilbud. Det 


vil også kunne være rom for en viss fleksibilitet når det gjelder lengden på hver enkelt 


virkedag. 


 


Departementet sluttet seg til utvalgets forslag på dette punkt og tilføyde at:   


Departementet vil imidlertid understreke kommunens mulighet til å tilpasse programmet 


til den enkelte innvandrers forutsetninger og behov innenfor rammen av programmets 


omfang, for eksempel ved å legge inn terapi/behandlingstimer eller oppbygging av 


sosialt nettverk som en del av programmet.  


 


Med deltagernes medvirkning kan aktivitetene også foregå ettermiddag/kveld. Det åpnes 


imidlertid ikke for å gå utover makstimetallet per uke som en type ”fleksiordning” eller for å 


gjennomføre programmet på en kortere tid, med mindre deltakerne samtykker i dette (IMDi’s 


tilsynsinstruks, s. 17).  


                                           
3 Gyldendal rettsdata: Rett til grunnskoleopplæring i introduksjonsordningen for asylsøkere, brev av 15.12.2011 
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Begrepet time er ikke definert i forarbeider eller rundskriv. I tilsynsinstruksen utarbeidet for 


fylkesmannens tilsyn (2013-2015)4 legges det til grunn at en ved beregning av tid i 


programmer legger til grunn klokketimer á 60 minutter. For den delen av programtiden som 


består av undervisning kan dette likevel innebære at pauser mellom opplæringsbolkene inngår i 


en time (tilsynsinstruks, s.17). Kommuner som legger til grunn 30 skoletimer á 45 minutter 


oppfyller i følge instruksen ikke kravet om fulltid.  


 


Videre legges til grunn at 30 timers skoleuke forutsetter at for- og etterarbeid på 7,5 timer 


inngår i en ramme som kan kontrolleres og hvor det er anledning til å motta veiledning. 


 


Et helårlig program skal følge arbeidslivets regler, dvs. 47 arbeidsuker, med fradrag for 


bevegelige fri- og helligdager.  Deltagerne skal altså ha et fullt arbeidsår med 5 ukers ferie. I 


Ot.prp. 28 (2002-2003) heter det: 


 


Når det gjelder aktivitetene på årsbasis, foreslår utvalget at arbeidslivets regler for ferie 


legges til grunn for programmet. Utvalget ser at det vil kunne være en ulempe for 


kommuner som legger deler av ordningen, for eksempel norskopplæringen, til 


skolesektoren. Likevel vil utvalget ut fra hensynet til at kvalifiseringen skal være effektiv, 


legge ferielovens alminnelige ferietid til grunn. Dette betyr ikke nødvendigvis at det skal 


være undervisningstilbud i den perioden skolen har ferie, men at deltagerne skal ha et 


aktivitetstilbud, f.eks. ordinær sommerjobb eller spesielt tilrettelagt arbeid eller aktivitet. 


 


En undersøkelse gjennomført av FAFO (Kavli m.fl. 2007) viser at det varierer i hvor stor 


utstrekning kommunene er til å tilby et heldags- og helårs program. Mangel på språk- og 


arbeidspraksisplasser, samt ventetid for oppstart av aktiviteter er blant utfordringene som 


trekkes frem i rapporten.  


Loven fastsetter også, jf. § 6 at det skal utarbeides individuell plan i samarbeid med den 


enkelte deltager.  Planen skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes 


opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg av. Planen skal minst 


inneholde programmets start og tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet. Den skal 


også utarbeides i samråd med vedkommende. Videre skal den tas opp til ny vurdering med 


jevne mellomrom og ved vesentlig endring i vedkommendes livssituasjon. Planen skal angi 


hvem som har ansvar for å gjøre hva, når og hvordan. En god plan bør i tillegg inneholde 


hovedmål og delmål (Rundskriv Q 20/2013, elektronisk versjon, s. 41).  


3.2.3 Individuell plan 


Bruk av individuelle planer er både en metode for å samordne ulike tiltak til et helhetlig 


program og et redskap som kan brukes til å sikre at deltagerne får mulighet til å påvirke 


programmets innhold. For at deltagerne skal forstå verdien av, og bruke sin plan, trekker 


forskning frem som et minstekrav at planen gis en fysisk utforming som gjør den oversiktlig og 


lett å følge og forstå (Kavli m.fl. 2007). 


 


Ifølge introduksjonsloven § 19 første ledd skal det også utarbeides en individuell plan for den 


som skal delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, tilsvarende § 6. I rundskrivet til 


Introduksjonsloven anbefales det at de to planene ses i sammenheng og at det samarbeides om 


dette.  


 


 


                                           
4 Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltagerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid, IMDi. 







 


 


3.2.4 Fravær fra introduksjonsprogrammet 


Ved fravær som ikke skyldes sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner, og som ikke er gitt 


tillatelse til, reduseres stønaden tilsvarende § 9 i introduksjonsloven. Reglene for fravær ligger 


tett opp til gjeldende regler for arbeidstakere, da det er et mål at deltakerne gjennom 


introduksjonsordningen blir kjent med fraværsordningen i arbeidslivet.  


Nærmere regler om fravær er gitt i forskrift (Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne 


innvandreres deltakelse i introduksjonsordning, 2003 nr. 973). Bestemmelsene om fravær er 


todelt: legitimt fravær med rett til utbetaling av introduksjonsstønad på den ene siden, og 


illegitimt fravær, med trekk i stønaden på den andre siden. Det er også adgang til permisjon 


både med og uten stønad.  


Det er kommunen ansvar å sikre at fraværsreglene overholdes gjennom god internkontroll. For 


å kunne sette inn nødvendige tiltak vil det også være viktig å ha god oversikt over det totale 


fraværet fra programmet.  


 


Med hensyn til innhold i programmet legger vi til grunn følgende kriterier:  


 


 Programmet skal inneholde minst norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som 


forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet, for eksempel 


språkpraksis/arbeidspraksis, jf. introduksjonsloven § 4a)-c). 


 Programmet skal være helårlig og på full tid jf. introduksjonsloven § 4. 


 Det bør være rutiner for utarbeidelse og revidering av individuell plan 


 


 


3.3 Internkontroll  


 


For å sikre at kommunen oppfyller de lovpålagte krav i introduksjonsloven og når målsettingen 


om god integrering av flyktninger er det nødvendig med god internkontroll. Det å etablere gode 


internkontrollrutiner er et ledelsesansvar, og kommer til uttrykk i kommuneloven § 23 nr. 2. 


Etter loven heter det at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen er gjenstand 


for betryggende kontroll. Internkontroll handler med andre ord om å ”ha orden i eget hus”.  


 


I det følgende vil vi si litt om allmenne krav til internkontroll og dernest komme spesifikt inn på 


internkontrollkravet i introduksjonsloven.  


 


PricewaterhouseCoopers (PwC) ga i oktober 20095 ut rapporten ”Internkontroll i kommunene”. 


Der defineres internkontroll som det å formalisere rutiner som er utformet på bakgrunn av 


kommunenes vurderinger av hvor det er risiko for styringssvikt, feil og mangler i virksomhetens 


arbeidsprosesser.  Det handler om å formalisere og dokumentere rutiner – i motsetning til å 


bygge på sedvane og udokumenterte rutiner.  


 


3.3.1 Allmenne prinsipper for internkontroll 


I rapporten ”Internkontroll i kommunene”, redegjør PWC for allmenne prinsipper for 


internkontroll. Disse gjengis i korte trekk nedenfor.  


 


                                           
5 Rapporten var avgitt som en del av Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med å styrke egenkontrollen i 
kommunene. Departementets hadde nedsatt en arbeidsgruppe som senere avga rapporten ”85 tilrådingar for styrkt 
eigenkontroll i kommunane”. 
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 Alle aktiviteter i en kommune kan ikke være gjenstand for internkontroll. Hva som skal 


dekkes av internkontrollen må identifiseres gjennom en risikovurdering der det vurderes 


hvilke arbeidsprosesser og med hvilken sannsynlighet og konsekvens styringssvikt, feil og 


mangler kan oppstå. Internkontrollen avgrenses deretter til prosesser som er viktige i den 


sammenheng.  


 Ledelseskontroller og kontrollaktiviteter må utformes og implementeres. Ledelseskontroller 


skal bidra til ledelsens styring og kontroll på områder som etikk, organisering, ansvar, 


myndighet og kompetanse. Eksempler er etisk regelverk, styringssystemer, fullmaktsystem, 


instrukser, lederkontrakter m.m. Kontrollaktiviteter omhandler kontroll av virksomhetens 


arbeidsprosesser.  


 Det må etableres rutiner og tiltak som sikrer god informasjon og kommunikasjon av 


internkontrollen i hele organisasjonen. Medarbeiderne må vite hvilke kontroller som finnes 


og hva som er deres rolle og ansvar i gjennomføringen av internkontrollen.  


 Kontrollsystemet må følges opp og etterleves systematisk i motsetning til engangs- og ad 


hoc kontrollaktiviteter.  


PWC understreker at internkontroll må ses på som en kontinuerlig prosess, en prosess der man 


tar utgangspunkt i det man har og utvikler dette videre.  Ulikhet i organisering, utvikling, intern 


ansvarsfordeling og kompetanse vil påvirke risikovurdering og dermed også arbeidet med 


internkontrollen og de løsningene som velges i den enkelte kommune.    


 


I rapporten ”88 tilrådinga for styrkt eigenkontroll i kommunane” (Kommunal- og 


regionaldepartementet) pekes det på at en ikke kan arbeide med internkontroll uten å ha 


organisasjonsutviklinga med seg; kulturen, verdiene, oppdraget til kommuneorganisasjonen, 


samt tydelige roller og forventninger til medarbeiderne. Organisasjonen må være gjennomsyret 


av riktig tenkning og praksis heter det i rapporten. Og ved endringer i organiseringen må man 


tenke gjennom konsekvensene for internkontrollen. 


 


PWC peker i rapporten om internkontroll i kommunene (2009) på at risikoen innen 


tjenesteproduksjon for en stor del er knyttet til manglende overholdelse av lover og regler. 


Likevel mangler kommunene ofte systematiserte og eller oppdaterte beskrivelser av prosess- og 


arbeidsrutiner. Ansatte lager kanskje sine egne rutinebeskrivelser med derav ulik kvalitet og 


uten ansvar for oppdatering i takt med endringer i regelverket heter det i rapporten. Ofte ligger 


kjennskap til rutiner kun i ”hodene” til de ansatte påpekes det videre, noe som blant annet gjør 


det vanskelig med effektiv og god opplæring av nyansatte. Samtidig gjør det kommunen sårbar 


ved tap av nøkkelpersonell.  En helt sentral del av internkontrollen er derfor at det finnes gode 


og hensiktsmessige rutiner og prosedyrer som skal sikre at overholdelse av regelverket skjer.   


 


3.3.2 Formalisering av oppgaver, ansvar og roller  


Beskrivelser av oppgaver, ansvar og roller er viktig i internkontrollen. God internkontroll har 


formelle fullmakter, stillingsinstrukser og avtaler på plass slik at det ikke er tvil om hvem som 


har ansvar for hva og hvem som skal utføre hva.  


 


I forslag til forskriften6 om internkontroll til introduksjonsloven ble dette omtalt i § 4. Der het 


det at et internkontrollsystem skal: 


” beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet 


samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, 


oppgaver og myndighet er fordelt” 


 


                                           
6 Revisjonen får opplyst fra Barne- og likestillingsdepartementet at forskriften ikke er trådt i kraft og at de sannsynligvis 
vil velge en annen form enn forskrift til å formidle kravene de mener bør ligge til et internkontrollsystem.  







 


 


Ekstra viktig blir dette når flere aktører skal samarbeide og også fatte vedtak innenfor samme 


lovverk, slik som i introduksjonsprogrammet. Dette gjelder så vel lederansvar, 


medarbeideransvar internt og ansvar mellom ulike enheter i organisasjonen7. I rapporten ”85 


tilrådingar” (Kommunal- og regionaldepartementet) heter det; kommunane bør ha, bruke og 


halde ved like dokument som gjer greie for roller og ansvar. I tillegg bør kommunane i større 


grad inkludere kontrollansvaret i desse dokumenta (tilråding nr. 19). 


 


 


Generelt om delegering internt i kommunen 


Kommuneloven slår fast at det er kommunestyret som er det øverste styrende organ i en 


kommune og således treffer alle vedtak på dens vegne, jf. kommuneloven (KL) § 68. Loven 


åpner likevel for at kommunestyret har stor frihet til å delegere sin kompetanse til 


underliggende folkevalgte organer eller til administrasjonen - innenfor lovens rammer. 


Delegering til administrasjonen må skje gjennom et delegeringsvedtak, og administrasjonen må 


utøve denne myndigheten innenfor rammene av delegeringsvedtaket9 og de instrukser som er 


gitt, jf. kommuneloven § 39 nr. 2.10   


 


 


Om koordinering og samarbeid 


I rundskrivet til introduksjonsloven punkt 31.2 (Rundskriv Q 20/2013, elektronisk versjon, s. 


29) pekes det på at de overordnede målene om helhetlig kvalifisering, individuell tilpasning, 


økonomisk selvstendiggjøring og rask overgang til arbeidsliv bør vektlegges ved organiseringen 


av arbeidet. Det påpekes videre at dette krever koordinering og samarbeid mellom flere ulike 


tjenesteytere i kommunen, hvorav Voksenopplæringen, NAV og Flyktningetjenesten er de 


viktigste. I rundskrivet står det:  


 


Det er viktig å sikre at samarbeidet fungerer slik at målene i den individuelle planen nås, 


og unngå at den enkelte blir en kasteball mellom ulike etater (Rundskriv for 


introduksjonsordningen s. 174).  


 


I en undersøkelse gjennomført av Rambøll (2011) på oppdrag for Integrerings- og 


mangfoldsdirektoratet gikk det frem at et godt samarbeid mellom flyktningetjeneste og 


voksenopplæring øker sannsynligheten for å oppnå gode resultater. Rambøll fant blant annet at 


formalisering i form av klar ansvars- og arbeidsfordeling og formelle rutiner for samarbeid både 


på deltagernivå og ledernivå hadde positiv betydning for resultatene. 


Undersøkelsen viste også at der hvor samarbeidet mellom flyktningetjeneste og 


Voksenopplæringen var formalisert, var det en oppfatning blant programrådgivere (og andre 


resultatansvarlige) at norskopplæringen var mer individuelt tilpasset, at programmet var mer 


arbeidsrettet og at oppfølging i språkpraksis var mer tilpasset. Formalisert samarbeid førte altså 


til en oppfatning om høyere kvalitet i programmet. 


 


I rundskrivet understrekes viktigheten av å avklare ansvaret til de ulike aktørene og de 


arbeidsoppgavene de skal utføre for at dette viktige samarbeidet skal fungere.    


 


Målsetningen om rask overgang til arbeid, tilsier at NAV skal ha en sentral rolle i utarbeidelse og 


gjennomføring av introduksjonsprogram. I Rundskriv om samarbeid mellom kommunen og 


Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (A-27/2007) 


gis nærmere retningslinjer for samarbeidet. I rundskrivet understrekes betydningen av et 


velfungerende samarbeid for å sikre en klar ansvarsdeling, unngå dobbeltarbeid og bidra til et 


                                           
7 PWCs rapport om internkontroll i kommuner, side 10.  
8 All utøving av kommunal kompetanse av andre organ eller administrasjonen skjer derfor på vegne av kommunestyret. 
9 Delegasjonsreglementet skal minst behandles av kommunestyret en gang i valgperioden og senest innen utgangen av 
året etter konstituering KL § 39.   
10 Delegeringsvedtak må vedtas i hver valgperiode, jf. § 39, nr. 2. 







 


17 


 


effektivt og målrettet introduksjonsprogram for den enkelte deltaker. I henhold til rundskrivet 


bør samarbeidet mellom arbeids- og velferdsetaten og kommunen nedfelles i en skriftlig 


samarbeidsavtale. Det foreslås at dette kan gjøres enten gjennom en særskilt 


samarbeidsavtale, eller ved at tilsvarende innarbeides i kommunens samarbeidsavtale om NAV-


kontoret. Innholdet i avtalen er også regulert i rundskrivet. I rundskrivet anbefales også at det 


etableres et samarbeidsforum eller tverrfaglig team og at kontaktpersonen (programrådgiveren) 


bør være den som samordner arbeidet. 


 


3.3.3 Krav til internkontroll i introduksjonsloven 


Etter introduksjonsloven § 24 skal kommunen ha et internkontrollsystem som sikrer etterlevelse 


av introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25, tredje og fjerde ledd. Det stilles også krav til at 


kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller plikten om internkontroll. Plikten til 


å føre internkontroll med ordningene i introduksjonsloven trådte i kraft 01.09.2012.  


 


Lovkravet innebærer at kommunen må sette i gang systematiske tiltak som skal sikre at 


kommunens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav 


fastsatt i introduksjonsloven eller i forskriftene til introduksjonsloven. Det er ikke gitt forskrifter 


i medhold av bestemmelsen. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har imidlertid 


utarbeidet en veileder (Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven) 


som gir anbefalinger til kommunene om formålet med internkontrollen, hva plikten til 


internkontroll innebærer og hvem som skal føre internkontroll. Om formålet med 


internkontrollen står det i veilederen: 


 


Formålet med internkontroll er å bidra til å sikre en best mulig gjennomføring av 


introduksjonsloven med tilhørende forskrifter. Dette skal styrke den enkelte deltakers 


rettssikkerhet i betydningen at hun eller han får oppfylt sine rettigheter og plikter etter 


introduksjonsloven. Internkontrollen skal også bidra til overgang til arbeid, utdanning og 


økonomisk selvstendighet for nyankomne innvandrere.  


 


I følge veileder for internkontroll med introduksjonsloven11 gjelder plikten blant annet (ikke 


uttømmende):  


 


• Informasjon om ordningene i introduksjonsloven 


• Tilbud om deltagelse i ordningen innen de fristene loven setter 


• Tilbud og tilrettelegging av helårlig og fulltids introduksjonsprogram og opplæring i 


norsk og samfunnskunnskap 


• Individuell tilrettelegging av introduksjonsprogram og opplæring i norsk og 


samfunnskunnskap 


• Opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følger formål, innhold og mål iht 


læreplanen og som bygger på prinsippet om tilpasset opplæring 


• Brukermedvirkning  


• Beregning og utbetaling av introduksjonsstønad i tråd med loven  


 


Plikten omfatter også kommunenes forvaltning av forskriftene til introduksjonsloven, for 


eksempel registrering i NIR og praktisering av reglene om fravær og permisjon fra 


introduksjonsprogrammet.  


 


PWC peker på at for å sikre etterlevelse av krav til internkontroll i særlovgivningen, er det 


avgjørende at gjeldende regelverk er gjort tilgjengelig for de ansatte og presenteres på en 


strukturert og lettfattelig måte slik at det oppfattes oversiktlig, tilgjengelig og brukervennlig. 


                                           
11 Veileder: Plikt til kommunal internkontroll med ordningen ei introduksjonsloven. Barne, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet 







 


 


Det må også være klart hvem som har i oppgave å utvikle og oppdatere prosess- og 


rutinebeskrivelser som skal sikre at lovkrav innfris. Kommunen må også legge til rette for 


praktiske muligheter til å overvåke etterlevelse av internkontrollkrav i særlovgivningen, 


eksempelvis gjennom et avvikssystem.  


 


Revisjonen er i dette kapittelet særlig opptatt av at det finnes rutiner og prosedyrer for å sikre 


overholdelse av kravene til internkontroll i introduksjonsloven.  


 


 


Når det gjelder internkontroll legger vi til grunn følgende kriterier:  


 


 Oppgaver og ansvar som er tildelt hhv. Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen må 


følge av et skriftlig delegeringsvedtak som henviser til styringsdokumenter, lover, 


forskrifter og eventuelt instrukser. Fordeling av oppgaver og ansvar bør være tydelig og 


avklart. 


 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen bør være formalisert i 


skriftlige avtaler, rutiner eller lignende og være strukturert på en hensiktsmessig måte.  


 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og NAV bør være formalisert gjennom en 


samarbeidsavtale eller lignende. 


  Flyktningetjenesten må kunne redegjøre for at de har et internkontrollsystem som sikrer 


etterlevelse av introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25, tredje og fjerde ledd. 


 


 


3.4 Mål og rapportering 


3.4.1 Innledning 


I et helhetlig virksomhetsstyringsperspektiv er reduksjon av risiko gjennom styrket 


internkontroll bare ett av flere viktige siktemål (PWC 2009). Andre viktige siktemål er fokus på 


strategisk ledelse, levering av resultater i tråd med vedtatte mål og kontinuerlig 


kvalitetsforbedring av tjenestene i introduksjonsarbeidet.  Rambøll (2011) konkluderer i sin 


undersøkelse av introduksjonsordningen med at det er sentralt for god måloppnåelse å skape 


klarhet og aksept for resultatmål – i egen organisasjon og hos samarbeidspartnere i 


kommunen. Gjennom å drøfte seg frem til hva som er en rimelig målsetting for arbeidet gitt 


lokale rammer, kan bevisstheten om målsetting for introduksjonsprogrammet forankres i 


kommunen og samtidig danne grunnlag for en oppfølging av innsatsen dersom resultatene lar 


vente på seg skriver Rambøll. IMDi understreker videre betydningen av å forankre arbeidet 


både administrativt og politisk og å involvere alle i organisasjonen for å nå målene. Dersom alle 


involveres, vil mål- og resultatstyring fungere som en utmerket kommunikasjonsplattform 


mellom politikere og administrasjonen fremholder IMDi (IMDi i Sett mål oppnå resultater, 


2008). IMDi har i flere sammenhenger anbefalt kommunene om å ta i bruk mål- og 


resultatstyring (IMDi- rapport-3-2010).  Å sette mål for arbeidet bidrar til å sikre kvaliteten på 


introduksjonsprogrammet og gir et godt grunnlag for politiske beslutninger. Forskning tyder 


også på at det kan ha positiv betydning for resultatene i introduksjonsprogrammet (Rambøll 


2011). 


 


3.4.2 Hva kjennetegner mål- og resultatstyring 


Reglene i kommuneloven er utformet slik at man kan bruke mål- og resultatstyring i 


kommunene. Dette gjelder særlig reglene om kommunenes styringsredskaper som årsbudsjett, 


årsmelding og økonomiplan (Ot.prp. nr. 43 (1999-2000)). I merknader til forskrift om 


årsbudsjett går det frem at forskriften legger til rette for at kommunen skal drive utstrakt 
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målstyring, men at det ikke er noe krav om dette. Men det er allment aksepterte prinsipper for 


styring at man bør sette mål for en virksomhet og etablere system for resultatoppfølging.  


 


Mål- og resultatstyring er en styringsform som innebærer at man har søkelys på 


sammenhengen mellom målsetting og de resultat man oppnår. I Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) på 


s. 24 går det frem hvilke elementer som bør inngå i mål og resultatstyring: 


 


Mål: Et mål kan defineres som en ønsket fremtidig tilstand. Det å vite hva en 


vil er en grunnleggende forutsetning for å kunne styre. Målene bør være 


resultatbeskrivende. Det betyr at de skal beskrive det resultat som skal oppnås, og ikke 


de aktiviteter som er nødvendige for å nå et mål. Resultatmålene bør dessuten være 


objektivt målbare, tidsbestemte, realistiske og utviklende. 


 


Planlegging: Etter at resultatmålene er definert, må det utarbeides konkrete 


handlingsplaner for å realisere målene. Virksomheten må skissere hvilke tiltak som kan 


gi de ønskede resultater. Planleggingen må følgelig gjøres med utgangspunkt i 


resultatmålene. 


 


Gjennomføring: Gjennomføring innebærer iverksetting av de planlagte aktivitetene. 


 


Registrering: Virksomheten må etter gjennomføringen registrere resultatet og 


sammenligne dette med resultatmålet. Denne evalueringen er nødvendig for læring og 


videre planlegging. Først etter gjennomføringen er det mulig å vurdere om styringen har 


fungert, gjennom å sammenligne forventede, planlagte resultater med virkelig oppnådde 


resultater. Dette kan medføre at gjennomføringen fortsetter som før, målet 


omformuleres eller iverksettelse av tiltak for å sikre bedre måloppnåelse 


 


Strategier, virksomhetsplaner og handlingsplaner er eksempler på interne styringsdokumenter 


hvor det kan være naturlig å ha nedfelt mål og tiltak for arbeidet med 


introduksjonsprogrammet.   


 


Arbeidet med å utvikle denne type dokumenter er ofte verdifulle prosesser fordi virksomheten 


må samle seg om hva, hvorfor og hvordan man skal arbeide på et område (IMDi 2008). Det 


endelige dokumentet forplikter videre til etterlevelse internt og rapportering til overordnet 


ledelse både administrativt og politisk.  


 


 


Følgende revisjonskriterier legges til grunn:  


 Kommunen bør ha et system for mål- og resultatstyring i arbeidet med 


introduksjonsprogrammet.  


 Det bør utarbeides årlige virksomhetsplaner både i flyktningetjenesten (del av levekår) 


og voksenopplæringen med definerte mål, tiltak og frister. 


 Virksomhetsplaner bør forankres i organisasjonen.   


 Det bør rapporteres på målene som er satt. 


 


 


  







 


 


 


4 ORGANISERING AV FLYKTNINGARBEIDET I 


KOMMUNEN 


 


 


I det følgende beskrives kort Sørum kommunes overordnede organisering av arbeidet med 


mottak av flyktninger og gjennomføring av introduksjonsprogrammet (problemstilling nr. 1). 


 


Flyktningetjenesten i virksomhet for Levekår har hovedansvaret for mottak og bosetting av 


flyktninger og har forvaltningsansvaret for introduksjonsprogrammet. Innholdet i 


introduksjonsprogrammet som i kommunen primært består av undervisning og språkpraksis er 


et ansvar som ligger til Voksenopplæringen. NAV har ansvar for tildeling av boliger til 


flyktninger, supplerende sosialhjelp og er involvert i arbeidsrettet undervisning i 


introduksjonsprogrammet.  


 


Flyktningetjenesten ble sammen med sosialkontortjenesten overført til NAV da kontoret ble 


etablert i 2008. I 2009 ble det opprettet en flyktningekoordinatorstilling som ble lagt til 


kultursektoren. I disse årene hadde Voksenopplæringen i tillegg til undervisning også en del av 


det ansvaret som i dag ligger til Flyktningetjenesten i Levekår. I 2010 ble Flyktningetjenesten 


tilbakeført til kommunen og organisert som en del av staben til seksjonsleder for helse- og 


sosialtjenesten.  


 


I 2012, da kommunen ble omorganisert til tonivåmodell, opphørte denne stabsfunksjonen og 


flyktningetjenesten ble lagt til den nyopprettede virksomheten Levekår, inn under Familie- og 


nærmiljø. Virksomheten er en stor og tverrfaglig virksomhet som har ansvar for flere 


fagområder i tillegg til Flyktningetjenesten. Virksomheten ledes av en virksomhetsleder som 


rapporterer til kommunalsjef for Familie- og nærmiljø. 


 


Flyktningetjenesten har de siste årene hatt tre stillinger, hhv. to flyktningkonsulenter og en 


helsesøster. Helsesøster gikk av med pensjon i februar 2014. For tiden (2013/2014) er en av 


flyktningkonsulentene i permisjon, denne stillingen fylles av en vikar. 


 


Flyktningetjenesten har et nært samarbeid med både Voksenopplæringen og NAV, i tillegg til 


flere andre tjenesteområder i kommunen som kultur, skole, barnehage og psykisk 


helsetjeneste.  


 


Voksenopplæringen er en del av utdanningssektoren i kommunen og rapporterer til 


kommunalsjef for utdanning. Skolen har totalt ca. 120 elever, hvorav kun et mindretall av 


elevene er introduksjonsdeltagere, resten er ulike grupper innvandrere som trenger/ønsker 


norskopplæring. Antallet introduksjonsdeltagere varierer, p.t. (våren 2014) har skolen 16 elever 


i introduksjonsprogram. Skolen har til sammen 9 medarbeidere, inkludert rektor og 


administrativt personell.  6 av lærerne er p.t. involvert i undervisning og oppfølging av 


introduksjonsdeltagerne, hhv. 4 kontaktlærere, en faglærer og en introduksjonslærer. 


 


Flyktningetjenesten er lokalisert i rådhuset, mens Voksenopplæringen har lokaler i Bingsfoss 


ungdomsskole.  
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Organisasjonskartet illustrerer organiseringen av introduksjonsprogrammet slik det er i dag: 


 


 
 


 


 


Mottak og økonomi 


Sørum kommune har siden 2010 bosatt 49 flyktninger. I tillegg har 11 personer kommet til 


kommunen på familiegjenforening. IMDi har anmodet Sørum kommune om å ta imot 20 


flyktninger i 2014 og 30 til sammen for 2015 og 2016. Kommunestyret vedtok 11.12.2014 (sak 


139/13) å opprettholde tidligere vedtak om å bosette 10-15 flyktninger årlig ettersom det er en 


stor utfordring for kommunen å fremskaffe egnede boliger. Kommunen er nå i gang med å 


utarbeide en plan for hvordan boligutfordringen skal håndteres i årene som kommer. 


 


Kommunene mottar integreringstilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter som følge av 


bosetting av flyktninger. Tilskuddet er ment å dekke de samlede kostnadene kommunen har for 


flyktningene i fem år fra og med bosetting.  Flyktninger i introduksjonsprogram mottar 


introduksjonsstønad. Stønaden mottas etter samme prinsipper som lønn, med trekk for ugyldig 


fravær. Stønaden tilsvarer 2G. Den første tiden i kommunen før flyktningene begynner i 


introduksjonsprogram mottar de en såkalt «startpakke». Ordningen ble vedtatt i 2011 og 


hensikten var å lære flyktningene raskt å ta ansvar for egen økonomi og minimalisere behov for 


søknad om tilleggsytelser. «Startpakken» tilsvarer omtrent det beløpet den enkelte ville mottatt 


i intro stønad etter skatt (utbetales av FA ikke nav). I tillegg kommer nødvendige ting som 


klær, sko, etablering (innbo) tannlegetime, legetime osv. Ordningen med «startpakken» skulle 


også gjøre overgangen til mottak av introduksjonsstønad/lønn så liten som mulig.   
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5 INNHOLD OG OMFANG AV 


    INTRODUKSJONSPROGRAMMET 
 


5.1 Innledning 


 


I dette kapittelet behandles problemstilling nr. 2 som omhandler hvorvidt kommunen innfrir 


grunnleggende krav i introduksjonsloven. Problemstillingen har 4 underproblemstillinger.  


 


Det ene er hvorvidt introduksjonsprogrammet i Sørum kommune inneholder de obligatoriske 


minimumselementene i introduksjonsprogrammet, dvs. opplæring i norsk, samfunnskunnskap 


og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. Det andre er hvorvidt 


og i hvilken grad kommunen oppfyller kravene til at introduksjonsprogrammet skal være på 


heltid og helårlig i tråd med arbeidslivets arbeidstid og feriebestemmelser.  Det tredje er om 


kommunen har et system for utarbeidelse av individuelle planer.  I tillegg ser vi på i hvilken 


grad kommunen kan dokumentere at de har et internkontrollsystem slik introduksjonsloven 


krever.  


 


Problemstillinger og kriterier gjengis kort nedenfor. For nærmere redegjørelse, se kapittel 4.  


 


 


Problemstilling 2  


 


Revisjonskriterier 


 


a) Innfrir kommunens program 


kravene til 


minimumsinnhold? 


b) Har kommunen et 


introduksjonsprogram som 


er både på heltid og 


helårlig?  


c) Har kommunen et system 


for utarbeidelse og 


revidering av individuelle 


planer 


d) Har kommunen 


tilfredsstillende 


internkontroll slik introloven 


krever? 


 


 


 Programmet skal inneholde minst 


norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak 


som forbereder til videre opplæring eller 


tilknytning til yrkeslivet, for eksempel 


språkpraksis/arbeidspraksis, jf. 


introduksjonsloven § 4a)-c). 


 Programmet skal være helårlig og på full tid jf. 


introduksjonsloven § 4. 


 Det bør være rutiner for utarbeidelse og 


revidering av individuell plan 


 Flyktningetjenesten må kunne redegjøre for at 


de har et internkontrollsystem som sikrer 


etterlevelse av introduksjonslovens kapittel 2 


til 4 og § 25, tredje og fjerde ledd. 


 


 


 


 


5.2 Programmets innhold  


5.2.1 Undervisning i norsk og samfunnskunnskap 


Norsk- og samfunnsfagopplæring er et kjerneelement i den grunnleggende kvalifiseringen i 


introduksjonsprogrammet. For de fleste er dette hovedinnholdet i programmet. Revisjonens 


undersøkelse viser at samtlige deltagere i introduksjonsprogrammet får et tilbud om 
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norskopplæring. Revisjonen får videre opplyst at alle får minimum 600 timer, de fleste mer i 


løpet av programtiden på 2 år.  


 


Undervisningen følger læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.  


Undervisningen skal tilpasses den enkeltes forutsetninger, kvalifiseringsbehov og målsetninger. 


Tilpasset undervisning er Voksenopplæringens ansvar. Voksenopplæringen opplyser at de 


ivaretar dette med rutiner og systemer for blant annet: 


 


• Individuell kartlegging før oppstart 


 Utarbeidelse av individuell plan med mål og delmål for opplæringen 


• Plassering i riktig klasse og «spor». Elevene vurderes 2-3 ganger i året med 


utgangspunkt i opplæringsplanen og skifter klasse i henhold til progresjon. 


 


Opplæringen består av klasseromsundervisning, nettbaserte løsninger (Migranorsk) og 


språkpraksis. Voksenopplæringen ser også på elevenes deltagelse i frivillig arbeid og 


arrangementer/aktiviteter i regi av frivilligheten i kommunen som en del av undervisningen.  


 


0Introduksjonsdeltagerne har krav på 50 timer opplæring i samfunnskunnskap på morsmålet 


eller et språk vedkommende forstår så godt at hun eller han kan få rimelig utbytte av 


undervisningen (jf. Rundskriv til introduksjonsloven, s. 73). Rektor ved Voksenopplæringen 


opplyser om at alle får 50 timer samfunnskunnskap i løpet av programtiden.  


 


Skolen har tilbudt undervisning i samfunnsfag på såkalt lettnorsk. Undervisningen foregår da på 


norsk, med støttemateriell på engelsk eller eget språk. For de svakeste elevene har det vært 


praksis å kjøpe samfunnsfagkurs på eget morsmål hos Voksenopplæringen i Oslo. 


Flyktningetjenesten gir overfor revisjonen uttrykk for at de savner klare rutiner for hva som blir 


lagt til grunn for vurderingen av om en deltager har god nok språkforståelse til å få utbytte av 


undervisningen eller ikke, og peker på at de ønsker å være med på denne vurderingen.  


 


Vi i Flyktningetjenesten ønsker å være sikre på at alle som har krav på å få det på 


morsmålet får tilbud om det. 


 


 


5.2.2 Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet  


Språkpraksis 


Språkpraksis er et tiltak/en metode i norskopplæringen12. Det betraktes likevel gjerne som et 


tiltak som forbereder til videre tilknytning til yrkeslivet ettersom praksis foregår ute på ulike 


arbeidsplasser.  


 


Språkpraksis tilbys gjerne etter 6-12 mnd. deltagelse i programtiden og varer programmet ut 


(opplysninger gitt av rektor i intervju 04.04.14). For å få tilbud om språkpraksis har skolen 


krevd norskkunnskaper på A2 nivå. Revisjonen får opplyst at introduksjonsdeltagere som er 


analfabeter eller svake spor 1 deltagere, som oftest ikke når dette nivået i løpet av 


programtiden. Programmet for disse deltagerne har derfor primært bestått av undervisning i 


norsk og samfunnskunnskap. Skolen har fra og med mars 2014 imidlertid startet et forsøk der 


disse elevene er i språkpraksis 3 timer i uken på Sørum barneskole. Rektor opplyser (intervju 


13.02.14) om at målet er at deltagerne gjennom praktisk arbeid med barn, skal få en «smak på 


arbeidslivet» samtidig som de lærer norsk. Revisjonen får opplyst at dette er en prøveordning 


frem til sommeren 2014.  


                                           
12 Språkpraksis regnes som norskundervisning ettersom det er språktreningen som står i fokus. Timene registreres som 
norsktimer i NIR (Nasjonalt introduksjonsregister) 







 


 


 


Voksenopplæringen bruker også aktiv deltagelse i nærmiljøet som et bevisst «verktøy» for å 


styrke norskkunnskaper og fremme integrering. 


 


Arbeidspraksis og andre NAV-tiltak 


Arbeidspraksis er et annet ofte brukt arbeidskvalifiserende tiltak. Her er det først og fremst 


arbeidstreningen og ikke språkutviklingen som står først i fokus. Etter hva revisjonen har fått 


opplyst har arbeidspraksis bare i noen få tilfeller blitt brukt som tiltak i 


introduksjonsprogrammet. NAV tilbyr også ulike typer av kompetansekurs som for eksempel 


vekterkurs og vernepleierkurs. Slike tiltak har i liten grad blitt benyttet som en del av 


introduksjonsprogrammet i Sørum.  


 


Virksomhetsleder for Levekår opplyser til revisjonen at de nå jobber med et prosjekt internt 


med tanke på å få til et samarbeid med det private næringslivet om etablering av 


arbeidspraksisplasser. De ønsker også å få til et system hvor kommunen selv stiller 


arbeidspraksisplasser til disposisjon for introduksjonsprogrammet.  


 


Arbeidsrettet opplæring 


Fra høsten 2013 har kommunen tilbudt arbeidsrettet opplæring gjennom Arbeids- og 


utdanningsgruppa tre ganger i uken. Innholdet i undervisningen varierer fra opplæring i å skrive 


jobbsøknader, oppsett av CV, intervjutrening, til undervisning i privat økonomi, 


foreldreveiledningskurs, kurs i ernæring, trening, samtaler/diskusjoner, praktisk hjelp til 


utfylling av søknader og leksehjelp. Flyktningetjenesten er ansvarlig for tilbudet, men trekker 


inn eksterne aktører, som NAV og andre etter behov. NAV har imidlertid ikke bidratt de siste 4 


månedene (våren 2014) grunnet kapasitetsproblemer internt. Oppmøte i gruppa er obligatorisk 


for introdeltagerne og det føres oversikt over oppmøte og fravær.  


 


Virksomhetsleder for Levekår opplyser om at de har etablert et samarbeid med JobbX, et privat 


firma som tilbyr skreddersydde jobbsøkerkurs for innvandrere/flyktninger. Flyktningetjenesten 


benyttet blant annet tjenester fra JobbX i forbindelse med programmet for høstferien 2013.  


 


5.2.3 Grunnskole 


Grunnskole 


En del introduksjonsdeltagere får grunnskoleopplæring i tillegg til norskopplæring som en del av 


introprogrammet[1]. Våren 2014 er det 9 av totalt 16 introduksjonsdeltagere som får grunnskole 


i Sørum.  


 


Flyktningetjenesten peker i intervju med revisjonen på at det er viktig at det diskuteres grundig 


i IP-møtene om grunnskole er riktig tiltak for alle. De mener det er viktig å vurdere alternative 


«løp» innenfor rammene av introduksjonsprogrammet og som kan bidra til at man kommer 


raskt ut i jobb og blir økonomisk selvstendig. Flyktningetjenesten mener videre at grunnskole 


ev. kan tas senere ved siden av jobb.   


 


Vi mener at grunnskole ikke er løsningen for alle og bør eventuelt vurderes individuelt. Vi 


vil ha trykket mest på å komme ut i arbeid slik at deltakeren selv kan bestemme om 


vedkommende har lyst å ta grunnskole eller ikke. Gjennom å komme ut i arbeid, vil 


deltakerne være økonomisk selvstendig noe som kan føre til at deltakerne kan velge de 


retningene de vil. Det er fullt mulig å kombinere jobb med grunnskole på kvelden.  


 


                                           
[1] De som har rett på grunnskole og samtidig med rett og plikt til norskopplæring får norskopplæring i tillegg til 
grunnskoletilbudet (de får da to vedtak, et NIR vedtak og et grunnskolevedtak). 
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Det understrekes at det er viktig at kommunen faktisk har andre tilbud enn grunnskole å tilby 


og at flyktningene får god informasjon om hvilke valgmuligheter som finnes. 


 


Det understrekes at det er viktig at kommunen faktisk har andre tilbud enn grunnskole å tilby 


og at flyktningene får god informasjon om hvilke alternativer de har.  


 


Flyktningetjenesten peker på at det den siste tiden har vært Voksenopplæringen som har gitt 


anbefalinger og tatt avgjørelser mht grunnskole. Flyktningetjenesten ønsker å være mer 


involvert i disse diskusjonene fremover og mener at det gjennom nye rutiner, tettere 


samhandling og samarbeidsverktøyet Sampro ligger godt til rette for et godt samarbeid om 


dette fremover.   


 


I følge rundskrivet til introloven skal de som har grunnskoleopplæring som en del av sitt 


introduksjonsprogram også ha tiltak som forbereder til deltagelse i arbeidslivet:  


 


(…) Også for deltakere som har grunnskoleopplæring som en del av sitt 


introduksjonsprogram skal programmet inneholde tiltak som forbereder til deltagelse i 


arbeidslivet (Rundskriv for introduksjonsloven, s. 29). 


 


I likhet med øvrige introduksjonsdeltagere er det kun de som har språkkunnskaper på A2 nivå 


som har fått tilbud om språkpraksis.  


 


5.3 Programmets omfang - helårlig og på fulltid? 


 


Kommunen har plikt til å tilby et fulltids- og helårlig program, jf. introduksjonsloven § 4. Dette 


innebærer en total arbeidsuke på mellom 30-37,5 klokketimer samt 47 arbeidsuker i løpet av 


året (med fradrag for bevegelige fri- og helligdager). I likhet med arbeidslivet for øvrig, er antall 


ferieuker 5 i året.   


 


For program som består av aktiviteter uten krav til forberedelser eller etterarbeid, er normen 


37,5 klokketimer per uke. For program som består av opplæringstiltak med betydelig krav til 


egenaktivitet (lekser etc.), er normen 30 klokketimer. Programmet skal altså minimum bestå av 


minimum 30 klokketimer opplæring, praksis eller andre kvalifiserende tiltak. Lekser skal ikke 


være en del av disse timene, men komme i tillegg. For program som består av både opplæring 


og andre tiltak, kan inntil 25 prosent av opplæringstiden defineres som for- og etterarbeid og 


regnes med i programtiden (jf Rundskriv Q-20/2012).  


 


Introduksjonsprogrammet i Sørum må kunne sies å bestå først og fremst av undervisning og 


faller således inn under bestemmelsen om minimum 30 klokketimer ukentlig.  


 


Revisjonens undersøkelse setter fokus på hvorvidt de de ytre rammene for pliktig oppmøte i 


introduksjonsprogrammet innfrir kravet til et fulltids- og helårlig program.  


Vi har begrenset undersøkelsen til å gjennomgå timeantallet for undervisningen og programmet 


som helhet høsten 2013/våren 2014. For kravet til helårlig program har vi undersøkt skoleåret 


2012/2013. Her har vi undersøkt antall fridager utenom offentlige høytidsdager.  I 


gjennomgangen undersøker vi pliktig oppmøte i ordinære skoleuker, ferier samt språkpraksis og 


kurs kjøpt i Oslo. 


 







 


 


5.3.1 Fulltid 


Voksenopplæringen tilbyr undervisning i 7 klasser, 4 på dagtid og 3 på kveldstid.  


 


Timeplanene for introdeltagerne varierer avhengig av hvilket nivå de følger i undervisningen (se 


vedlegg 1 for ytterligere detaljer). De som følger undervisningen enten i A1 Basis og Basis på 


dagtid har våren 2014 en ukentlig timeplan med ytre ramme på 29,5 undervisningstimer, 


inkludert tilbudet i Arbeids- og utdanningsgruppa. Våren 2014 gjelder dette 9 elever Timeplanen 


for elevene som følger undervisning på dagtid i klassene A1 og A2 med språkpraksis to ganger i 


uka, har en ytre ramme på ca. 31.5 timer i uka. Våren 2014 gjelder dette seks 


introduksjonsdeltagere. Lekser kommer i tillegg til undervisningen.  


 


Rektor opplyser (intervju 01.04.14) at arbeidsdagen for introduksjonsdeltagere  i språkpraksis 


varierer noe avhengig av arbeidssted, men at kjernetiden er fra kl. 09:00-15:00.  


 


Ferier 


Siden introduksjonsdeltagerne skal følge arbeidslivets regler innebærer det at de også skal ha 


et opplegg i de ukene hvor Voksenopplæringen har ordinær skoleferie, som høstferie, vinterferie 


og den delen av sommerferien hvor deltagerne selv ikke har ferie. Gjennomgangen av 


ferieprogrammet i feriene 2012/2013 og vinterferien 2014 viser følgende: 


 


Tabell 1: Timetall i ferieprogram og samfunnsfag i Oslo 


Ferie Tidspunkt Timer totalt per uke 


Vinterferie 2012 09:00-14:00 25 


Sommerferie 2012 09:00-14:00 25 


Høstferie 2013 09:00-15:30 -  2 


dager 


09:00-12:30 1 dag 


09:00-12:00 1 dag 


10:00-14:00 1 dag 


24,5 


Vinterferie 2014 09:00-15:30 - 3 


dager 


09:00-13:00  - 1 


dag 


09:00-13:30  - 1 


dag 


28 timer 


Samfunnsfag kjøpt 


eksternt 


09:00-14:00 25 timer 


 


 


Tabellen viser at timetallet i ferieprogrammet varierer fra 24,5 timer til 28 timer per uke. Før 


Flyktningetjenesten overtok ansvaret for ferieprogrammet høsten 2013 utgjorde timetallet ca. 


25 timer per uke. Revisjonen får opplyst at det har variert hvor mye lekser som er blitt gitt i 


ferieprogrammene.  


 


Skolen underviser dels selv i samfunnsfag, dels kjøpes tjenesten eksternt hos 


Voksenopplæringen i Oslo. Undervisningen som er kjøpt eksternt har vart fra kl. 09:00-14:00. 


Revisjonen har fått opplyst at det ikke er lagt opp til lekser i forbindelse med kurset i Oslo. 
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Tabellen under viser oppsummert antall timer ukentlig for introduksjonsprogrammets ytre 


rammer i ordinære skoleuker, ferier og for samfunnsfag kjøpt eksternt. 


 


Tabell 2: Timetall i ulike klasser per uke og i ferier 


 Totalt antall timer 


per uke 


Lekser 


Basis/A1 29,5 Ja 


A1 D og A2 D 31,15 Ja 


Vinterferie, 


sommerferie 2013 


25  Ja 


Høstferie 2013, 


vinterferie 2014 


24,5 og 28 timer Noe 


Samfunnsfag kjøpt i 


Oslo 


25 Nei 


 


 


5.3.2 Helårlig 


For å undersøke om programmet er helårlig har vi etterspurt dokumentasjon med oversikt over 


antall skoledager og antall feriedager i et skoleår for introprogrammet. Vi har valgt å se på 


skoleåret 2012/2013 ettersom vi da får gjennomgått et helt skoleår.  


 


Introduksjonsdeltagerne skal følge arbeidslivets regler for ferier med 5 ferieuker i løpet av et år. 


Disse avvikles som 4 uker sommerferie og resten fordelt gjennom året. Av skoleruta (årshjulet) 


2012/2013 fremgår det at elevene har hatt følgende ferie- og fridager (utenom ordinære 


helligdager):  


 


 5 fridager i forbindelse med jul/nyttår (inkl. fri julaften og Nyttårsaften) 


 3 dager i forbindelse med påske (25-27. mars) 


 2. april 


 10. mai  


 Sommerferie uke 28-31 (4 uker=20 dg) 


 


For skoleåret 2012/2013 blir dette til sammen 30 dager (inkl. fri julaften og nyttårsaften). Det 


normale antall feriedager i arbeidslivet er 25 dager.  


 


Lærerne har i tillegg hatt 7 planleggingsdager/dager med etterutdanning/kurs. Etter hva 


revisjonen forstår har det variert hvordan disse dagene har vært organisert. I følge rektor har 


elevene noen ganger jobbet selvstendig med oppgaver hjemme eller på skolen, mens andre 


ganger har Flyktningetjenesten hatt ansvaret for å lage et undervisningsopplegg.  


 


5.3.3 Individuell plan 


I henhold til introduksjonslovens § 6 skal det utarbeides en individuell plan for den som skal 


delta i introduksjonsprogrammet. Planen er et viktig verktøy både for å samordne ulike tiltak til 


et helhetlig program og et redskap som skal sikre deltagernes medvirkning. Planen er også et 


viktig verktøy i oppfølgingen av deltageren underveis (Kavli m.fl. 2007). Det skal også 


utarbeides en individuell plan for norsk og samfunnskunnskap (Introduksjonsloven, § 19).  


 


Revisjonen får opplyst at det utarbeides to adskilte individuelle planer, en for programmet som 


helhet og en for opplæringen. Planene utarbeides på bakgrunn av kartlegging av deltagerens 







 


 


bakgrunn og ønsker. Kartleggingen gjøres både hos Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen. 


Det samarbeides etter hva revisjonen forstår ikke om dette. Videre opplyses at den 


overordnede planen justeres etter behov, som regel i forbindelse med IP-møtene. Etter hva 


revisjonen forstår justeres planene hos Voksenopplæringen fortløpende etter behov gjennom 


året. Elevene skifter klasse og «spor» i tråd med progresjon. 


 


IP-møter avholdes normalt 3-4 ganger i året med deltager, flyktningkonsulent og lærer til 


stede.  I følge reviderte rutiner skal det gjennomføres 4 slike møter årlig, hvorav 


Voksenopplæringen skal delta på to. Det er Flyktningetjenesten som er ansvarlig for å innkalle, 


gjennomføre og skrive referat fra møtene. Møtene gjennomføres med tolk dersom det er behov 


for det. Dette avgjøres av Flyktningetjenesten.  


 


Revisjonen får opplyst at IP-møtene, av ulike grunner, ikke alltid er blitt gjennomført så ofte 


som ønskelig. Revisjonen får opplyst at de har satt fokus på dette gjennom bedring av interne 


rutiner. I Flyktningetjenesten gis det uttrykk for håp om at en mer forutsigbar mottaksfase skal 


gjøre det lettere å følge opp deltagerne så tett som ønskelig. For skoleåret 2013/2014 er det så 


langt gjennomført tre slike møter hvorav Voksenopplæringen har deltatt på alle.    


 


Kommunen er i ferd med å implementere et digitalt verktøy for samarbeid og koordinering, 


Sampro. Når systemet (se også kap. 6.3) er ferdig implementert skal begge planene være å 


finne i Sampro og det skal, etter hva revisjonen forstår, ikke lenger være nødvendig å sende 


planer på mail. Sampro skal lette tilgangen til planene og bidra til tettere og mer målrettet 


samarbeid mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæring og deltager selv. Det uttrykkes også 


forhåpninger om at Sampro skal bidra til mer aktiv bruk av planer og til at deltageren selv i 


større grad vil føle eierskap til sin plan. Virksomhetsleder for Levekår opplyser til revisjonen at 


Sampro ennå ikke er fullt ut implementert, flere mangler opplæring og innloggingsinformasjon. 


Det diskuteres p.t. hvem som skal ha tilgang til Sampro.  


 


5.3.4 Fravær i introduksjonsprogrammet  


Retten til å være borte fra introduksjonsprogrammet bygger hovedsakelig på de regler som 


gjelder i arbeidslivet. Ved ugyldig fravær (fravær som ikke kan dokumenteres i tråd med 


kravene i regelverket) blir det foretatt trekk i lønn (introduksjonsstønad).  


 


Den enkelte deltagers fravær registreres i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Det er, etter 


hva revisjonen forstår, ikke mulig å hente ut statistikk fra NIR over årlig fravær for gruppen 


som helhet. Kommunen fører heller ikke annen statistikk som viser det totale fraværet fra 


programmet.  


 


Både Voksenopplæring og flyktningetjeneste har skriftlige rutiner for registrering og kontroll av 


fravær (beskrivelse av rutinene, se vedlegg 2).  


 


Virksomhetsleder for Levekår opplyser til revisjonen at de er i ferd med å anskaffe et 


tilleggsprogram som skal koble sammen NIR og saksbehandlersystemet Socio. Hun opplyser til 


revisjonen at dette trolig vil gjøre det enklere å holde oversikt over det totale fraværet for 


gruppen som helhet. Programmet skal også kobles opp mot regnskapskontoret slik at man 


unngår kontantlapper på utbetalinger og startpakke. 


 


I Flyktningetjenesten opplyses det om at rutinene slik de fungerer i dag stort sett fungerer 


greit, men at det er viktig å «følge med» for eksempel gjennom å kontrollere at riktig person 


har signert fremmøte-listen. Det pekes på at de er blitt flinkere til å fange opp fravær samt at 


de har en strengere praktisering av regelverket; «vi tillater for eksempel ikke at man er borte 


hele dagen pga et besøk på helsestasjonen». De får også bedre informasjon om fravær fra 


Voksenopplæringen. 
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Rektor ved Voksenopplæringen etterlyser likevel en tettere dialog med Flyktningetjenesten om 


fravær, både i saker med langvarig fravær og i forhold til trekk i lønn. 


 


5.3.5 Internkontroll i introduksjonsloven 


Etter introduksjonsloven § 24 skal kommunen ha et internkontrollsystem som sikrer etterlevelse 


av introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25, tredje og fjerde ledd.  


 


Sørum kommune er en såkalt ISO-sertifisert kommune. Kommunen har utviklet et helhetlig 


kvalitetssystem (ISO-sertifisert) som skal sikre likebehandling og kvalitet i tjenestetilbudet og 


bidra til at Sørum kommune når visjonen om ”Den gode kommunen”. Kvalitetssystemet er 


sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (sertifikatet utgår februar 2015)  


 


Det er Flyktningetjenesten i Levekår som forvalter introduksjonsordningen og således har det 


overordnede ansvaret for programmet, inkludert internkontroll etter § 24.  


 


Flyktningetjenesten har skriftlige rutiner for mottak av flyktninger og introduksjonsprogram. 


Disse ble først utarbeidet i 2006 og har senere blitt revidert flere ganger. Rutinene omhandler 


alt fra avtale med IMDi, mottak og oppfølging av flyktningene, vedtak om introduksjonsprogram 


og oppfølging i program. I forbindelse med revideringen av det interne kvalitetssystemet ble det 


konkludert med at dokumentasjonen ikke tilfredsstiller de krav som er satt. I februar 2014 


igangsatte Flyktningetjenesten og virksomhetsleder arbeidet med å få dette på plass. Det er 


laget utkast til rutiner og prosedyrer blant annet på følgende områder:  


 


• Mottak og bosetting av flyktninger 


• Oppfølging i ulike faser av programmet, gjennom blant annet kartlegging og 


individuelle planmøter (IP-møter) samt hjemmebesøk 


• Innholdet i IP-møtene med mål og delmål 


• Informasjon om introduksjonsprogrammet, økonomi, fraværsregler, ferie, permisjon 


• Saksbehandling i Socio og registrering i NIR (Nasjonalt introduksjonsregister) 


• Klagesaksgang 


• Fellesrutiner opp imot samarbeidspartnere 


• Oppfølging barn/unge/eldre 


• Integrering gjennom jobb, bolig, fritid 


 


Det er også spesifisert når det skal legges opp til bruk av tolk og når samarbeidspartnere 


trekkes inn i møter og samtaler. 


 


Rutiner for oppfølging er delt inn i ulike faser med mer og mer fokus på selvstendighet gjennom 


arbeid og bolig. Det fremgår klart av rutinene at målet er arbeid og utdanning.  


 


I følge virksomhetsleder for Levekår skal dokumentasjonen inngå i kommunens kvalitetssystem 


og være ferdig i løpet av 2014. Leder for Levekår opplyser at det som en del av gjennomgangen 


skal gjøres analyser av områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangler når det 


gjelder oppfyllelse av krav i lov eller forskrift. I intervjuet med revisjonen gir hun blant annet 


uttrykk for at det kan være et behov for å gå gjennom ansvarsforholdene når det gjelder de 


krav som stilles både til at programmet skal være på heltid og til innholdet i programmet.  


 


Rektor ved Voksenopplæringen opplyser at de ikke har etablert et helhetlig system for 


internkontroll, men kun har skriftlige rutiner på enkeltområder. Hun opplyser at dette er satt på 


agendaen i det felles nettverksmøtet. Blant annet har rektor foreslått at de skal utarbeide felles 


rutiner for oppstart i introduksjonsprogram.  







 


 


5.4 Revisjonens vurdering 


 


Om krav til minimumsinnhold i introduksjonsprogrammet 


Sørum kommune tilbyr undervisning i norsk, samfunnsfag, språkpraksis og arbeidsrettet 


klasseromsundervisning i sitt introduksjonsprogram. Revisjonen vurderer det slik at 


programmet som sådan er innenfor lovens rammer. Arbeidsrettet undervisning i arbeids- og 


utdanningsgruppa ble opprettet høsten 2013 og erstattet Voksenopplæringens tilbud om 


leksehjelp. Lovens § 4 tilsier at programmet, i tillegg til norsk og samfunnsfag minst skal 


inneholde tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. Eksempler på 


slike tiltak kan være arbeidspraksis, språkpraksis, lønnstilskudd og kvalifisering gjennom 


arbeidsmarkedsopplæring. Loven regulerer imidlertid ikke hvordan eller hvilket omfang slike 


arbeidskvalifiserende tiltak skal ha. Revisjonens undersøkelse viser at en del av 


introduksjonsdeltagerne er i språkpraksis i løpet av programtiden, men at dette kun gjelder de 


med et visst norsknivå. Andre arbeidskvalifiserende tiltak som arbeidspraksis eller lønnstilskudd 


har ikke vært en del av kommunens tilbud. Introduksjonsdeltagerne har imidlertid siden høsten 


2013 hatt tilbud om arbeidsrettet undervisning i klasserom 5,5 timer i uka.  


 


Revisjonen vurderer det likevel slik at introduksjonsprogrammet i Sørum kunne hatt mer fokus 


på arbeidsrettede tiltak. Revisjonen har merket seg at Flyktningetjenesten det siste året har 


satt mer fokus på hvordan de kan få flere arbeidskvalifiserende tiltak inn i programmet og at 


det er et sterkt ønske om å få dette til. Det er også et prosjekt i gang hos Voksenopplæringen 


hvor også de svakeste elevene får en periode med språkpraksis.  


 


Mange flyktninger får innvilget grunnskole som en del av programmet. I rundskrivet til 


introloven heter det at grunnskoleopplæring kan inngå som en del av i programmet, men må 


vurderes i forhold til lovens formål om rask overgang til arbeid og den enkeltes individuelle 


målsetting i den individuelle plan. Mens introprogrammet varer i to år, med mulighet for 


forlengelse i ett, mens et grunnskoleløp ofte varer adskillig lengre. Opplæringsloven (kap. 4) på 


sin side stadfester at alle som trenger det har rett til grunnskole. Revisjonen vil her vise til 


tolkningsuttalelsen13 gitt av IMDi og Utdanningsdirektoratet i fellesskap for hvordan reglene skal 


tolkes. Uttalelsen innbefatter også et råd om at enhetene må samarbeide tett i slike spørsmål.  


 


Om kravet til fulltidsprogram på heltid 


Introduksjonsloven stadfester at introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på full tid og at 


programmet skal følge det ordinære arbeidslivets regler for arbeidstid og ferier. 


Introduksjonsprogrammet er av relativt kort varighet og målet er rask overgang til arbeid eller 


videre utdanning. På bakgrunn av dette stiller loven meget strenge krav til at programmet 


faktisk er helårlig og på full tid.   


 


Introduksjonsprogrammet i Sørum består i dag hovedsakelig av et ukentlig program på 30 


timer. Dette er minstekravet i loven og forutsetter at det i tillegg gis lekser eller annet for- og 


etterarbeid. Revisjonen har ikke undersøkt nærmere omfanget av for- og etterarbeid i 


programmet i Sørum, men vil vise til at lovens krav tolkes strengt.  


 


Ettersom introduksjonsprogrammet skal være helårlig, skal introdeltagerne også ha et tilbud 


når skolen er stengt i de ordinære skoleferiene. Revisjonens undersøkelse viser at kommunen 


tilbyr et program både i høst, vinter og sommerferie de ukene deltagerne selv ikke har ferie. 


Undersøkelsen viser imidlertid at dagene er for korte og nok ikke fyller lovens krav til fulltid. Vi 


vil også påpeke at dersom programmet i feriene ikke stiller krav til lekser, skal ukentlig 


programtid følge normal arbeidstid, dvs. 37,5 timer.  


 


                                           
13 Gyldendal rettsdata: Rett til grunnskoleopplæring i introduksjonsordningen for asylsøkere, brev av 15.12.2011) 
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Revisjonens undersøkelse viser at introduksjonsdeltagerne i Sørum kommune offisielt har hatt 


30 dager ferie i skoleåret 2012/2013, fem flere enn i arbeidslivet for øvrig. I tillegg var en del 


av introduksjonsdeltagerne uten organisert aktivitet med pliktig oppmøte i forbindelse med 


skolens planleggingsdager/kurs. Revisjonen mener Sørum kommune på dette punktet må se 


nærmere på hvordan de kan organisere tilbudet slik at de innfrir lovens krav. 


 


Rutiner for individuell plan 


Både Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen har så langt revisjonen kan vurdere systemer 


for utarbeidelse og revidering av de individuelle planene. Flyktningetjenesten er nå i ferd med å 


revidere sine rutiner og implementere et elektronisk samarbeidsprogram som skal bidra til en 


mer helhetlig og effektiv bruk av planer. 


 


De individuelle planene er viktige verktøy for å følge opp introduksjonsdeltagerne. Oppfølgingen 


skjer i IP-møter hvor både Flyktningetjenesten, den enkelte deltager og Voksenopplæringen 


deltar. Det fremgår av undersøkelsen at det kan være utfordrende å få gjennomført møtene så 


ofte som ønskelig, blant annet på grunn av en uforutsigbar og arbeidskrevende mottaksfase.  


 


Om kravet til internkontroll 


Introduksjonsloven § 24 inneholder en egen bestemmelse om internkontroll for 


introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25, tredje og fjerde ledd. Det er et krav at man i tillegg 


til å ha et tilfredsstillende internkontrollsystem, skal kunne redegjøre for hvordan man oppfyller 


plikten til internkontroll etter loven. 


 


Revisjonenes undersøkelser viser at flyktningetjenenesten har interne rutiner og systemer for å 


ivareta sine forpliktelser i forhold til introduksjonsloven. I forbindelse med en intern revidering 


av kvalitetssystemet ble det imidlertid konkludert med at dokumentasjonen ikke tilfredsstiller de 


krav som er satt i kommunens kvalitetssystem. Flyktningetjenesten jobber nå med å få dette på 


plass. Etter revisjonens oppfatning er det viktig at dette kommer på plass raskt.  


 


Flyktningetjenesten har ansvar for § 4 i introduksjonsloven; både at introduksjonsprogrammet 


inneholder minimumskravene og at programmet gir grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i 


norsk samfunnsliv og forbereder til deltakelse i yrkeslivet. Revisjonen mener det er viktig at 


man i revideringen av internkontrollsystemet tar høyde for det helhetlige ansvaret som er lagt 


til Flyktningetjenesten.  


 


Et godt internkontrollsystem vil være med på å sikre at driften og tjenestene fremover til 


enhver tid er forsvarlig og innenfor de lovkrav som stilles. I siste instans vil det også kunne ha 


betydning for det som er målet med introduksjonsloven, nemlig å sikre at de flyktninger 


kommunen tar imot kommer raskt ut i arbeid eller i videre utdanning.  


 


Konklusjon 


Så langt revisjonen kan vurdere tilbyr Sørum kommune et introduksjonsprogram innenfor de 


krav loven stiller, men med forbedringspotensial på enkelte punkter:  


o Revisjonen mener programmet kan utvides med flere direkte 


arbeidskvalifiserende tiltak 


o Programmet i «ordinære skoleferier» har for korte dager 


o Programmet legger opp til for mange feriedager i løpet av året 


o Kommunen har et system for utarbeidelse av individuelle planer. Det er et 


potensial for forbedring når det gjelder oppfølging av deltagerne i samarbeid med 


Voksenopplæringen 


o Internkontrollsystemet gjennomgår for tiden en revidering og det er viktig at det 


tas høyde for de krav loven setter 


 







 


 


6 ANSVAR, OPPGAVER, ROLLER OG SAMHANDLING 
 


6.1 Innledning 


 


Det er forsket mye på hva som skal til for å lykkes med introduksjonsordningen slik at 


nyankomne innvandrere styrker sine muligheter til deltakelse i yrkes- og samfunnsliv. Tett 


oppfølging med fokus på kvalifisering, avklart oppgave- og rollefordeling samt en formalisering 


av samarbeid mellom sentrale enheter/avdelinger i kommunen er blant suksessfaktorene 


(Rambøll 2011).  


 


Formalisering av roller og ansvar, samt rutiner og avtaler for samhandling hører naturlig 


hjemme i et internkontrollsystem. På flyktningefeltet er dette særlig viktig fordi man har 


ansvaret for brukere med sammensatte behov og som i mange tilfeller mottar tjenestetilbud på 


tvers av flere enheter over lengre tid.   


 


Dette kapitlet tar for seg den delen av internkontrollen som er knyttet til det å ha tydelig 


oppgave- og ansvarsfordeling og en strukturert og formell organisering av samarbeidet mellom 


enhetene som er involvert i introduksjonsprogrammet, dvs. mellom Flyktningetjeneste, 


Voksenopplæring og NAV. Hvordan samarbeidet foregår i praksis og oppleves av de involverte 


vil også være en del av revisjonens kartlegging. Vi vil også kort beskrive samarbeidet opp mot 


frivillig sektor i kommunen mot slutten av kapitlet.  


 


Problemstilling og kriterier gjengis kort nedenfor. For nærmere redegjørelse, se kapittel 3.  


 


Problemstilling 3 og 4 


 


 


Revisjonskriterier 


3) Sikrer internkontrollsystem 


en tydelig ansvars- og 


rollefordeling og god 


samhandling mellom sentrale 


enheter/aktører i 


introduksjonsordningen? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4) Hvordan fungerer 


samarbeidet mellom 


kommunen og frivillig sektor? 


(beskrivende, ingen kriterier) 


 


 Oppgaver og ansvar som er tildelt hhv. 


Flyktningetjenesten og Voksenopplæring må 


følge av et skriftlig delegeringsvedtak som 


henviser til styringsdokumenter, lover, 


forskrifter og eventuelt instrukser. Fordeling av 


oppgaver og ansvar bør være tydelig og 


avklart. 


 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og 


Voksenopplæringen bør være formalisert i 


skriftlige avtaler, rutiner eller lignende og være 


strukturert på en hensiktsmessig måte.  


 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og 


NAV bør være formalisert gjennom en 


samarbeidsavtale eller lignende. 
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6.2 Myndighet, ansvar og oppgaver i introduksjonsprogrammet 


Fordeling av oppgaver, roller og ansvar nedfelles som oftest skriftlig i organisasjonsbeskrivelser, 


delegeringsvedtak, stillingsinstrukser eller liknende. Revisjonen har etterspurt denne typen 


dokumenter både for flyktningenesten og Voksenopplæringen for å kunne kartlegge 


ansvarsforholdene i flyktningarbeidet. 


 


Delegering av myndighet til å fatte enkeltvedtak etter lov om introduksjonsordning og 


norskopplæring for nyankomne innvandrere fremkommer av kommunens delegeringsreglement, 


«Administrative videredelegeringer». Myndigheten er delt mellom virksomhetsleder for Levekår 


og virksomhetsleder for Voksenopplæringen (rektor). Reglementet regulerer ned på 


paragrafnivå hvilke deler av introduksjonsloven med tilhørende forskrift som er delegert til hhv. 


virksomhetsleder i Levekår og leder for Voksenopplæringen. Dokumentet ble sist revidert 


16.08.2013.  


 


Ansvar, oppgaver og roller i introduksjonsprogrammet er også beskrevet i dokumentet Mottak 


av flyktninger, oppgave- og ansvarsfordeling mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen 


og NAV samt i interne rutinebeskrivelser. Det foreligger ingen formell samarbeidsavtale for 


øvrig mellom de ulike aktørene. Leder for Levekår opplyser i intervju med revisjonen at det er 


planer om å få på plass en slik avtale som et ledd i forbedringen av det kvalitetssystemet. 


 


6.2.1 Flyktningetjenestens formelle ansvar 


Det meste av ansvaret i introduksjonsloven er delegert til Flyktningetjenesten i virksomhet for 


Levekår. Flyktningetjenesten har det overordnede ansvaret for introduksjonsprogrammet, 


inkludert ansvar for koordinering av de ulike tjenestene/tiltakene i programmet.  


I henhold til delegeringen har leder for Levekår/Flyktningetjenesten ansvar for:  


 At nyankomne flyktninger med rett og plikt til introduksjonsprogram får tilbud om 


introduksjonsprogram tre måneder etter bosetting.   


 At programmet er på heltid og gir grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk 


samfunnsliv og forbereder for deltagelse i yrkeslivet.  


 At programmet minst inneholder norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som 


forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet 


 At programmet er tilpasset den enkelte ut fra hans eller hennes bakgrunn, 


forutsetninger, kvalifiseringsbehov og målsettinger.  


 At det utarbeides en individuell plan for den enkelte (§6). 


 At det utbetales lønn i form av introduksjonsstønad og at det foretas trekk ved ugyldig 


fravær  


 At programmet stanses enten midlertidig eller permanent, dersom det er saklig 


begrunnet i den enkeltes forhold, herunder om deltakeren har tilbud om høvelig arbeid 


 


Flyktningetjenesten er også delegert ansvaret med å sørge for at kommunen har et  


internkontrollsystem som sikrer etterlevelse av introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25, 


tredje og fjerde ledd. Plikten innebærer at kommunen har systematiske tiltak som sikrer at 


aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 


introduksjonsloven, eller i forskriftene til introduksjonsloven. Internkontrollen skal blant annet 


sikre at introduksjonsprogrammet innfrir krav til innhold og mål, for eksempel at det bidrar til å 


gi deltagerne grunnleggende ferdigheter i norsk. 


 


Revisjonen får opplyst at leder for Levekår stort sett oppfatter det som avklart hva som er 


hennes og tjenestens ansvar. I intervju med revisjonen gir hun imidlertid uttrykk for usikkerhet 


når det gjelder hva som er implikasjonene av hennes ansvar for § 4 i introduksjonsloven. 


Lovkravet omhandler ansvar for introduksjonsprogrammets mål og innhold, som for eksempel 







 


 


at programmet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk og være helårlig og på full tid. Hun 


oppfatter det slik at det er skolen som har ansvaret for de ordinære skoledagene, med unntak 


av ferier, men er usikker på hvem som egentlig har ansvar for tilbudet de dagene skolen har 


planleggingsdager, etterutdanning for lærerne, inneklemte fridager osv. Hun oppfatter det også 


som uklart hvem som har ansvar for at deltagerne får tiltak som forbereder til videre opplæring 


eller tilknytning til yrkeslivet (§ 4, tredje ledd), som for eksempel arbeidspraksis. 


 


Delegering av § 18, om opplæring i norsk og samfunnskunnskap er formelt delegert til leder for 


Levekår. Rektor ved Voksenopplæringen peker på at ansvaret burde ligge til 


Voksenopplæringen, da det er her det fattes vedtak om norskopplæring. Hun opplyser til 


revisjonen at hun har fått muntlig tilsagn om at hjemmelen skal ligge i Utdanning og at dette 


skal rettes opp.  


 


6.2.2 Nærmere om Flyktningetjenestens rolle og oppgaver 


Flyktningetjenesten har to hovedoppgaver; mottak og bosetting av flyktninger etter vedtak i 


kommunestyret og avtale med IMDi, samt forvaltning og gjennomføring av 


introduksjonsprogram.  


 


Såkalte programrådgivere (i Sørum kalt flyktningkonsulenter) har ofte en sentral rolle i 


introduksjonsprogrammet. Ifølge IMDi har programrådgiverne ofte tre ulike typer roller og 


oppgaver: 


 


1. Veileder- og oppfølgerrolle. Rollen innebærer blant annet å kartlegge og samarbeide med 


deltageren om utarbeidelse av individuell plan samt følge opp gjennom hele 


programtiden. 


2. Koordinatorrolle. Rollen dreier seg primært om å samordne kontakten med de 


instanser/aktører som til enhver tid står for kvalifiseringen av deltagerne. Deltagerens 


mål i den individuelle planen, individuelle behov og forutsetninger, angir hvilke tiltak som 


er relevante og dermed hvilke instanser eller aktører som er aktuelle bidragsytere.  


3. Saksbehandlerrollen. Denne rollen innebærer blant annet ansvar for kartlegging, fatte 


vedtak og håndtere klager etter introduksjonsloven.  


 


Beskrivelsen synes å stemme godt med det som fremgår av dokumenter og intervjuer om rollen 


og oppgavene til flyktningkonsulentene i Sørum kommune. Det trekkes også frem at 


saksbehandlerrollen innebærer behandling av søknader som permisjoner, holde oversikt over 


fravær, utbetale stønad, foreta trekk samt registrere opplysninger i det interne 


saksbehandlingssystemet Socio og i NIR.  


 


I tillegg til disse oppgavene har flyktningkonsulentene ansvar for en rekke oppgaver knyttet til 


mottak og bosetting av flyktninger og deres familier. Hvilke gjøremål og oppgaver som hører til 


disse tjenestene er beskrevet i detalj i Flyktningetjenestens interne rutiner. For å nevne noe kan 


vi trekke frem:  


 


 Kontakt med NAV om fremskaffelse og klargjøring av egnet bolig 


 Kontakt med IMDi og asylmottak i forkant av mottak 


 Hente/møte flyktningene når de kommer 


 Installering og gjennomgang av bolig sammen med vaktmester, 


 Informasjon til flyktningene om «det å bo i Norge», informasjon om rettigheter og 


plikter, forskjellig praktisk informasjon om sikkerhet, el osv. 


 Omvisning i Sørum, følge til politi, lege, bank mm. 


 Innkjøp av nødvendige klær og utstyr 


 Hjemmebesøk 
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Mottak og bosetting beskrives som en tidkrevende prosess med mange oppgaver, mye 


informasjon som skal gis og mange spørsmål som skal besvares. I intervju med revisjonen 


peker flyktningkonsulentene på at det kan være utfordrende å få tid til oppfølging av deltagere 


som allerede er i introduksjonsprogrammet i perioder med mottak av nye flyktninger. Det å 


finne egnede boliger trekkes frem som stor utfordring for kommunen. Knappheten på boliger 


gjør ifølge flyktningkonsulentene bosettingsarbeidet uforutsigbart og det er vanskelig å 


planlegge mottaksprosessen gjennom året. Dette bidrar igjen til å gjøre disse periodene ekstra 


intense og det kan bli for liten tid til å følge opp deltagerne i introduksjonsprogrammet så tett 


som ønskelig. 


 


Nye oppgaver fra høsten 2013  


Fra og med høsten 2013 overtok Flyktningetjenesten mer av ansvaret for kommunens tilbud til 


flyktningene. Leksehjelpen, som var et tilbud i regi av Voksenopplæringen i samarbeid med 


«Flerkulturell møteplass» (nettverk for frivillige organisasjoner i Sørum), ble avviklet og 


erstattet med «Arbeids- og utdanningsgruppa» i regi av Flyktningetjenesten. I praksis innebar 


dette at 5,5 timer ukentlig leksehjelp i skoletiden ble erstattet med et mer arbeidsrettet tilbud i 


«Arbeids- og utdanningsgruppa». Bakgrunnen for omorganiseringen var at leksehjelpen etter 


Flyktningetjenestens oppfatning, ikke fungerte optimalt i forhold til de krav som må stilles til 


innhold og fokus i introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten ønsket derfor å fylle disse 


timene med noe annet enn leksehjelp, samt legge til rette for tettere kontakt og oppfølging av 


flyktningene. Det hadde også ifølge en av flyktningkonsulentene, kommet kritikk av 


leksehjelptilbudet fra deltagerhold. Ansvaret for programmet for deltakerne i skolens ordinære 


ferier ble samtidig overført fra Voksenopplæringen til Flyktningetjenesten.   


 


6.2.3 Voksenopplæringens formelle ansvar 


Voksenopplæringen har ansvaret for hovedtiltaket i introduksjonsprogrammet, dvs. 


undervisning i norsk og samfunnskunnskap, inkludert språkpraksis.  


 


I følge kommunens reglement er rektor for Voksenopplæringen delegert  


ansvaret for å fatte vedtak om norsk- og samfunnskunnskap til personer som omfattes av rett 


og plikt til å delta i opplæring (§17, 1. ledd), samt personer som omfattes av plikt, men ikke 


rett til opplæring (§17, 3. ledd). Dette er personer som på grunn av sin oppholdstillatelse har 


plikt til å delta i opplæringen, men ingen rett til slik opplæring. Dette innebærer at disse må 


betale opplæringen selv, i motsetning til de som er omfattet av § 17, 1.ledd. Rektor har videre 


ansvaret for at opplæringen bygger på prinsippet om tilrettelagt opplæring, basert på individuell 


kartlegging og individuell plan for opplæringen (§ 19).   


 


Delegering av Introduksjonslovens § 18, om opplæring i norsk og samfunnskunnskap er formelt 


delegert til virksomhetsleder for Levekår (jf. 6.2.1.) Rektor gav i intervju med revisjonen i 


februar 2014 uttrykk for at dette var feil og at dette burde ligge til Voksenopplæringen. I mai 


2014 opplyser rektor at dette nå er avklart og at delegeringen nå er mer i tråd med praksis.  


 


Rektor har i tillegg delegert myndighet til å fatte vedtak etter opplæringsloven kap. 4A, 


opplæring spesielt for voksne14. En del av flyktningene i introduksjonsprogram har rett til 


grunnskole. Kommunens praksis er at de som ikke har grunnskole fra hjemlandet får innvilget 


søknad om grunnskole. Denne gruppen introduksjonsdeltagere får både vedtak om grunnskole 


og vedtak om norskopplæring som en del av introduksjonsprogrammet. 


 


Voksenopplæringens oppgaver er beskrevet i dokumentet «Mottak av flyktninger, oppgave- og 


ansvarsfordeling».  


                                           
14 §§ 4A-1, 4A-4, konf § 13-1, 4A-5, 4A6 t.o.m. 4A-9, 4A-12. 







 


 


Blant annet har Voksenopplæringen disse oppgavene:   


 


 Kartlegging av skolegang og arbeidserfaring 


 Karriereveiledning (en del av IP) 


 Oversettelse av nødvendige attester/papirer, sende til NOKUT 


 Delta i IP arbeidet og i samarbeidsgrupper (nettverksgruppe) 


 Sørge for et tverrsektorielt samarbeid rundt læreplaner  


 Finne språkarbeidsplasser og følge opp i praksis 


 Signere introduksjonsdeltakers fremmøtelister hver dag 


 Kontakte Flyktningetjenesten ved fravær utover en uke 


 Info om språktester og søknadsfrister til videre utdanning og være behjelpelig med 


søknader 


 Bistand med å søke grunnskole eller videregående skole og Bergens test. 


 Veilede deltager ved behov for flyktningstipend/lån og stipend hos Statens lånekasse 


 Registrere norsktimer og norskvedtak i NIR 


 


Beskrivelsen er ifølge rektor stort sett dekkende for de oppgavene skolen formelt sett har.  


Flere av medarbeiderne i Voksenopplæringen har også i enkelte tilfeller bistått flyktningene med 


ulike typer av hjelp, alt fra rådgivning i økonomiske spørsmål til flytting, gressklipping, 


reparasjoner m.m. Revisjonen har fått opplyst at dette primært har vært gjennom deltagelse i 


frivillige organisasjoner i kommunen. Dette gjøres nå i mindre grad enn før.  


 


Skolen samarbeider også med Flerkulturell møteplass15 om planlegging og gjennomføring av 


flerkulturelle arrangementer og aktiviteter i kommunen.  


 


 


6.2.4 NAVs ansvar og oppgaver 


NAV er en viktig døråpner til arbeidslivet og er også en aktør i flyktningarbeidet. Målsetningen 


om rask overgang til arbeid, tilser at NAV skal ha en sentral rolle i utarbeidelse og 


gjennomføring av introduksjonsprogram.  


 


I eget rundskriv (A-27/2007) gir Arbeids- og sosialdepartementet nærmere anbefalinger for 


samarbeidet mellom NAV og kommunen i introduksjonsprogrammet. Rundskrivet anbefaler at 


samarbeidet beskrives i en skriftlig samarbeidsavtale, enten gjennom en særskilt 


samarbeidsavtale, eller ved at tilsvarende innarbeides i kommunens samarbeidsavtale om NAV-


kontoret. I rundskrivet anbefales også at det etableres et samarbeidsforum eller tverrfaglig 


team mellom aktørene.  


 


Det foreligger ingen egen samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV når det gjelder 


introduksjonsprogrammet. I samarbeidsavtalen mellom kommune og NAV er samarbeidet heller 


ikke nærmere beskrevet. Samarbeidsavtalen mellom kommunen og NAV ble inngått i 2007 og 


er ikke formelt oppdatert etter at Flyktningetjenesten ble omorganisert og flyttet over til 


kommunenes organisasjon i 2010. I avtalen står det fortsatt at det lokale NAV-kontoret blant 


annet skal ha ansvar for tjenester til flyktninger (s. 6). Kommunalsjef for Familie og Nærmiljø 


peker i mail til revisjonen på at «det har vært noen endringer fra statens side og fra 


kommunens side, det er gjensidig informert om dette i partnerskapsmøter og ved oversendelse 


av vedtak».  


 


                                           
15 Folkeakademiet Sørum, Blaker Bygdekvinnelag, Grende Husflidslag, Misjonshuset/bibelkaféen, Sørum Økoforening, 
Sørumsand Rotaryklubb og Sørum SOOS Rasisme. Flerkulturell møteplass ble startet i 2004 etter initiativ fra rektor for 
Voksenopplæringen som ønsket et samarbeid med frivilligheten i Sørum om integreringstiltak og aktiviteter/møteplasser 
for flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnet. 
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Ansvars- og oppgavefordelingen mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV er 


imidlertid beskrevet i dokumentet «Mottak av flyktninger. Rutiner og ansvarsdeling».   


Her fremgår det at NAV har ansvar for: 


 


 Tildeling av kommunale boliger til flyktningene som bosettes i kommunen 


 Bestille husleiekontrakt fra SK Eiendomsselskap 


 Behandle statlige og kommunale bostøttesøknader 


 Veilede og behandle søknader som er inn under NAV 


 Samarbeide med Flyktningetjenesten angående veiledende kurs om økonomi, budsjett, 


jobbsøking og hvordan finne egen bolig 


 Delta i samtaler med Flyktningetjenesten og deltaker etter ett år av 


introduksjonsprogrammet, med tanke på å få deltaker ut i arbeid eller annen aktivitet 


 


Fra og med høsten 2013 har NAV hatt fast undervisning/opplegg en gang i uka i Arbeids- og 


utdanningsgruppa. Fokuset har vært på spørsmål som personlig økonomi, jobbsøknader, CV og 


lignende. Innholdet planlegges i samarbeid med Flyktningetjenesten. Revisjonen får opplyst at 


de siden januar ikke har hatt mulighet til å bidra på grunn av kapasitetsproblemer internt16. 


Etter hva revisjonen har forstått skal NAV fra og med mai måned igjen ha et fast opplegg en 


gang i uken. NAV og Flyktningetjenesten har jevnlige møter på saksbehandlernivå om 


bosetting, økonomi m.m.  


 


6.3 Samarbeidet i praksis - form, innhold og struktur 


 


Samarbeidet mellom de tre aktørene foregår i ulike fora og på ulike nivå i organisasjonene. 


Samarbeidet foregår både på ledernivå og på saksbehandlernivå.  


 


Nettverksmøtet 


Siden høsten 2013 har det vært et fast nettverkssamarbeid (nettverksmøtet) mellom de 


viktigste aktørene i flyktningarbeidet, hhv Voksenopplæringen, Flyktningetjenesten, NAV, 


grunnskolen og psykiatritjenesten. Nettverkssamarbeidet ledes av leder for Levekår og har 


møter en gang i måneden. Revisjonen får opplyst at hensikten med samarbeidet er å fremme 


tverrfaglig dialog/ samhandling rundt flyktningarbeidet på et overordnet nivå, diskutere mulige 


tiltak og faglige spørsmål av felles betydning. For eksempel har det vært diskutert når det er 


«riktig» tidspunkt for introduksjonsdeltagerne å starte i språkpraksis og hva som skal til for å 


komme ut i arbeid eller videre utdanning. Møtet skal ikke diskutere saker på individnivå. 


 


Samarbeidsmøte/dialogmøte  


Rektor har siden 2013 innkalt alle medarbeiderne i både Voksenopplæringen og 


Flyktningetjenesten til halvårlige samarbeidsmøter. Rektor opplyser at hensikten med møtet er 


å diskutere flyktningenes norsknivå, realistisk progresjon og muligheter etter programmets 


slutt. Tanken slik revisjonen har forstått det er at diskusjonene i møtet skal danne grunnlag for 


planlegging fremover, utarbeidelse/revidering av individuell plan i samarbeid med den enkelte 


flyktning. Mens noen oppfatter møtene som faste, mener andre møtene er mer ad-hoc. 


Revisjonenes intervjumateriale viser at det synes å være noe forskjellig oppfatning blant 


deltakerne hva som er hensikten med møtet.  


 


 


 


 


                                           
16 Veilederne revisjonen har intervjuet peker på at NAV måtte prioritere interne oppgaver relatert til Arbeids- og 
avklaringspenger 







 


 


IP-møter  


IP-møtene er faste møter mellom flyktningkonsulent, flyktning og lærer, hvor fokuset er den 


enkelte deltagers progresjon i forhold til de målene vedkommende har for 


introduksjonsprogrammet (se også kap. 5.3.3).  


 


 


Sampro  


Kommunen er i ferd med å implementere et digitalt verktøy for samarbeid og koordinering, 


Sampro. I følge informasjon fra leverandøren (Visma) er Sampro et elektronisk "møtested" på 


tvers av fag og nivå. Her heter det at: Løsningen er et samarbeids- og koordineringsverktøy for 


Individuell Plan (IP) og Individuell Opplæringsplan (IOP) hvor man setter brukeren i fokus.  


Revisjonen får opplyst at både individuelle planer for introduksjonsprogrammet som helhet og 


individuelle opplæringsplanen skal opprettes og revideres i dette systemet. I følge 


virksomhetsleder diskuteres det ennå hvem som skal ha tilgang, flere mangler også opplæring 


og innloggingsinformasjon.  


Revisjonens inntrykk er at alle er positive til å bruke systemet.  


 


Månedlige møter med NAV 


Flyktningetjenesten opplyser til revisjonen om at de har møter en gang i måneden på 


saksbehandlernivå. Revisjonen får opplyst at disse møtene først og fremst omhandler 


boligsituasjonen i kommunen, ledig kapasitet, spørsmål om økonomi m.m. I tillegg diskuteres 


NAV sitt bidrag i Arbeids- og utdanningsgruppa, erfaringer og ev. nye tiltak for å gjøre kursene 


så matnyttige som mulig. Enkeltsaker diskuteres også. Både boligkonsulent, flyktningkonsulent 


og veileder i NAV deltar i møtene. Både hos NAV og i Flyktningetjenesten beskrives samarbeidet 


som godt etablert og møtene oppleves som «matnyttige». Det skrives ikke rutinemessig referat 


fra møtene.  


 


6.4 Opplevelsen av samarbeidet 


 


Revisjonen har intervjuet medarbeidere både i Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV 


om hvordan de har opplevd og opplever samarbeidet seg imellom. Hovedfokus i dette avsnittet 


vil være på samhandlingen mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen. Samhandlingen 


med NAV og frivillig sektor behandles kort.   


 


6.4.1 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen 


Samarbeidet slik det fungerer i dag beskrives alt i alt som godt av de fleste revisjonen har 


snakket med. Spesielt er samarbeidet og kommunikasjonen blitt bedre de siste 1-2 årene. Dette 


skyldes ifølge revisjonens informanter flere forhold. Spesielt trekkes det frem:  


 


• At etableringen av Arbeids- og utdanningsgruppa høsten 2013 har bidratt til at 


Flyktningetjenesten har fått nærmere kontakt med flyktningene, deres hverdag og 


utfordringer. Dette har igjen bidratt til å lette samarbeidet og kommunikasjonen 


mellom de to enhetene.  


• At de i større grad har fått på plass et felles fokus på hva som er målene med 


introduksjonsordningen. 


• At det er blitt bedre struktur og systematikk i samarbeidet – spesielt gjennom de 


månedlige nettverksmøtene. 


• Oppgaver og roller har blitt mer avklart. 


• Voksenopplæringen trekker frem ny leder for Levekår som positivt for samarbeidet. 
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Samtlige informanter peker imidlertid på flere forhold som har vært og delvis fremdeles har 


innvirkning på hvordan samarbeidet og kommunikasjonen fungerer. Revisjonen vil i det 


følgende trekke frem noen eksempler på dette.  


 


Rolleforståelse 


De som arbeider med flyktninger er en yrkesgruppe som skal forholde seg til og yte tjenester til 


mennesker i en spesiell situasjon. Flyktninger som kommer til Norge er en sammensatt gruppe 


med ulik bakgrunn, ulike erfaringer og ulike behov. I tillegg til språklige utfordringer har de et 


lite sosialt nettverk og gjerne stort behov for bistand og hjelp.  Dette kan gjøre det utfordrende 


for de som jobber med flyktninger å sette grenser for hva man skal bidra med. Sørum 


kommune har utarbeidet retningslinjer for hva som er kommunens rolle i flyktningarbeidet. I 


dokumentet «Mottak av flyktninger. Rutiner og ansvarsfordeling» står det spesifisert at alle som 


arbeider med flyktninger i Sørum kommune skal:  


 


• Være bevisst sin profesjonelle rolle og ikke utvikle et vennskapelig forhold. 


• Være en veileder og ikke en hjelper. 


• Kjenne sin begrensning og koble inn andre samarbeidsinstanser når det er behov                      


for deres kompetanse.  


 


Revisjonens samlede inntrykk gjennom intervjuene er at det til dels er ulike holdninger til 


hvordan man skal utøve sin rolle og hvor grensene går for hva kommunen skal bistå med.  


Medarbeiderne i Flyktningetjenesten gir overfor revisjonen uttrykk for at de internt har et 


avklart og felles syn på rollen som flyktningkonsulent. I tillegg til å være saksbehandler, mener 


de at deres rolle er å være profesjonell veileder/rådgiver. Dette innebærer å veilede, motivere 


og gi informasjon og opplysninger om rettigheter, muligheter og plikter. De er opptatt av at den 


enkelte selv må «prøve seg» og ta egne valg. 


 


Vi gir informasjon og forklarer først. Deretter må de prøve seg. Vi er opptatt av å skape 


mestringsfølelse (…).  


 


En av medarbeiderne peker på at balansegangen mellom å veilede og hjelpe kan være 


vanskelig, men mener det er viktig å finne den riktige balansen, både med tanke på at den 


enkelte skal bli selvhjulpen, men også med tanke på habilitet.   


 


Som ansatt i kommunen kan man ikke involvere seg utover sin profesjonelle rolle da 


dette kan gå ut over habiliteten. Man kan stå i fare for å behandle folk forskjellig når det 


gjelder økonomi, fravær, vedtak osv. Det er viktig å ha tydelige grenser, ikke 


forskjellsbehandle». 


 


Lærere og rektor ved Voksenopplæringen gir også uttrykk for at det er et mål at flyktningene 


skal bli selvhjulpne. De mener imidlertid at mange har og har hatt et større behov for hjelp enn 


det som blir dekket. Flere mener oppfølgingen ikke alltid har vært tilstrekkelig og har sett det 


som naturlig å hjelpe når det har vært behov. Revisjonenes intervjudata viser at det har vært 


dels ulikt syn mellom de to enhetene på hvor stort hjelpebehov kommunen skal dekke.  


Flere av medarbeiderne hos Voksenopplæringen forteller at de tidligere i enkelte tilfeller 


personlig har bistått med hjelp, også i egen fritid. De peker selv på at de som lærere blir godt 


kjent med flyktningene og ser hvilke utfordringer og bekymringer de står overfor. Samtidig har 


flyktningene lite nettverk og få å henvende seg til.  


 


Flyktningene hadde et stort behov for hjelp og hadde ingen andre enn skolen henvende 


seg til. Mulig vi gav litt feil hjelp til tider og hjalp de litt for mye (…).  


 







 


 


Flyktningetjenesten på sin side har ikke vært like «tett på» flyktningene i det daglige, selv om 


de har hatt ukentlig «åpen tid» og det har vært mulighet for å ringe og avtale møtetid.  


 


Arbeidsfordeling 


Arbeidsfordelingen mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen har, særlig for en tid 


tilbake, vært oppfattet som uklar. En av informantene peker på at det kan ha sammenheng 


med at flyktningarbeidet har vært organisert i ulike enheter opp gjennom årene og at dette kan 


ha bidratt til skape uklarhet og «kniving» om oppgaver og ansvar. 


 


En gjennomgående tilbakemelding til revisjonen er at arbeidsoppgavene nå er mer avklart enn 


før:  


(…) nå henviser vi til Flyktningetjenesten dersom det er spørsmål om økonomi og sånne 


ting. 


Samarbeidet har blitt mer avklart den siste tiden. Viktig fremover å følge rutinene og det 


de har blitt enige om. 


 


Selv om oppgavene nå oppfattes som mer avklart er det etter omfordelingen av oppgaver 


høsten 2013 fremdeles forhold som beskrives som uavklart. Rektor peker i et notat til 


Flyktningetjenesten (datert 09.01.14) på flere forhold som krever en avklaring etter at 


Flyktningetjenesten overtok ansvaret for «ferieprogrammet». Hun spør blant annet om 


kommunen skal videreføre avtale om språkpraksis og hvordan undervisningen i 


samfunnskunnskap skal organiseres fremover. Underveis i revisjonen (april 2014) opplyser 


rektor om at organiseringen av samfunnsfagundervisningen er blitt avklart og at hun forventer 


en avklaring på de andre spørsmålene i løpet av våren 2014. Leder for Levekår på sin side 


mener at de må se nærmere på organiseringen av samfunnsfagundervisningen ettersom det er 


de som har ansvar for ferieprogrammet.  


 


I revisjonens intervjuer fremkommer det også at det er uklart hvem som har ansvar for å fylle 


programmet med innhold de dagene skolen har planleggingsdager, lærerne er på kurs og 


lignende. Flyktningetjenesten opplyser til revisjonen at det er det er Voksenopplæringen som 


har ansvar for opplegget disse dagene, mens Voksenopplæringen mener det er kommunisert i 


en e-post til Flyktningetjenesten at de ikke kan ta dette ansvaret. 


 


Det er også tidvis uenighet og diskusjoner vedrørende hva introduksjonsprogrammet skal 


inneholde. Virksomhetsleder i Levekår peker på at Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen 


har litt ulik holdning til hva et introduksjonsprogram skal være som sådan, vektlegging av språk 


versus andre mulige tiltak i programmet. Flyktningetjenesten mener programmet ikke 


nødvendigvis kun skal bestå av språkopplæring, men at også arbeidspraksis eller andre 


arbeidskvalifiserende tiltak bør være et sentralt tilbud i programmet.  


 


Det er viktig å tenke nytt for å bidra til at folk kommer i arbeid og at det ikke passer like 


godt for alle å lære norsk ved å sitte på skolebenken.   


 


Flyktningetjenesten mener det er deres rolle å kunne dreie programmet i en slik retning og at 


dette også er i tråd med intensjonene i introduksjonsloven.  En av medarbeiderne i 


flyktningetjenesten forteller at det har vært vanskelig å få gjennomslag for tiltak som går på 


bekostning av norskundervisningen og de gangene det har vært aktuelt har verken 


Voksenopplæring eller deltager selv ønsket dette. 


 


De to enhetene har også noen ganger ulik oppfatning av progresjonen i norskopplæringen. Flere 


hos Voksenopplæringen peker i intervju med revisjonen på at to år er for kort tid til å lære seg 


tilstrekkelig norsk til å klare seg i arbeidslivet, mens Flyktningetjenesten mener dette ikke 


nødvendigvis er riktig. I begge enheter trekkes frem viktigheten av at de to enhetene har en 


felles forståelse av hva som skal til og at de trekker i samme retning.  
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De fleste revisjonen har snakket med mener det fremdeles er et potensial for forbedring når det 


gjelder samarbeid. Det trekkes frem at det er viktig med en tydelig ledelse med et klart 


budskap om hva som forventes av de involverte i introduksjonsordningen. Ansvar og roller 


trenger å avklares ytterligere og at det er viktig å jobbe mer med å skape en felles forståelse av 


hva som er målene i introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen etterlyser et tettere 


samarbeid generelt om oppfølgingen av flyktningene, spesielt mot slutten av programmet. De 


etterlyser også bedre rutiner og kommunikasjon vedrørende skolestart for nye elever samt 


fravær. Flyktningetjenesten er i gang med å utarbeide nye rutiner for introduksjonsordningen 


og det er ifølge rektor planer om å utarbeide felles rutiner for oppstart på skolen. Det trekkes 


også frem at det er viktig fremover å prioritere tid til samarbeid og gjennomføring av planlagte 


møter.  


 


Rektor mener at en samlokalisering av de to enhetene fysisk kunne fremmet et tettere 


samarbeid. I dag deler Voksenopplæringen lokaler med Bingsfoss ungdomsskole, mens 


Flyktningetjenesten holder til i rådhuset. Leder for Levekår gir imidlertid uttrykk for at hun 


mener det er viktig å holde undervisningsdelen av introduksjonsprogrammet adskilt fra den 


delen av tjenesten som har «arbeidsgiveransvaret» for flyktningene med utbetaling og ev. trekk 


i lønn, søknad om permisjoner, oppfølgingen imot kvalifisering osv. Et godt samarbeid kan slik 


hun ser det ivaretas gjennom gode rutiner for samarbeid, gode kanaler for kommunikasjon og 


enighet om mål og virkemidler. Hun trekker frem at de er i en god prosess med hensyn til disse 


forholdene og at mye er i ferd med å komme på plass.  


 


6.4.2 Samarbeid med NAV 


Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og NAV beskrives generelt som godt, uten store 


utfordringer. Hos NAV trekkes det frem at det er en «iver» etter å få til et godt samarbeid, at 


tonen er god og at det er en vilje til å dele informasjon og kunnskap medarbeiderne i mellom. 


Det trekkes også frem at de har en felles forståelse av hva som er de overordnede målene i 


introduksjonsprogrammet. 


 


Veilederne som revisjonen har intervjuet i NAV peker på at det har vært ulike meninger om 


oppgavefordeling mellom Flyktningetjenesten og NAV, særlig etter at Flyktningetjenesten ble 


trukket ut av NAV i 2010. Etter at det ble vedtatt at flyktningene skulle få en såkalt økonomisk 


«startpakke» som de første 3 mnd. etter bosetting opplever de imidlertid arbeidsfordelingen 


som mer avklart, spesielt vedrørende økonomiske forhold.  NAV har nå mindre med 


flyktningenes økonomi å gjøre de første månedene.   


 


I NAV gis det også uttrykk for at de som veiledere i enkelte tilfeller gjerne skulle hatt mer 


informasjon og tettere dialog med Flyktningetjenesten både om flyktningenes mål, innholdet i 


programmet og hvordan Flyktningetjenesten jobber. De ser det blant annet som en utfordring 


at enkelte deltagere i for stor grad er opptatt av stønadsmulighetene gjennom NAV og at noen 


blir gående frem og tilbake mellom de ulike tjenestene og stønadene gjennom hele 


programmet. For å vite hvor mye den enkelte faktisk kan/er i stand til å jobbe pekes det på at 


det er det viktig å ha en god dialog med Flyktningetjenesten ettersom de kjenner deltagerne og 


deres situasjon godt. Det gis også uttrykk for at det i noen grad er uklart hvem som har 


oppfølgingen av flyktningene når det gjelder veiledning og informasjon om personlig økonomi.  


 


Flere av de revisjonen har snakket med peker på at det ville vært hensiktsmessig om også NAV 


deltok på IP-møter, først og fremst mot slutten av introduksjonsprogrammet. Det ville gjort det 


enklere å omgjøre språkpraksisplasser til arbeidspraksisplasser eller få deltagerne inn på ulike 


typer av kompetansekurs (for eksempel vekterkurs, pleiekurs). Veilederne revisjonen har 


intervjuet i NAV mener NAV’s deltagelse i IP-møter først og fremst er aktuelt der man ser at 







 


 


deltageren ikke vil kunne gå direkte ut i arbeid eller videre utdanning. De understreker 


viktigheten av at NAV ikke skal oppfattes som et logisk alternativ etter 


introduksjonsprogrammets slutt. I NAV pekes det også på at det ville vært en fordel om de også 


hadde hatt tilgang til planer i Sampro, noe som ville gjort oppfølgingen av flyktningene lettere.  


 


6.4.3 Samarbeid med frivillig sektor 


Lag og foreninger anses for å være viktige aktører i integreringsarbeidet. I Sørum kommune har 


det i flere år vært et nært samarbeid mellom Flerkulturell møteplass (FKM)17 jobber med å 


skape møteplasser gjennom ulike former for aktiviteter og har som mål å fremme inkludering 


og integrering (www.sorum.kommune.no). Nettverket tilbyr blant annet svømmegrupper, 


flerkulturelle matkurs, praktisk hjelp til søknader, brev m.m.  


 


FKM og Voksenopplæringen hadde i flere år et samarbeid om leksehjelp til skolens elever. 


Høsten 2013 ble samarbeidet av ulike grunner avsluttet (se også kap. 6.2.2). Skolen 


samarbeider fremdeles med FKM om ulike aktiviteter og arrangementer hvor flyktninger og 


innvandrere deltar, blant annet er det et tett samarbeid om den årlige FN-dagen.  


 


Leder i Folkeakademiet (og medlem i nettverket) opplyser at Voksenopplæringen er den 


viktigste samarbeidspartneren for FKM. I noen grad har også FKM hatt kontakt med 


Flyktningetjenesten og ledelsen i Familie og nærmiljø. De siste årene har det imidlertid vært lite 


kontakt og samarbeid.  


 


I tillegg til samarbeidet med FKM hadde kommunen også i noen år en avtale med Akershus 


Røde Kors om Flyktningguide. Avtalen ble sagt opp av kommunen etter noen år og de siste 


årene har det ikke vært en aktiv flyktningguideordning i kommunen. Leder i Folkeakademiet 


peker på at det er et stort behov for en ordning med flyktningguide og at de gjerne vil 


samarbeide med kommunen om dette. Det er imidlertid en utfordring at Sørum Røde Kors ikke 


har opparbeidet en omsorgsavdeling lokalt med folk som ev. kan gå inn i den rollen. Lederen 


peker på at det generelt er en utfordring å få med flere foreninger i FKM.  


 


Voksenopplæringen har også et samarbeid med frivillighetssentralen i kommunen. Elever ved 


skolen har deltatt i frivillig arbeid og lederen i Frivillighetssentralen har vært trukket inn som en 


ressurs i samfunnsfagundervisningen. Etter at Flyktningetjenesten overtok ansvaret for 


ferieprogrammet i 2013 samarbeides det nå mindre med frivillighetssentralen. 


 


Voksenopplæringen beskriver samarbeidet med frivillig sektor generelt som godt.  


 


Leder for Folkeakademiet Sørum opplyser til revisjonene at de har en svært god dialog og 


samarbeid med Voksenopplæringen. De opplyser også om at de gjerne vil samarbeide tettere 


med Flyktningetjenesten og folkehelsekoordinatoren18. 


 


Virksomhetsleder for Levekår peker på at hun er positiv til et samarbeid med frivillig sektor, 


men peker på viktigheten av klare roller. Hun opplyser til revisjonen at kommunen nå har 


opprettet et «arbeidslag» som skal jobbe opp imot frivillig sektor. Hun har forhåpninger om at 


dette kan bidra positivt til et fortsatt godt samarbeid fremover.  


 


 


 


 


                                           
17Nettverket for frivillige lag og foreninger (Folkeakademiet Sørum, Blaker Bygdekvinnelag, Grende Husflidslag, 
Misjonshuset/bibelkaféen, Sørum Økoforening, Sørumsand Rotaryklubb og Sørum SOOS Rasisme) i lokalsamfunnet.  
18 Hun gikk av med permisjon vinteren 2014. 



http://www.sorum.kommune.no/
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6.5 Revisjonens vurdering 


 


Ansvarsfordeling og samarbeid mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen 


Oppgaver, ansvar og myndighet etter introduksjonsloven er delt mellom Flyktningetjenesten (i 


virksomhet for Levekår) og Voksenopplæringen, som henholdsvis sorterer under to ulike 


tjenesteområder og kommunalsjefer.  


 


Revisjonenes undersøkelser viser at kommunen har et delegasjonsreglement som plasserer 


myndighet etter loven til de to ulike enhetene etter introduksjonsloven. Det har vært noe 


usikkerhet om delegasjon knyttet til norskopplæringen, men dette skal nå være avklart og 


reglementet oppdatert. Oppgaver og ansvar er videre nedfelt i ulike rutinebeskrivelser. Likevel 


er det slik at det har vært og dels er usikkerhet rundt forståelsen og praktiseringen av 


ansvarsdelingen mellom de to enhetene. Særlig gjelder dette sondringen/grensegangen mellom 


Flyktningetjenesten som hovedansvarlig for innhold og måloppnåelse i introduksjonsordningen 


for den enkelte bruker (introduksjonsloven § 4), og Voksenopplæringen sitt ansvar for 


norskopplæringen til den enkelte (§§ 18 og 19). Revisjonen mener dette bl.a. kan føre til 


usikkerhet omkring hvem som har det siste ordet i forhold med tanke på hva som er det 


«riktige» kvalifiseringsløpet for den enkelte bruker. Det er etter revisjonenes oppfatning viktig 


at dette finner sin avklaring. 


 


Revisjonenes undersøkelser viser også at de to enhetene har hatt et noe ulikt syn på hvilken 


rolle man som ansatt i en kommune kan ta i forhold til å gi bistand til flyktninger både i 


arbeidstiden og på fritiden. Dette har bedret seg og enhetene fremstår i dag som mer omforent 


rundt dette spørsmålet. Revisjonen mener likevel det kan være nyttig at dette tema blir 


diskutert jevnlig siden dette også har betydning for at kommunen møter 


introduksjonsdeltakerne med omforente og felles holdninger til krav og forventninger. 


  


Revisjonens undersøkelse viser videre at samarbeidsklima mellom Flyktningetjenesten og 


Voksenopplæringen er godt. Det er etablert gode arenaer for samarbeid og det samarbeides 


tettere og mer systematisk enn før. Særlig har nettverksmøtet og Flyktningetjenestens 


etablering av arbeids- og utdanningsgruppa bidratt til å utvikle samarbeidet i positiv retning. 


Samarbeidet kunne med fordel vært ytterligere formalisert i felles rutiner eller 


samarbeidsavtaler som forankres godt. De uklarheter som fortsatt er i samarbeidet skriver seg 


etter revisjonenes syn hovedsakelig fra uklarheten rundt forståelsen av ansvars- og 


myndighetsfordelingen som er beskrevet ovenfor.  


 


Etter revisjonens vurdering har de to enhetene mer å hente i samarbeidet sitt med å jobbe 


effektivt og målrettet sammen mot det som er målet med introprogrammet, nemlig integrering 


gjennom kvalifisering til arbeid/utdanning. 


 


Samarbeidet mellom kommunen og NAV 


Som potensiell døråpner til arbeidslivet har også NAV en viktig rolle i arbeidet med 


introduksjonsprogrammet. Undersøkelsen viser at alle er enige om at det er viktig å få på plass 


et tettere samarbeid med NAV i forhold til å ta i bruk et større spekter av arbeidsrettede tiltak i 


introduksjonsprogrammet. Revisjonen mener det er viktig at samarbeidet formaliseres i en 


avtale hvor det klart fremgår hvordan ansvar og oppgaver er og skal fordeles, jf. anbefalingen i 


rundskrivet til introduksjonsordningen.   


 


Samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor 


Voksenopplæringen har i flere år hatt et samarbeid med frivillig sektor i kommunen. Revisjonen 


mener et det er positivt med et slikt samarbeid og at frivillig sektor har en viktig rolle når det 







 


 


gjelder integrering. På generelt grunnlag er det viktig at man i slike samarbeid gjør gode avtaler 


om roller og oppgaver for at dette skal fungere godt overfor alle parter, også flyktningene selv.  


 


Konklusjon 


Revisjonen mener det er noen svakheter i den delen av internkontrollsystemet som skal sikre 


en tydelig ansvars- og rollefordeling og god samhandling mellom aktørene i 


introduksjonsprogrammet. Aktørenes ansvar og oppgaver må etter revisjonens syn avklares 


bedre og forankres i samarbeidsavtaler eller lignende. Særlig må Flyktningetjenestens ansvar 


for programmet som helhet tydeliggjøres og forankres godt i hele organisasjonen.  
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7 MÅL- OG RESULTATSTYRING 


7.1 Innledning 


Introduksjonsprogrammet er en tjeneste der staten har satt flere nasjonale mål. En av de 


viktigste resultatindikatorene er andel som kommer direkte ut i arbeid eller videre utdanning 


direkte etter introduksjonsprogrammets slutt.  


 


Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder resultater i introordningen. 


Forskning viser at årsakene er komplekse og at det er mange faktorer og forhold som spiller 


inn.  


I dette kapittelet skal vi se nærmere på deler av styringsmodellen til Sørum kommune og 


hvordan mål- og resultatstyring blir praktisert i arbeidet med introduksjonsordningen. Vi vil 


også redegjøre for hvilke resultater Sørum kommune har for introduksjonsprogrammet. Her har 


vi valgt å se nærmere på perioden 2010-2013.  


Problemstilling og revisjonskriterier gjengis kort nedenfor. For nærmere redegjørelse, se 


kapittel 3.  


 


Problemstilling 5 og 6 


 


Revisjonskriterier 


 


Hvilke resultater har kommunen 


på viktige nasjonale mål?  


 


 


 


Praktiseres mål- og 


resultatstyring innenfor arbeidet 


med introduksjonsordningen? 


Kommunen bør ha et system for mål- og 


resultatstyring i arbeidet med 


introduksjonsprogrammet.  


 Det bør utarbeides årlige virksomhetsplaner 


med mål og delmål 


 Virksomhetsplaner bør forankres i 


organisasjonen 


 Det bør rapporteres på målene som er satt 


 


 


 


7.2 Mål- og resultater nasjonalt 


Det er satt en rekke nasjonale mål for arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger. 


Målene fremgår av de årlige tildelingsbrevene fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) til 


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)19. For flyktninger med rett og plikt til 


introduksjonsprogram er det blant annet satt følgende mål for 2013:   


 90 prosent av introduksjonsdeltagerne skal gjennomføre krav om 300/600 timer 


norskundervisning eller bestå norskprøve innen fristen på tre år.  


                                           
19 Tildelingsbrevet er BLD’s viktigste styringsdokument overfor IMDi og skal bidra til å nå målene i Prop. 1 S (2012-
2013) for BLD. 







 


 


 55 prosent av deltakere i introduksjonsprogram går over til arbeid eller utdanning 


direkte etter avsluttet program.  


 70 prosent er i arbeid eller utdanning året etter avsluttet program. 


 65 prosent av de som går opp til norskprøver består skriftlig norskprøve og 90 prosent 


muntlig prøve. 


Målene har stort sett vært de samme siden 2010.  


Figuren under viser nasjonale resultater for direkte overgang til arbeid/utdanning etter 


introduksjonsprogrammet for årene 2010-2013.  


Figur 1: Nasjonale resultater for direkte overgang til arbeid/utdanning etter introduksjonsprogrammet for 


årene 2010-2013. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Det utarbeides ikke nasjonal statistikk for resultater av språkprøver for introduksjonsdeltagerne 


som egen gruppe. Statistikk utarbeides kun for innvandrergruppen totalt.  


 


7.3 Mål og resultater i Sørum kommune 


Revisjonen har undersøkt resultatene for overgang til arbeid/utdanning direkte etter endt 


introduksjonsprogram i Sørum kommune i perioden 2010-2014. Vi har også tatt med og 


kommenterer også kort hvor mange flyktninger kommunen bosetter og om de bosetter det 


antall flyktninger som kommunestyret har vedtatt.  


 


7.3.1 Resultater bosetting 


Tabellen under viser en oversikt over hvor mange personer kommunen bosatte i årene 2010-


2013 og hvor mange kommunen mottok i familiegjenforening (familiegjenforening kommer i 


tillegg til kvotene fra IMDi vedtatt i kommunestyret). Tallene er mottatt fra Flyktningetjenesten 


og basert på informasjon om antall faktisk bosatte flyktninger årlig. Tabellen viser også oversikt 


over det antall flyktninger kommunen har vedtatt å bosette årlig20.  


                                           
20 Informasjonen er mottatt av Flyktningetjenesten.  
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Tabell 3: Oversikt over kommunestyrevedtak og bosetting i Sørum kommune.  


 Vedtak Bosatt per år Familiegjenforening 


2014* 10-15 5 0 


2013 10-15 14 6 


2012 10-15 10 0 


2011 10-15 14 3 


2010 10-15 6 2 


Totalt  49 11 


*Per 28. mai 2014 


 


Sørum kommune har i perioden 2010-2014 (per 28. mai) bosatt i alt 49 flyktninger i tillegg til 


11 personer i familiegjenforening21. Det var kun i 2010 kommunen ikke klarte å bosatte i tråd 


med vedtakene i kommunestyret.  


 


7.3.2 Mål og resultater i introduksjonsprogrammet  


Målet i Sørum kommune for 2013 var at 60 prosent av deltagerne skulle gå over i lønnet arbeid 


eller videre utdanning (grunnskole regnes ikke med i måloppnåelsen). Av tabellen under ser vi 


at ingen av deltagerne gikk over i arbeid eller utdanning i 2013. «Arbeid» har man i Sørum 


valgt å definere som minst 20 timer lønnet arbeid eller mer i uka. Tallene i tabellen under er 


basert på informasjonen mottatt fra Flyktningetjenesten. 


   


Tabell 4: Årlige resultater i introduksjonsprogrammet i Sørum 


 Antall 


deltagere  


Avsluttet  Jobb Utdanning 


 


Nav Grunnskole Annet 


2014 21 2 0 0 1 1 0 


2013 23 5 0 0 2 1 2 


2012 21 11 0 3 5 0 3 


2011 19 10 3 4 2 0 1 


2010 15 5 0 1 2 0 2 


Tot  33 3 8 12 2 8 


Antall deltagere: viser totalt antall deltagere i program (som har vedtak om program), inkludert deltakere som er i 


permisjon. Selv om de er i permisjon regnes de fortsatt som en del av programmet etter hva revisjonen får opplyst (i 


mail av 27.03.14). 


Annet: Denne kategorien omfatter blant annet de som har flyttet fra kommunen. 


 


Siden 2010 har til sammen 33 deltagere avsluttet introduksjonsprogrammet. Av disse gikk:  


 3 personer direkte ut i jobb (minimum 20 prosent lønnet arbeid) 


 8 personer videre i utdanning (videregående skole eller høyere) 


 2 personer videre eller fortsatte i grunnskole 


 12 personer ut i NAV-tiltak eller andre tiltak 


 8 personer er registrert som «annet»22 


 


Det var kun i 2011 at noen av deltagerne gikk direkte over i arbeid eller utdanning.  


Ser vi på perioden 2010-2014 under ett og regner om til prosent, gikk 33 prosent (11 av 33 


personer) direkte ut i arbeid/videre utdanning23.  Majoriteten gikk over i NAV tiltak/andre tiltak.  


 


                                           
21 Disse kommer i tillegg til kvotene fra IMDi vedtatt i kommunestyret 
22 Denne kategorien omfatter blant annet de som har flyttet fra kommunen 
23 Grunnskole regnes ikke med her. 







 


 


Figuren under illustrerer fordelingen:  


     


Figur 2: Andel (prosent) som har gått ut arbeid/utdanning, NAV-tiltak, grunnskole etc. direkte etter 


avsluttet introduksjonsprogram


 
 


7.3.3 Resultater norskprøver 


Hvor mange som består norskprøver av de som går opp til eksamen anses som en viktig 


resultatindikator i introduksjonsprogrammet. Det utarbeides som nevnt ikke nasjonal statistikk 


over resultater av norskprøver for introduksjonsdeltagerne som en egen gruppe, statistikk 


utarbeides kun for innvandrergruppen som helhet. Voksenopplæringen fører heller ikke intern 


oversikt over resultatene24. Opplysningene kan hentes ut av Nasjonalt introduksjonsregister 


(NIR) manuelt.  


 


På forespørsel har revisjonen mottatt informasjon om antall introduksjonselever som har gått 


opp til og bestått hhv. skriftlige (NP2 og NP3 sett under ett) og muntlige prøver i perioden 


2010-2013. Statistikken er et resultat av manuell telling og utarbeidelse hos 


Voksenopplæringen.  


 


Tallene fremgår av tabellen under:  


 


Tabell 5: Antall introduksjonsdeltagere ved VO som har gått opp til og bestått nasjonale norskprøver  


 2010 2011  2012  2013 Totalt 2010-


2013 


 Møtt Bestått Møtt Bestått Møtt Bestått Møtt Bestått Møtt  Bestått 


Ant. 


Muntlig 


3 3 10 9 7 5 1 1 21 18 


Ant. 


Skriftlig 


3 2 9 6 4 1 2 1 18 10 


 39 28 


 


Tabellen viser at det de siste to årene har vært en nedgang i antall deltagere som har gått opp 


til prøver. I 2013 var det kun en av totalt 15 introduksjonsdeltagere som gikk opp til muntlig 


prøve, mens to gikk opp til skriftlig. Rektor mener dette kan ha sammenheng med en økning i 


                                           
24 Voksenopplæringen melder opp deltagere til prøver og resultatene registreres (hos VOX) i NIR (Nasjonalt 
introduksjonsregister). 
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antall elever med lite eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet (spor 1 elever). Disse elevene 


når ofte ikke et høyt nok språknivå til å klare de nasjonale prøvene i løpet av den tiden de er på 


skolen. Det kan også ha sammenheng med at det statlige resultattilskuddet falt bort i 2011. 


Frem til da fikk kommunen tilskudd for hver elev som gikk opp til prøver og bestod. 


 


Ser vi på resultatene for hele perioden 2010-2013 og omgjør tallene til prosent ser vi at:  


 Av de som gikk opp til muntlig (21) har 86 prosent (18) bestått 


 Av de som gikk opp til skriftlig (18) har 56 prosent (10) bestått 


 


1. september 2013 ble det innført obligatorisk krav etter loven at alle skal gå opp til avsluttende 


prøve i norsk og samfunnskunnskap25. Bakgrunnen var et ønske om å tydeliggjøre kommunens 


ansvar for å gi tilpasset opplæring av høy kvalitet, samt den enkeltes og samfunnets behov for 


å få god dokumentasjon av resultatene etter gjennomført opplæring26. I Sørum gjennomføres 


disse prøvene første gang sommeren 2014.  


 


7.4 Nærmere om mål- og resultatstyring i Sørum kommune 


 


Kjernen i  styringssystem i Sørum kommune er det fullstendige balanseregnskapet (FBR).  Det 


strategiske plan- og budsjettarbeidet skal sikre en helhetlig planlegging, styring og 


resultatrapportering i hele organisasjonen og bidra til å realisere visjonen om Den gode 


kommune.  (Kilde: Strategisk plan og budsjettarbeid, prosedyre).  


 


Rådmannen har det overordnede ansvaret for å gjennomføre plan- og budsjettprosessen i 


samsvar med kommunens vedtatte strategiske mål- og resultatstyring. Virksomhetsleder har 


ansvar for og myndighet til å gjennomføre strategisk plan- og budsjett arbeid i egen virsomhet. 


Virksomhetsleder har ansvar for å sikre medarbeidernes deltagelse, involvering og 


ansvarliggjøring i prosessen.  


 


Kommunens målsetninger uttrykkes gjennom planer både på kort og lang sikt. Følgende 


dokumenter står sentralt:  


 


Kommuneplan 


Her uttrykkes langsiktige mål og særskilte utfordringer kommende 12 år.  Målene er knyttet til 


6 kapitalområder, hhv. finanskapital, samfunnskapital, natur- og miljøkapital, brukerkapital, 


humankapital og strukturkapital.  


 


Økonomiplan med handlingsprogram 4 år 


Konkretisering av de 12 årlige målene gjøres gjennnom fireårige strategiske mål. Ett mål for 


hvert av kapitalområdene. Målene er også kommunens kvalitetsmål.  


 


Årsbudsjett 


De fireårige målene «brekkes ned» til årlige fokusområdet, inkludert måleindikatorer for hver 


seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. 


 


Rapportering 


Det er månedlig rapportering til rådmannen. For finanskapitalen rapporteres månedlig til 


politikerne. Det rapporteres i tertial- og årsrapporter med utgangspunkt i kapitalbegrepene i Det 


fullstendige balanseregnskapet. 


                                           
25 Prøvene er obligatoriske for alle som får vedtak om opphold etter 1. september 2013 og som etter introduksjonsloven 
gir dem rett og plikt til opplæring. I tillegg til prøve i norsk, innføres for første gang en egen prøve i samfunnskunnskap. 
26 Begrunnelsen for kravet fremkommer av lovforslaget i Prop.79 L (2010-2011). 







 


 


 


7.5 Mål- og resultatstyring i introduksjonsprogrammet 


Planlegging, målsettinger og rapportering i forbindelse med introduksjonsprogrammet er fordelt 


på to virksomheter, hhv Flyktningetjenesten i virksomhet for Levekår og Voksenopplæringen. 


Mens Levekår er en del av Familie og Nærmiljø, er Voksenopplæringen en del av 


utdanningssektoren. Det er derfor nødvendig å beskrive mål- og resultatstyringen i disse 


sektorene hver for seg.  


 


7.5.1 Flyktningetjenesten 


Mål og tiltak - virksomhetsplan 


Flyktningetjenesten er en del av virksomhet for Levekår og målene for tjenesten fremgår av 


virksomhetens virksomhetsplan. Revisjonen får opplyst at virksomhetsplanen utformes i 


samarbeid med de ansatte og at målene som er utarbeidet er godt forankret i virksomheten.  


Planen utformes i tråd med kommunes mal for virksomhetsplaner. I det følgende vil vi 


undersøke nærmere målene som er satt for introprogrammet/Flyktningetjenesten for 2013 og 


undersøke hvordan og hva som er blitt rapportert til ledelsen.  


 


I planens punkt 3.1 pekes det på utfordringer for virksomheten, som bosetting av 15 flyktninger 


i 2013 og mangel på boliger. Det pekes også på at flyktningeboliger bør «inn i» boligsosial 


handlingsplan.  


 


Virksomhetsplanen inneholder en swot-analyse som tar for seg trusler og muligheter «utenfra» 


og forbedringsmuligheter internt.  


 


OMVERDEN EGEN ORGANISASJON 


Trusler: 


 Krav og forventninger til tjenesteyting 


hos innbyggerne 


 Manglende boliger til flyktninger 


 Rusmiljø blant unge i kommunen 


 Økt press på psykiske helsetjenester, 


fysioterapitjenesten, legevakt 


Forbedringsområder: 


 Strukturere folkehelsearbeidet 


 Tenke mer tverrfaglig og 


forebyggende 


 Kjenne innhold og arbeidsoppgaver 


til andre virksomheter/enheter 


/samarbeidspartnere internt og 


eksternt. 


 Samarbeid og kommunikasjon 


 Informasjonsarbeid 


Muligheter: 


 Samarbeid og partnerskap med frivillige 


 Økt fokus på forebyggende og 


helsefremmende arbeid 


 Tilgjengelighet og nærvær  


Sterke sider: 


 Kompetanse og tverrfaglighet  


 Motiverte, positive, idèrike og 


kreative medarbeidere 


 Godt arbeidsmiljø bygget på tillitt, 


respekt og ydmykhet for hverandre. 


 


Målene for virksomheten er listet opp i punkt 4.2. i virksomhetsplanen. Målene som direkte 


omfatter flyktningarbeidet er: 


 


 Det skal bosettes 15 flyktninger i 2013 


 Minimum 60 prosent av flyktningene skal komme ut i lønnet arbeid eller utdanning etter 


endt introduksjonsprogram 


 


Målet for bosetting av 10-15 flyktninger årlig vedtas gjennom årlige politiske vedtak i 


kommunestyret. Målet om at 60 prosent skal ut i jobb eller utdanning er nedfelt i 


virksomhetsplanen både for 2013 og 2014. I tillegg fremgår det både av saksfremlegg 
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(10/4652-1), informasjon på kommunens nettsider at målet er at de bosatte generelt skal bli 


selvstendige, lære norsk, kommer i lønnet arbeid og blir uavhengige av kommunale ytelser. I 


følge virksomhetsleder for Levekår er politikerne i kommunen svært engasjert og interessert i 


flyktningarbeidet, noe hun mener den pågående revisjonen vitner om.  


 


Virksomhetsplanen inneholder ikke delmål eller tiltak som beskriver hvordan målene skal nås. 


Revisjonen får opplyst at det imidlertid jobbes kontinuerlig med å nå målene og at det er høy 


bevissthet internt i Flyktningetjenesten om dette. Temaet diskuteres også på de månedlige 


nettverksmøtene og i Arbeids- og utdanningsgruppa. Leder peker konkret på fire tiltak som er 


gjennomført eller som det arbeides med, med tanke på å nå målet om arbeid/utdanning:  


 


 Opprettelse av Arbeids- og utdanningsgruppe (AU-gruppa) høsten 2013 med fokus mot 


arbeidskvalifisering og utdanning.  


 Utarbeidelse av nye rutiner for bruk av IP-planer (del av generell forbedring 


kvalitetssystemet). Det er et mål at planene i større grad skal benyttes som et aktivt 


verktøy i kvalifiseringsprosessen.  


 Innføring av Sampro – en digitalt verktøy for bedre samarbeid og kommunikasjon med 


Voksenopplæringen 


 Det er igangsatt et prosjekt i Flyktningetjenesten for å undersøke muligheter for et 


samarbeid om praksisplasser i kommunale virksomheter og det private næringslivet 


Sørum.  


 


Flyktningetjenesten understreker overfor revisjonen viktigheten av å ha større fokus på 


arbeidsretting av programmet. Det pekes på at introduksjonsprogrammet er ment å være mer 


enn språkopplæring og at det er viktig at kommunen utvider sitt tilbud med for eksempel 


arbeidspraksisplasser.  


 


Virksomhetslederen i Levekår peker på det generelt jobbes mer systematisk, både internt og 


opp imot samarbeidspartnerne. I samarbeid med tjenesteområdets kvalitetsutvalg jobbes det 


også med å forbedre kvalitetssystemet i virksomheten, få på plass gode rutiner og legge til 


rettet for mer systematikk i arbeidet (se også kap 6). Virksomhetslederen peker på at det å 


finne frem til gode måleindikatorer for virksomheten vil være en del av dette. 


 


Kommunen har vedtatt å bosette 10-15 flyktninger i 2014. Revisjonen får opplyst at det er 


mangel på kommunale boliger i kommunen, noe som bidrar til å gjøre bosettingsarbeidet 


krevende. Økonomi- og administrasjonsutvalget (Ø/A) vedtok høsten 2013 at det skal 


utarbeides en boligpolitikk som tar sikte på å gjøre flyktningene selvstendige på boligmarkedet 


(sak 109/13). Leder for Levekår opplyser til revisjonen at de jobber med å lage en plan for 


dette. På intervjutidspunktet (26.02.14) jobbet leder med et saksfremlegg med forslag om å 


kjøpe et visst antall boliger årlig til flyktningeformål. Målet på sikt er at flyktningene skal kunne 


kjøpe sin egen bolig. Planen forventes å bli lagt frem for kommunestyret i mai/juni 2014.  


 


 


Rapportering  


Leder for Levekår rapporterer på målene til kommunalsjef og rådmann i tertialrapporter og i 


kommunens årsrapport. Rapportene legges frem for kommunestyret.  


 


I 1.tertialrapport 2013 pekes det på at det er en utfordring å skaffe tilstrekkelig med 


kommunale boliger til flyktningene men at det er igangsatt et arbeid med å vurdere mulige 


løsninger.  


 Det er foretatt strategiske diskusjoner om boligproblematikken relatert til bosetting av 


flyktninger.  







 


 


 Det rapporteres på antall bosatte flyktninger så langt i perioden; 3 av 15 flyktninger 


bosatt og 5 personer bosatt i familiegjenforening.  


 


I 2. tertialrapport rapporteres det om opprettelsen av arbeid- og utdanningsgruppa for 


flyktninger i samarbeid med NAV. Det rapporteres også om at det forventes at 


Flyktningetjenesten skal nå sitt mål for 2013 om å bidra til at 60 prosent av flyktningene i 


kommunen kommer seg ut i arbeid eller utdanning. 


 


Til årsrapporten for 2013 rapporteres det spesifikt på målene for 


flyktningarbeidet/introprogrammet følgende:   


 Det arbeides for å fremskaffe boliger til flyktninger opp mot kommunestyrevedtak 


 Arbeids- og utdanningsgruppa er etablert i regi av Flyktningetjenesten 


 Det er bosatt 15 flyktninger i 2013 


 Målet om 60 prosent av flyktninger ut i lønnet arbeid eller utdanning etter endt 


introduksjonsprogram er ikke nådd.  


 Det er jevnlige møter mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen gjennom 


nettverksmøter 


 Levekår arbeider for mest mulig selvstendighet  


 


7.5.2 Mål- og resultatstyring i Voksenopplæringen  


Mål og tiltak - virksomhetsplan 


Voksenopplæringen utarbeider årlig virksomhetsplan. Rektor opplyser (telefonintervju 1.04.14) 


at virksomhetsplanen utarbeides i samarbeid med medarbeiderne i organisasjonen og at den er 


godt forankret. Skolens mål for 2013 fremgår av virksomhetsplanen (s.8). Med utgangpunkt i 


fokusområder for utdanningssektoren som helhet har Voksenopplæringen pekt ut følgende 


fokusområder: 


 


1. God ressursutnyttelse 


2. Samhandling med lag og foreninger i nærmiljøet 


3. Rekruttere og beholde personale og bedre kjønnsfordelingen 


4. Norsk og grunnskoleopplæring 


5. Være i stand til å bruke digitale ferdigheter for å øke egen læring 


 


Innenfor hvert fokusområde er det konkretisert kritiske suksessfaktorer, resultatindikatorer, mål 


og tiltak. Det er ikke angitt frister eller ansvarlige for de ulike tiltakene.  


 


Til sammen har Voksenopplæringen 13 mål for 2013. Målene er fordelt på 4 ulike perspektiv 


hhv. brukerperspektivet, det interne perspektivet, ressursperspektivet og 


egenlæringsperspektivet. De fleste av målene er det knyttet resultatindikatorer til og det er 


formulert konkrete tiltak.  


 


Ettersom Voksenopplæringens viktigste oppgave må kunne sies å være å lære elevene norsk og 


gi innsikt i det norske samfunnet vil vi undersøke nærmere hvordan mål- og resultatstyringen 


er for fokusområdet «Norsk, grunnskoleopplæring og veiledning». I tillegg ser vi på 


fokusområdet «Samhandling, lag og foreninger i nærmiljøet». Det er til sammen formulert tre 


mål på disse områdene.  


 


 


 


 


 


 


 







 


53 


 


Målene, med resultatindikatorer og tiltak, er oppsummert i oversikten under.   


 


Fokus- 


Område 


Mål Resultat- 


Indikatorer 


Tiltak 


Norsk, 


grunnskole og 


veiledning 


Norskprøver skal 


være over 


landsgjennom- 


Snittet 


NP og 


grunnskoletesten 


Implementere ny læreplan, samle 


tilleggsoppgaver til Migranorsk og 


tester til nivå A1 


Gi råd og 


veiledning slik at 


eleven utnytter 


sin kompetanse 


Antall elever i 


jobb/utdanning 


Bistå med godkjenning av papirer, 


bistå med å søke videreutdanning 


 Kartlegge elever 


slik at de får 


riktig tilbud 


Antall kartlagte 


elever 


Etablere oppfølgingsrutine med 


kontaktlærer og språkpraksis. Ta i bruk 


grunnskoletester fra Migra. 


Elevbibliotek m/utlån 


Samhandling 


med 


arbeidsliv, lag 


og foreninger 


i nærmiljø 


Øke elevenes 


norskferdigheter 


gjennom praktisk 


bruk av språket 


av i lokalmiljøet 


Antall elever som 


deltar i lokalmiljøet 


Antall tilbud til 


elever 


Flerkulturell møteplass, FN-dagen, 


Sørum-festivalen, matkurs, 


frivillighetssentralen, aktivitetssenteret, 


Sørum skole, treningssenteret, 


svømming, språkarbeidsplasser, sosiale 


medier 


 


 


Voksenopplæringen setter ikke egne mål for introdeltagerne som gruppe, introduksjonselevene 


faller inn under skolens alminnelige mål. Rektor opplyser til revisjonen at skolen har fokus på 


individuelle mål og henviser til Flyktningetjenesten når det gjelder ansvar for mål for gruppen 


som helhet.  Hun opplyser videre at hun ikke ser det som «naturlig» å skille ut introdeltagerne 


som egen gruppe med egne mål. Hun peker på at introdeltagerne går i klasse med andre 


elever, får det samme tilbudet og lærerne forholder seg til disse på lik linje med elevene for 


øvrig. Voksenopplæringen ser ikke at det er et behov for spesielle mål for 


introduksjonsdeltagerne, eller at det er deres ansvar. 


 


Rapportering  


I likhet med virksomhet for Levekår rapporterer rektor til rådmannsgruppen i tertialrapporter og 


i årsrapport. Rapportene legges frem for kommunestyret. I tillegg rapporteres månedlig til 


rådmannsgruppa på økonomi, kompetanseheving, fravær og avvik.  


 


Revisjonen har gått gjennom to tertialrapporter for 2013. I 1. tertialrapport rapporteres det om 


at resultatene for norskprøve 2 og 3 i februar var gode. For øvrig rapporteres det på 


gjennomførte tiltak og tiltak som er under arbeid (s. 58).  


 


I 2. tertialrapport (s. 59) rapporteres det om at det er avlagt 43 norskprøver (totalt) i mai og at 


nærmere 100 prosent besto. Det rapporteres på gjennomførte tiltak og at Flyktningetjenesten 


har overtatt ansvaret for introelevene i skolens ferier og programtid utenom norskopplæring. 


 


Under resultatvurdering rapporteres det i begge tertialrapportene om at «de ansatte er 


utviklingsorienterte, og elevene er godt fornøyd med opplæringen». Rektor opplyser til 


revisjonen at det gjennomføres årlige brukerundersøkelser blant elevene. Undersøkelsene 


brukes som et virkemiddel til å forbedre undervisningen. Det rapporteres også på økonomi og 


sykefravær i organisasjonen. 


 


I årsberetningen for 2013 (under politisk behandling pr. mai 2014) rapporteres  


norskprøveresultater for skolen som helhet. Det rapporteres videre blant annet om at 


tiltaksplanen er gjennomført med fokus på IKT i undervisning og metodikk.  







 


 


 


Ettersom det ikke er satt mål for introduksjonsdeltagerne som egen gruppe, skilles de heller 


ikke ut i statistikken over norskprøveresultater og det rapporteres ikke spesifikt på denne 


gruppen. Rektor understreker overfor revisjonen at norskprøveresultater for introdeltagerne 


ikke har vært etterspurt verken av Flyktningetjenesten eller ledelsen. Det har heller ikke vært 


noe tema at de skal ha egne mål for introdeltagerne som gruppe.  


 


I tillegg til en bevisst bruk av mål- og resultatstyring er det viktig at lederne i en kommune 


etterspør og får tilstrekkelig styringsinformasjon om et område eller en sektor.  


Det vil for eksempel være viktig å ha styringsinformasjon om hvorvidt man fyller viktige 


lovpålagte krav til en tjeneste. Dette har sammenheng med internkontrollsystemet som også 


skal være med på å sikre at en tjeneste er innenfor de lover, reguleringer og andre rammer 


som blir gitt. 


 


7.6 Samarbeid om mål- og resultatstyring i introduksjonsarbeidet 


 


Som beskrevet tidligere (jf. kapittel 7) er godt samarbeid viktig for å lykkes med å kvalifisere 


introduksjonsdeltagere til arbeid eller videre utdanning. Et godt samarbeid er også viktig når 


det settes mål og utarbeides tiltak for tjenesten.  


 


Flyktningetjenesten opplyser om at de ikke har et formelt samarbeid om hvilke mål som skal 


settes for programmet, eller om hvilke tiltak som må settes inn for å nå dit. Flyktningetjenesten 


setter mål for sitt ansvarsområde som er programmet som helhet, mens Voksenopplæringen 


ikke har egne mål for introprogrammet som sådan. Målene settes for den enkelte i individuell 


plan.  


 


7.7 Revisjonens vurdering 


 


Introduksjonsordningen som sådan har en sterk prioritering fra sentrale myndigheters hold. 


Området styres med til dels svært detaljert regelverk, det gis eget tilskudd og det er satt egne 


nasjonale mål for området. Ett viktig nasjonalt mål er at 55 prosent av introduksjonsdeltagerne 


skal gå over i jobb eller videre utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram. Sørum 


kommunes eget mål var i 2013 på «60 prosent ut i lønnet arbeid/utdanning». På landsbasis har 


resultatet de siste årene ligget på 46-47 prosent de siste årene, men med store variasjoner 


kommunene i mellom. Revisjonens undersøkelse viser at resultatet i Sørum kommune fra 2010 


og frem til i dag samlet sett, er på 33 prosent. Beregningsgrunnlaget er imidlertid lavt (få 


deltagere) og man skal derfor være forsiktig med å sammenligne 


 


Sørum kommune legger til grunn mål- og resultatstyring for hele sin virksomhet.  


I følge en undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Rambøll (2011) er mål og 


resultatstyring i arbeidet med introduksjonsordningen en av flere forhold som kan bidra til at 


flere deltakere kommer over i arbeid eller utdanning etter avsluttet program. IMDi har også i 


flere sammenhenger oppfordret kommunene til å ta i bruk mål- og resultatyring i programmet, 


dvs. sette konkrete mål, delmål og utarbeide gode måleindikatorer. Utfordringen er, etter 


revisjonens mening den, at de to viktigste aktørene i introduksjonsprogrammet,  


Flyktningetjenesten i Levekår og Voksenopplæringen, ligger i hver sin sektor med hvert sitt 


styrings- og rapporteringssystem.  


 


Det å beherske norsk og forstå det norske samfunnet er viktige forutsetninger for å lykkes i 


arbeidslivet. Hvorvidt Flyktningetjenesten lykkes med sitt overordnende mål (60 prosent i 
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jobb/utdanning) avhenger av kvaliteten på norskopplæringen og hvor godt Voksenopplæringen 


lykkes med å lære elevene norsk.  


 


Revisjonen mener det er viktig at kommunen har oversikt over hvordan «det står til» med 


norskkunnskapene til introdeltagerne, ikke bare individuelt, men også for gruppen som helhet 


(selv om den er liten). Resultater på nasjonale norskprøver er en indikator på kvalitet i 


undervisningen og fra og med høsten 2013 ble det obligatorisk å avlegge avsluttende prøve i 


programmet. Før dette var det kun de med et visst språknivå som gikk opp til de nasjonale 


prøvene. Revisjonens undersøkelse viser at kommunen kun har oversikt over resultater for 


norskprøver for skolen som sådan, men ikke for introdeltagerne som egen gruppe. 


Undersøkelsen viser også at ingen har etterspurt slik informasjon. Revisjonen mener slik 


informasjon bør være viktig styringsinformasjon i introduksjonsprogrammet og at dette er 


informasjon Flyktningetjenesten og ledelsen for øvrig bør etterspørre.   


 


Kommunen er pålagt å registrere mye informasjon om introdeltagerne i NIR (Nasjonalt 


introduksjonsregister). Revisjonen mener kommunen bør se på hvordan noe av dette kan 


systematiseres og brukes som styringsinformasjon i programmet. Dette har sammenheng med 


internkontrollsystemet som også skal være med på å sikre at en tjeneste er innenfor de lover, 


reguleringer og andre rammer som blir gitt. 


 


Undersøkelsen viser for øvrig at det er høy bevissthet i Flyktningetjenesten om at målet i 


introduksjonsprogrammet er rask overgang til arbeid eller utdanning. Det er det siste året 


gjennomført flere tiltak for å nå målet men tiltakene er ikke nedfelt i Flyktningetjenestens 


virksomhetsplan. Revisjonen mener tiltak bør forankres i virksomhetsplanen med angivelse av 


frister og ansvar.  


 


 


Konklusjon 


Kommunen praktiserer en form for mål- og resultatstyring i introduksjonsprogrammet, men 


mener det er et potensial for bedre forankring og samarbeid på tvers av enheter. 


  







 


 


 


8 RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 
 


Rådmannen fikk rapporten til høring den 03.06.2014 med svarfrist 17.06.2014. Høringssvaret 


følger som vedlegg 3.  


 


I høringssvaret har rådmannen påpekt enkelte faktafeil i rapporten. Disse er korrigert og 


innarbeidet i rapporten.  
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VEDLEGG 1 - TIMEPLANER 


 


Timeplan for klassene A1 Basis og Basis på dagtid 


Voksenopplæringen  


 Man Tirs  Ons Tors  Fre Totalt antall 


timer pr uke 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


31,15 


Norskundervisning 9:00-


10:30 


 9:00-


10:30 


 9:00-


10:30 


Lunsh 10:30-


11:00 


10:30-


11:00 


10:30-


11:00 


Selvstendig 


arbeid(Migra) 


 


11:00-


11:45 


11:00-


11:45 


11:00-


11:45 


Norskundervisning 12:00-


13:30 


12:00-


13:30 


12:00-


13:30 


Samfunnsfag   13:45-


15:15 


 


Språkpraksis  9:00-


15:00 


 9:00-15:00  


Flyktningetjenesten 


AU 13:45-


15:30 


 13:45-


15:30 


  


Antall timer pr. dag 6,5 6 6,5 6 6,15 


 


 


Timeplan for klassene A1 og A2 på dagtid 


Voksenopplæringen  


 Man Tirs  Ons Tors* Fre Totalt antall 


timer pr uke 


Norskundervisning 9:00-


10:30 


9:00-


10:30 


9:00-


10:30 


9:00-10:30 9:00-


10:30 


 


Lunsh 10:30-


11:00 


10:30-


11:00 


10:30-


11:00 


10:30-


11:00 


10:30-


11:00 


Selvstendig 


arbeid(Migra) 


11:00-


11:45 


11:00-


11:45 


11:00-


11:45 


11:00-


11:45 


11:00-


11:45 


Norskundervisning 12:00-


13:30 


12:00-


12:45 


12:00-


13:30 


12:00-


12:45 


12:00-


13:30 


Samfunnsfag     13:45-


15:15 


Flyktningetjenesten 


AU 13:45-


15:30 


 13:45-


15:30 


12:45-


15:30 


 


 


       


Antall timer pr. dag  6,5 3,45 6,5 6,5 6,15 29,5 


* Denne gruppen er språkpraksis fra og med 6. mars 2014 fra kl. 09:00-12:00. Dagen fortsetter med AU-gruppe fra kl. 


14:00.  
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VEDLEGG 2 – RUTINER FOR FRAVÆRSFØRING OG 


KONTROLL 


 


 


Etter hva revisjonen har forstått fungerer rutinene slik:  


 


• Voksenopplæringen registrerer tilstedeværelse i norsktimer, samfunnsfag og i 


språkpraksis og fører ukentlig oppmøte i NIR.  


• Flyktningetjenesten gjør tilsvarende for timene i Arbeid- og utdanningsgruppa og i 


ferieprogrammet (fra høsten 2013).  


• Deltagerne selv har ansvar for å levere fremmøte-listen innen den 1. hver måned til 


Flyktningetjenesten. Ved fravær skal dokumentasjon ligge ved fremmøte-listen  


• Flyktningetjenesten registrerer fravær i NIR og kjører lønnsansvisning til 


lønningskontoret.  


• Flyktningetjenesten ved flyktningkonsulentene har ansvar for å vurdere, eventuelt 


godkjenne fraværet og foreta trekk i lønn dersom fraværet er ugyldig.  


• Dersom en deltager er sammenhengende borte i mer enn en uke, tar skolen kontakt 


med flyktningekoordinator. I følge rutinene skal det da innkalles til samtale med 


deltaker, ev tolk og representant for skolen for å oppklare grunn til fravær.  


 


  







 


 


 


 


VEDLEGG 3 - RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 
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Budsjett 2017 
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1 Om Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 


Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus) ble stiftet 26.3.12. Selskapet er 
sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 


Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, 
Sørum, Ullensaker kommuner.  


 
Selskapet er opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. 
Regnskapet føres imidlertid etter kommunale regnskapsprinsipper jf. 


selskapsavtalen, og budsjettet er bygd opp etter diss prinsippene.  


1.1 Sekretariatets oppgaver  


Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes 
kontrollutvalg etter gjeldende lover og forskrifter. Sekretariatet skal påse at de 


saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes 
vedtak blir iverksatt. Sekretariatet utfører overordnet analyse og lager planene 
for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I tillegg utfører sekretariatet 


undersøkelser på oppdrag fra kontrollutvalgene. Vi er en viktig faglig ressurs og 
diskusjonspartner for utvalgene og er det operative leddet som står for dialogen 


med rådmannen og revisjonen.  
 


I tillegg har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av selskapet.  


1.2 Bemanning 


Sekretariatet har 3 ansatte. Bemanningen er godt tilpasset kontrollutvalgenes 
oppgaver og aktivitetsnivå.  Rokus har for tiden noe ledig kapasitet, og selger 
sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  


2 Budsjettforutsetninger  
De årlige tilskuddene fra eierkommunene utgjør så godt som hele omsetningen i 


selskapet. Dersom inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling og 
pensjonsforpliktelse vil dette få stor negativ betydning for selskapets drift.  
 


Vi har spurt eierkommunene om signaler om hvilke forutsetninger som kan 
legges til grunn i budsjettarbeidet. For mange er det for tidlig å komme med slike 


signaler. Regjeringen anslår i RNB nasjonal lønnsvekst i 2017 til 2,8% og en 
deflator på 2,7%. Rokus har en lønnsandel på 80 %. Vi har derfor lagt til grunn 


en justering av kommunenes betaling på 2,7 % i 2017. 
 
Pensjonsutgiftene er budsjettert med 16 % i 2017.  


 
3 Budsjett 2016 


3.1 Utgifter 
For å harmonisere styrehonoraret andre styrer på Romerike, vedtok 
representantskapet å nedjustere satsene for godtgjøring møtegodtgjørelse i R-


sak 3/16: 
 Styrets leder: kr 50 000,- 


 Nestleder: Kr 25 000,- 
 Styremedlemmer: Kr 20 000,- 
 Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,- 
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Møtegodtgjørelse til medlemmene av representantskapet fastsettes og dekkes av 
eierkommunene, og følger eierkommunens satser for godtgjøring. For leder og 


nestleder er det tidligere (i R-sak 11-2012) fastsatt følgende satser: 
 Representantskapets leder: Kr 15 000,- 


 Nestleder: Kr 5 000,- 
 


3.2 Inntekter  


Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra eierkommunene. Vi har i 
samsvar med signaler fra eierne budsjettert med en tilskuddsøkning på 2,7 % fra 


2016 til 2017, noe som samlet utgjør 73 700 kroner.  
 


Kommunenes betaling for sekretariatstjenesten fordeler seg slik: 
 


 Kommuner 2017 2016 2015 


Aurskog Høland  197 606  192 476 183 897 


Eidsvoll  228 474  222 542 212 623 


Fet  178 491  173 856 166 107 


Gjerdrum  158 070  153 966 147 103 


Hurdal  142 625  138 922 132 730 


Lørenskog  280 032  272 762 260 604 


Nannestad  181 320  176 612 168 741 


Nes  217 632  211 981 202 533 


Nittedal  227 168  221 270 211 408 


Rælingen  203 214  197 938 189 115 


Skedsmo  350 840  341 731 326 499 


Sørum  203 695  198 406 189 563 


Ullensaker  270 333  263 314 251 578 


Sum  2 839 500  2 765 775 2 642 500 


 
 


Inntekter fra salg av sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker er 
budsjettert med 150 000 kroner. Avtalen varer til høsten 2017 med opsjon på 


forlengelse i 2 år. 
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Driftsbudsjett      


  B 2017 JB 2016 B2015 R 2015 


Driftsinntekter         
Salgsinntekter          150 000           140 000           140 000       -237 391  


Refusjoner           53 000            62 000            75 500         -38 715  


Overføringer       2 839 500        2 765 775        2 642 500    -2 583 495  


Sum driftsinntekter       3 042 500        2 967 775        2 858 000    -2 859 600  


          


Driftsutgifter         


Lønn inkl. sosiale utgifter       2 461 500        2 419 500        2 271 500     2 183 800  


Kjøp av varer og tjenester          528 000           490 000           515 000        401 532  


Overføringer           53 000            62 000            75 500          38 715  


Sum driftsutgifter       3 042 500        2 971 500        2 862 000     2 624 046  


          


Driftsresultat                  -               -3 725             -4 000       -235 554  


          


Finansposter         


Renteinntekter             1 000              5 225              5 000         -36 900  


Sum finansposter             1 000              5 225              5 000         -36 900  


          


Motpost kalkulatoriske avskrivninger         


          


Ordinært resultat             1 000              1 500              1 000       -272 454  


          


Interne finansieringstransaksjoner         


Avsetninger         


Bruk av tidligere avsetninger         


     


Bruk av fond                  -               -61 508  
Finansiering av utgifter i 
investeringsregnskapet             1 000              1 500              1 000              505  


          


Regnskapsmessig resultat 0  0  0  -334 467  


         


         


         


Ramme for virksomheten       3 043 500        2 973 000        2 863 000    


(sum driftsutg. + sum finansutgifter)         
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Investeringsbudsjett 


    


Konto  B 2017 B 2016 B 2015 


    
UTGIFTER       


Kjøp av aksjer og andeler  1 000 1 000 1 000 
Dekning tidligere års 
underskudd       


Sum utgifter 1 000 1 000 1 000 


        


Finansiering       


        


        


Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 


Bruk av disposisjonsfond       


Sum finansiering -1 000 -1 000 -1 000 
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Detaljert budsjett 
Konto/   2017 JB 2016 2016 R 2015 


  UTGIFTER         


10100 Lønnsutgift faste stillinger 1 755 000 1 698 000 1 698 000 1 607 000 


10800 Godtgjørelse styret og valgkom 125 000 152 000 152 000 131 800 


  Sum lønn 1 880 000 1 850 000 1 850 000 1 738 800 


           


10910 Arbeidsgivers andel pensjon 280 000 270 000 270 000 165 000 


10911 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 1 500 1 500 1 500 1 000 


10999 Arbeidsgiveravgift 300 000 298 000 298 500 279 000 


  Sum sosiale utgifter 581 500 569 500 570 000 445 000 


  Sum lønn og sosiale utgifter 2 461 500 2 419 500 2 420 000 2 183 800 


           


11010 Kontorutgifter/rekvisita  10 000 19 000 19 000 7 245 


11020 Kopiering/papir/toner 10 000 25 000 25 000 6 266 


11030 Abonnementer 10 000 10 000 10 000 7 589 


11031 Faglitteratur 2 000 2 000 2 000 0 


11151 Bevertning 15 000 7 000 7 000 13 194 


11210 Velferdstiltak - ansatte 5 000 5 000 5 000 1 994 


11290 Diverse driftsutgifter 20 000 20 000 20 000 17 073 


11312 Mobiltelefon (inkl pc) 10 000 8 000 8 000 8 037 


11320 Porto  5 000 10 000 10 000 11 191 


11412 Annonser, reklame, informasjon 10 000 10 000 10 000 4 477 


11510 Kurs og konferanser 100 000 90 000 90 000 75 266 


11511 Eget kursarrangement 7 000 10 000 10 000 1 620 


11603 Oppgavepl. utg., diett/nattillegg 1 000 1 000 1 000 5 670 


11610 Bilgodtgjørelse(oppg.pliktig) 50 000 40 000 40 000 45 417 
11701   Diverse utlegg (ikke oppg pl)  15 000     10 521 


11732 Transport, off. kommunikasjon 20 000 15 000 15 000 6 793 


11862 Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000 1 000 1 417 


11910 Husleie 50 000 50 000 50 000 40 350 


11964 Kontingenter  47 000 45 000 45 000 41 272 


11970 Datautstyr/programvare 15 000 10 000 10 000 17 116 


11989 Avgifter, gebyrer 5 000 1 000 1 000 819 


12420 Driftsavtale IT - arkiv 55 000 51 000 51 000 25 782 


  Sum kjøp i tjen. produksj. 463 000 430 000 430 000 349 109 


           


12704 Revisjon 25 000 20 000 20 000 18 375 


13721 Kjøp av regnskaps- og lønnstjenester 40 000 40 000 40 000 34 048 


  Sum kj. av tjen.erstatter egenprod. 65 000 60 000 60 000 52 423 


           


14290 Betalt mva  53 000 62 000 62 000 38 715 


  Sum momskomp 53 000 62 000 62 000 38 715 


           


15400 Avsetning til disposisjonsfond         


15700 Overføring inv.regnsk 1 000 1 000 1000 853 


15800 Regnskapsmessig mindreforbruk         


  Sum finansutg./finanstrans. 1 000 1 000 1 000 853 


           


  TOTAL SUM UTGIFTER 3 043 500 2 972 500 2 973 000 2 624 899 
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  INNTEKTER         


16201 Div inntekter og refusjoner         


16500 Diverse avgiftspliktige inntekter -150 000 -140 000 0 -237 391 


  Sum salgsinntekter -150 000 -140 000   -237 391 


           


17290 Momskomp. Påløpt i drift -53 000 -62 000 -62 000 -38 715 


  Sum refusjoner -53 000 -62 000 -62 000 -38 715 


           


17500 Aurskog Høland       -197 606  -192 476 -192 476        -180 266  


17501 Eidsvoll       -228 474  -222 542 -222 542        -207 395  


17502 Fet       -178 491  -173 856 -173 856        -163 524  


17503 Gjerdrum       -158 070  -153 966 -153 966        -145 627  


17504 Hurdal       -142 625  -138 922 -138 922        -132 116  


17505 Lørenskog       -280 032  -272 762 -272 762        -252 546  


17506 Nannestad       -181 320  -176 612 -176 612        -166 033  


17507 Nes       -217 632  -211 981 -211 981        -197 857  


17508 Nittedal       -227 168  -221 270 -221 270        -206 179  


17509 Rælingen       -203 214  -197 938 -197 938        -185 240  


17510 Skedsmo       -350 840  -341 731 -341 731        -314 567  


17511 Sørum       -203 695  -198 406 -198 406        -185 627  


17512 Ullensaker       -270 333  -263 314 -263 314        -244 010  


18900 Overføring fra andre                  -2 508  


  Sum overføringer -2 839 500 -2 765 775     -2 765 775  -2 583 495 


           


19000 Renteinntekter -1 000 -5 225 -15 000 -36 900 


 19 300  Bruk av tidligere års nto. dr.res.       -61 508 


19400 Bruk av disposisjonsfond   0        -130 225                   -    


  Sum finansinnt./finanstrans. -1 000 -5 225 -145 225 -98 408 


           


  TOTAL SUM INNTEKTER -3 043 500 -2 973 000 -2 973 000 -2 958 008 


 
Lørenskog, 25.5.2016 


 
Mona Moengen sign. 


Sekretariatsleder 
 





















Kontrollutvalget i Sørum kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak 


nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


19.1.16 1/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


19.1.16 2/16 Selskapskontroll NRV AS og RA-
2 (Strandveien 1) 


Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten til 
orientering. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
16.03, sak 
37/16. 


   


19.1.16 3/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar fremleggelsen 
om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og 
revisjonsplan for Sørum kommune 
til orientering. 


     


19.1.16 4/16 Bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget utsetter bestilling 
av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt inntil 
videre. 


  Settes opp på et 
senere møte. 


  


19.1.16 5/16 Engasjement brev fra Romerike 
Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


19.1.16 6/16 Årlig orientering om 
kommunens behandling av 
tips/varsling 


Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse om varslingssaker 
2015 til orientering. 


     


19.1.16 7/16 Gavekort/billetter til 
folkevalgte og 
administrasjonen i Sørum 


Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 


     







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


kommune 


19.1.16 8/16 Kommunestyre har bedt 
kontrollutvalget vurdere 
kommunens etiske 
retningslinjer, særlig med 
hensyn til habilitetsspørsmål 


Kontrollutvalget ber sekretær om å 
sende en henvendelse til ordfører 
hvor det bes om en presisering av 
hva som ønskes undersøkt. 


Ordfører  Settes opp til 
behandling 8. 
mars 


  


19.1.16 9/16 Kontrollutvalgets årsplan for 
2016 


Kontrollutvalget vedtar den 
foreslåtte årsplanen for 2016, med 
de endringer som fremkom i møtet.  
Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan for 2016 
til orientering.  
 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
16.03, sak 
39/16. 


   


19.1.16 10/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 
2015 


Kontrollutvalgets årsrapport for 
2015 vedtas.  
Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport for 
2015 til orientering.  
 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
16.03, sak 
38/16. 


   


19.1.16 11/16 Eventuelt Kontrollutvalget tar revisjonens 
rapport til kontrollutvalget i Sørum 
pr 31.12.2015 til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber revisjonen 
undersøke om kommunestyrets 
vedtak er fattet i henhold til 


Romerike 
Revisjon 


 Settes opp til 
behandling 8. 
mars. 


  







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


gjeldende lover og regler. 


        


8.3.16 12/16 Orientering fra rådmannen i 
forbindelse med plan for 
forvaltningsrevisjon og 
overordnet analyse 2017 – 
2020 


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


2. Kontrollutvalget tar 
informasjon fra rådmannen til 
orientering 


     


8.3.16 13/16 Forundersøkelse for 
kontrollutvalgene - 
Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike (SNR) - pengestøtte, 
prosjektmidler og habilitet 


Kontrollutvalget tar saken til 
orientering, og finner ikke grunnlag 
for å gå videre med nærmere 
undersøkelser. 


     


8.3.16 14/16 Revisjonsundersøkelse - 
lovligheten vedrørende 
kommunestyrets vedtak i sak 
150/15 - Sennerud barnehage 


Kontrollutvalget tar saken til 
orientering, og konkludere med at 
kommunestyrets vedtak ikke utgjør 
brudd på kommunestyrets 
beslutningsmyndighet, eller kravet 
om tilstrekkelig saksutredning. 


     


8.3.16 15/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


8.3.16 16/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


8.3.16 17/16 Eventuelt (Ingen vedtak)      


        


10.5.16 18/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
Sørum kommunes årsregnskap 
for 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum 
kommunes årsregnskap 2015 
vedtas, og oversendes 
kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
25.05, sak 
54/16. 


   







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


10.5.16 19/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF sitt 
årsregnskap for 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum 
kommunale eiendomsselskap KF 
årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med 
kopi til formannskapet. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
25.05, sak 
56/16. 


   


10.5.16 20/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
Sørum kommunalteknikk KF sitt 
årsregnskap for 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum 
kommunalteknikk KF årsregnskap 
2015 vedtas, og oversendes 
kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 


Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
25.05, sak 
57/16. 


   


10.5.16 21/16 Henvendelse til 
kontrollutvalget 


Kontrollutvalget tar ikke saken til 
behandling. 


Svar til avsender 
av 
henvendelsen 


    


10.5.16 22/16 Revidering av reglementer for 
de politiske utvalgene 


Kontrollutvalget har ingen 
merknader til forslag til endringer i 
reglement for kontrollutvalget. 


Sørum 
kommune 


    


10.5.16 23/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


10.5.16 24/16 Overordnet analyse 
forvaltningsrevisjon 2017 - 
2020 - foreløpig presentasjon 


Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering, og ber 
sekretær om å oppdatere 
overordnet analyse basert på 
innspill i møtet. 


     


10.5.16 25/16 Overordnet analyse 
selskapskontroll 


Kontrollutvalget godkjenner 
opplegget og fremdriftsplanen for 
arbeidet med overordnet analyse 
for selskapskontroll. 


     


10.5.16 26/16 Habilitet i kontrollutvalget Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 


     


10.5.16 27/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til      







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


orientering. 


10.5.16 28/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


14.6.16 29/16 Virksomhetsbesøk til Romerike 
Avfallsforedling IKS (ROAF) 


Kontrollutvalget tar besøket til 
orientering. 


     


14.6.16 30/16 Bestille neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor området offentlig 
anskaffelse fra Romerike Revisjon 
IKS. Utvalget ber revisjonen om å 
legge frem en prosjektplan, basert 
på diskusjonen i møtet, for dette 
prosjektet i sitt neste møte den 
06.09.2016. 


Romerike 
Revisjon 


 Prosjektplan 
behandles i 
septembermøtet. 


  


14.6.16 31/16 Revisjonsbrev nr. 1 
Årsregnskapet 2015 Sørum 
kommune 


Kontrollutvalget tar rådmannens 
svar på revisjonsbrev nr. 1 
årsregnskapet 2015 til orientering. 


     


14.6.16 32/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


14.6.16 33/16 Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon - 
kontrollutvalgets risiko- og 
vesentlighetsvurdering 


Overordnet analyse 2017-2020 for 
kontrollutvalget i Sørum vedtas, 
med de endringer som fremkom i 
møtet. 


     


14.6.16 34/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


14.6.16 35/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


6.9.16 36/16       


        


        







Møte Sak 
nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        
        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


 







