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Saker til behandling 

37/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00210-19 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 19.10.2016 37/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg: 
1. Revisjonsrapport barnehagekostnadene i Ullensaker
2. a) Utkast til økonomireglement 

b) Prosjektrapport Evaluerings- og reglementskomiteen 2016

Saksframstilling: 
Ad.1 
Revisjonsrapporten er utarbeidet av Romerike revisjon IKS på oppdrag fra 
rådmannen. 

Ad. 2 
I møtet den 15. september 2016 behandlet utvalget notat fra Romerike revisjon IKS 
om status for prosjektplan. Utvalget fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget viser til kommunestyrets sak 15/26 om prosjektregnskap og ber om 
en skriftlig tilbakemelding på status når det gjelder revidering av 
økonomireglementet. 

I svaret fra rådmann er det oppgitt at man tar sikte på å behandle 
økonomireglementet i kommunestyret den 8. september 2016. Utkast til 
økonomireglement og prosjektrapport Evaluerings- og reglementskomiteen 2016 var 
vedlagt. 

Evaluerings- og reglementskomiteen legger frem forslag til nytt økonomireglement. 

Økonomireglementets 4.6 regulerer prosjektregnskap. Når det gjelder behandlingen 
av prosjektregnskap er det i utkastet nedfelt følgende: 

Utarbeidet sluttregnskap oversendes revisjonen for gjennomgang før regnskapet 
fremlegges for politisk behandling med sluttbehandling i kommunestyret. 

Komiteen omtaler økonomireglementet i kapittel 4.14.3. Her uttales det følgende: 
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En samlet komite ønsker derfor at det politisk vedtatt økonomireglementet gjøres mer 
overordnet og at rådmannen gis myndighet til å fylle ut detaljene i form av 
administrativt fastsatte retningslinjer og prosedyrer. 

Tilbake til saksliste 
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38/16 Orientering fra administrasjonen 

Arkivsak-dok. 15/00138-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 19.10.2016 38/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg:  
Revisjonsbrev 4 – Årsregnskapet 2015 

Saksframstilling: 
Det vil bli gitt følgende orienteringer: 

1. Administrasjonens oppfølging av revisjonsbrev 4 – Årsregnskapet 2015.
Kontrollutvalget skal påse at revisors påpekninger i forhold til årsregnskapet
blir fulgt opp, jf. kontrollutvalgsforskriftens § 8. I sak 23/16 vedtok utvalget at
det skulle bes om en redegjørelse fra administrasjonen.

2. Folkehelsearbeidet i Ullensaker kommune.

Tilbake til saksliste 
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39/16 Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og 
Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

Arkivsak-dok. 15/00130-5 
Arkivkode.  
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 19.10.2016 39/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller en revisjonsundersøkelse fra Romerike Revisjon med 
følgende problemstillinger: 

1. 
a) Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp nummererte brev og

revisjonsberetninger fra revisjonen.
b) Hvilke rutiner har ØRIK hatt for å forsikre seg at bonuser blir innbetalt i

henhold til avtaler.
2. Kontrollutvalget ønsker å danne seg et bilde av i hvilken grad det er utbetalt

bonus i henhold til avtalen og til hvem.
3. Selskapets revisor, Romerike Revisjon, legger frem en redegjørelse over de

revisjonshandlinger som er utført i perioden 2010 – 2016 som et vedlegg.
4. Det legges til grunn en tidsramme med et utgangspunkt på 300 timer. Ved behov

for vesentlige endringer av prosjektet tas dette opp med kontrollutvalget. Endelig
rapport leveres til behandling i kontrollutvalget i februar 2017.

Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en plan for gjennomføringen av prosjektet. 

Vedlegg: 
1. Revisjonsberetninger – Øvre Romerike Utvikling – fra årene 2009 – 2015
2. Nummererte brev – Øvre Romerike Utvikling – nr.1 til nr. 8 fra årene 2010 - 2016

Saksframstilling: 
Styret i Øvre Romerike Utvikling (ØRU) fattet i møte den 9. september 2016, sak 
50/16 – brev nr 7 fra revisjonen, følgende vedtak: 

Vedtak: 
Styret i ØRU finner det svært beklagelig at det er avgitt negativ revisjonsberetning. 
Sett i lys av at de påpekte mangler gjenspeiler en langvarig utfordring i ØRU, ber vi 
kontrollutvalgene følge opp saken. 
Kontrollutvalgsleder i Nannestad bes innkalle de øvrig kontrollutvalgslederne for i 
fellesskap utarbeide en plan og finansiering av granskningen.   
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På bakgrunn av dette vedtaket ble det den 26.9.2016 avholdt et felles møte mellom 
kontrollutvalgslederne i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og 
Ullensaker. Leder i Eidsvoll meldte forfall.  

ØRU/ØRIK 
ØRU  
Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er et regionråd for de 6 kommunene på Øvre 
Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune, hvor 
også Akershus fylkeskommune deltar. Kommunenes ordførere og fylkesordføreren i 
Akershus utgjør styret. Kommunenes rådmenn og fylkesrådmannen deltar på 
styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder går på 
omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. Samarbeidet er basert på 
konsensus mellom kommunene.  

ØRU er organisert som et eget rettssubjekt etter kommuneloven § 27. Selskapets 
styre har vedtatt å gjennomføre en vedtektsendring. Sekretariatsfunksjonen skal nå 
gå på omgang mellom deltakerkommunene, og ansvaret legges til den rådmannen 
som til enhver tid er leder for rådmannsutvalget.  

(Kilde: Øvre Romerike Utvikling hjemmeside, vedtektene for (ØRU) og Ullensaker 
kommunestyre sak 2016/712-16). 

ØRIK frem til 01.01.2016 
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) var et forpliktende felles interkommunalt 
innkjøpssamarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes 
og Ullensaker. ØRIK ble formelt etablert 1. januar 2002. Gjerdrum kommune ble med 
i ØRIK fra 1.1.2009.  

Målsettingen med det interkommunale innkjøpssamarbeidet var å redusere 
administrative kostnader, sørge for at anskaffelser gjennomføres etter lov og forskrift 
om offentlige anskaffelser, utnytte stordriftsfordeler og bidra til andre generelle 
kostnadsreduserende tiltak.  

ØRIK hadde i 2015 syv heltidsstillinger: fire stillinger som rådgiver innkjøp, en stilling 
som innkjøper, en prosjektstilling e-handel og daglig leder. I tillegg delte ØRIK en 
administrativ/regnskapsstilling med ØRU.  

ØRIK fikk sine inntekter basert på bonus (Kick-back ordning) på de fleste avtaler som 
ble inngått på vegne av ØRU kommunene. Satsen var på 1,5 % av kjøp på inngåtte 
avtaler.  

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) hadde frem til 2015 det administrative ansvar for 
Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK), det faglige ansvar lå hos daglig leder 
som rapporterte til rådmannsgruppa i ØRU kommunene. 

Østre Romerike revisjonsdistrikt (ØRR) gjennomførte en selskapskontroll 
(eierskapskontroll) i ØRU/ØRIK februar 2014. Her ble det blant annet påpekt at 
formålet med ØRIK er forskjellig fra formålet med ØRU. Revisjonen mente derfor at 
det kunne være gode grunner for å vurdere om innkjøpssamarbeidet ØRIK burde 
etableres som et eget selskap.  
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(Kilde: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid årsrapport 2015, ØRIK hjemmeside og 
selskapskontroll ØRU/ØRIK gjennomført for Nes kontrollutvalg februar 2014). 

ØRIK etter 01.01.2016 
Fra 01.01.2016 er følgende endringer vedrørende ØRIK’s organisasjon gjennomført: 

• ØRIK organisasjonsform er endret til et administrativt
vertskommunesamarbeid (Koml. § 28-1 a og 28-1 b), med Ullensaker 
kommune som vertskommune.  

• ØRIK’s finansieringsform er nå tilskuddsbasert finansiering.

(Kilder: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid årsrapport 2015) 

Fellesmøte mellom kontrollutvalgslederne 
Fellesmøte den 26.9.2016 ble innledet av kontrollutvalgsleder i Nannestad, og saken 
ble så grundig drøftet og vurdert av utvalgslederne.  

På bakgrunn av drøftelsene legges følgende til grunn: 
1. Kontrollutvalgene ønsker en skrittvis tilnærming til denne saken.
2. Som en første tilnærming til saken bestiller kontrollutvalgene en

revisjonsundersøkelse fra Romerike Revisjon. Basert på hva som kommer frem i
undersøkelsen vil kontrollutvalgene kunne ta stilling til eventuelle videre
handlinger.

3. Det foreslås at følgende problemstillinger legges til grunn for
revisjonsundersøkelsen:

1. 
a) Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å følge opp nummererte brev og

revisjonsberetninger fra revisjonen.
b) Hvilke rutiner har ØRIK hatt for å forsikre seg at bonuser blir innbetalt i

henhold til avtaler.
2. Kontrollutvalget ønsker å danne seg et bilde av i hvilken grad det er

utbetalt bonus i henhold til avtalen og til hvem.
3. Selskapets revisor, Romerike Revisjon, legger frem en redegjørelse over

de revisjonshandlinger som er utført i perioden 2010 – 2016.

Utdyping av problemstillingene 
Problemstilling 1  
Her er det systemet det ønskes fokus på. 

Problemstilling 1 a)  
Her ønsker kontrollutvalgene en utredning av hvordan styret i ØRU har mottatt og 
behandlet nummererte brev (nr.1 til nr.8) og revisjonsberetninger (årene 2010 – 
2016). Har revisjonens brev og beretninger blitt riktig saksbehandlet, kommunisert ut 
og behandlet av styret i ØRU? Hvilke vedtak er gjort i forbindelse med behandlingen 
av revisjonens brev og beretninger og hvordan er dette fulgt opp i styret?  
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Problemstilling 1 b)  
Her ønsker kontrollutvalget en utredning av hvilke rutiner ØRIK har hatt for å forsikre 
seg at bonus blir innbetalt i henhold til avtaler. Det ønskes også en gjennomgang av 
selskapets praktisering og regnskapsføring vedrørende bonusutbetalinger. Med 
andre ord; Hvilke systemer har ligget til grunn, og på hvilket grunnlag har 
bonusutbetalinger blitt håndtert og fulgt opp?    

Problemstilling 2  
Her blir det opp til revisors faglige skjønn å innrette undersøkelsen slik at den gir svar 
på problemstillingen.  

Problemstilling 3 
Her ønsker kontrollutvalgene å se på revisjonens vurderinger og handlinger i 
forbindelse med håndtering av de nummererte brevene og beretningene. Er det 
ytterligere handlinger som er utført, eller som kunne ha vært utført? Det ønskes en 
redegjørelse av revisjonens handlinger (evt. tidslinje) sett opp i mot forventninger, 
veiledere og regelverk.  

Det ønskes en relativ rask behandling av denne saken. Romerike Revisjon, som 
også er selskapets revisor, har allerede mye kunnskap om ØRU/ØRIK. 
Kontrollutvalgene antyder derfor en ramme på 300 timer. Ved behov for vesentlige 
endringer av prosjektet tas dette gjennom revisjonens løpende rapportering til 
kontrollutvalget. Endelig rapport foreslås levert til behandling i kontrollutvalgene i 
februar 2017. Skulle revisjonen ha behov for å flytte på noen av de andre 
leveransene som kontrollutvalgene har bestilt, foreslås det at kontrollutvalgene 
godkjenner dette. 

Saken legges frem for behandling til kontrollutvalget i denne saken. En likelydende 
sak blir lagt frem i kontrollutvalget i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og 
Ullensaker kommune. Kontrollutvalget må ta stilling til de foreslåtte problemstillinger 
m/utdyping, tidsramme og leveringsfrist. Det legges opp til en felles bestilling, og 
likelydende vedtak i alle kontrollutvalgene.  

Tilbake til saksliste 
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40/16 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike revisjon 

Arkivsak-dok. 15/00129-9 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 19.10.2016 40/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 2015/2016 til 
orientering. 

Vedlegg:  
Rapport revisjonsåret 2015/2016 Kontrollutvalget i Ullensaker, fra Romerike revisjon. 

Saksframstilling: 
Romerike revisjon IKS (RRi) har utarbeidet rapport for revisjonsåret 2015/2016.  
Revisjonsåret går fra og med 1. juni 2015 til og med 31. mai 2016, rapporten til 
kontrollutvalget gjelder samme tidsperiode. 

Rapporten gir en oversikt over selskapet, oppgaver og leveranser, og det er redegjort 
for tidsforbruket for de ulike revisjonsoppgavene. Samlet sett for Ullensaker var det 
planlagt 2 520 timer, timeforbruket ble 2 309. Samlet ramme for 2016/2017 er satt til 
2 500 timer.  

Oppgave Forbruk 
2014/15 

Ramme 
2015/16 

Medgått 
2015/16 

Ramme 
2016/2017 

Regnskapsrevisjon 1 358 1 400 1 305 1 300 
Forvaltningsrevisjon og 
andre 
revisjonsundersøkelser 

  329   900   730   900 

Selskapskontroll   70   120   84   100 
Kunder – kontrollutvalg, 
kommunestyret og 
kommuneadministrasjonen 

 124   100   190   200 

Totalt Ullensaker  1 881 2 520  2 309  2 500 

Revisjonen vil legge frem rapporten i møtet. 

Tilbake til saksliste 
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41/16 Orientering ved revisjonen 

Arkivsak-dok. 15/00212-11 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 19.10.2016 41/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 

Tilbake til saksliste 
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42/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

Arkivsak-dok. 15/00136-6 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 19.10.2016 42/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll vedtas og oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll vedtas.
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen.

Vedlegg:  
Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

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 Ullensaker 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. 
 
Kontrollutvalget 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 ble foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering i møtet den 15 september 2016. 
Basert på denne foreslår kontrollutvalget selskapskontroll i Romerike krisesenter IKS, 
Romerike revisjon IKS, Øvre Romerike brann og redning IKS og Øvre Romerike 
avfallsselskap IKS. Utvalget ønsker også en undersøkelse av Øvre Romerike 
utvikling, Øvre Romerike innkjøpssamarbeid, Digitale Gardermoen og Jessheim 
interkommunale legevakt. Disse er vertskommunesamarbeid med Ullensaker 
kommune som vertskommune.  
 
De fleste selskaper er eid av flere kommuner.I disse tilfeller vil sekretariatet 
koordinere en selskapskontroll i forhold til de kontrollutvalg som har prioritert samme 
selskap. 
 
 

Tilbake til saksliste 
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43/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00211-13 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ullensaker kontrollutvalg 19.10.2016 43/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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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 
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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 
Kommunene på øvre Romerike har i felles eiermelding beskrevet 16 eierskap, hvorav ett 
(Øvre 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 
Hensikten med en felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike er at den skal legge 
grunnlaget for godt et politisk og administrativt håndverk samt skape en felles forståelse for 
hvordan det skal sikres felles styring av de interkommunale samarbeidene, herunder 
ivaretakelse av intensjonene i kommunale eiermeldinger.  


Eiermeldingen skal videre gi de 6 samarbeidende kommunene på Øvre Romerike en oversikt 
over eksisterende interkommunalt samarbeid, dermed dets formål, eierandeler og 
styringsformer. Det sikrer blant annet at alle deltagende kommunene vil ha et godt 
informasjonsgrunnlag og at samarbeidet vil foregå på felles premisser. 


Gjennom selskapsorganisering som virkemiddel for utøvelse av tjenesteproduksjon kreves 
det at kommunenes folkevalgte utøver sitt eierskap og eierstyring innenfor de juridiske 
rammer som regulerer modellene for interkommunalt samarbeid. Eiermelding er derfor i 
tillegg ment å være et verktøy for de kommunene som vurderer inngåelse eller etablering av 
samarbeid. Den gir oversikt over de ulike typer organisasjonsformer med tilhørende 
regelverk og hvilke styringsmuligheter og ansvarsforhold som følger av disse.  


I utarbeidelsen av denne eiermelding er det er tatt utgangspunkt i ØRUs tidligere felles 
eiermelding «Felles eiermelding 2011 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU)», Ullensaker 
kommunes eiermelding, prosjektrapporten” Styring av kommunalt samarbeid”, KS 
retningslinjer og styringsdokumenter fra kommunene på Øvre Romerike. I meldingen 
defineres begreper og det gis en beskrivelse av forskjellige samarbeidsmodeller og motiver 
for samarbeid I eiermeldingen er begrepet «samarbeid» benyttet som et samlebegrep for 
alle typer rettsfellesskap og organisasjonsmodeller for interkommunalt samarbeid. 


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 
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• 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 
Ullensaker kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


Aksjeselskap 
• Orbit Arena AS 
• Øvre Romerike industriservice AS 


 
IKS 


• Romerike revisjon IKS 
• Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
• Øvre Romerike brann og redning IKS 
• Øvre Romerike Avfallsselskap IKS 
• Romerike krisesenter IKS 


 
K§27 


• Digitale Gardermoen (K§27) 
• Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (K§27) 
• Øvre Romerike utvikling (K§27) 
• Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (§27) 
• Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (K§27) 
 


Vertskommunemodell 
• Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor (vertskommunemodell) 
• Interkommunalt byggetilsyn (vertskommunemodell) 
• Interkommunal voksenopplæring (vertskommunemodell) 
• Barnevernsvakten ved Romerike politikammer (vertskommunemodell) 
• Overgrepsmottaket i Oslo (vertskommunemodell) 
• Miljørettet helsevern (vertskommunemodell) 
• Jessheim interkommunale legevakt (vertskommunemodell) 
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Tidligere kontroller 
Det har vær gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, Digitale Gardermoen 
IKS (DGI) og Øvre Romerike industriservice AS i forrige periode. Øvre Romerike Brann og 
Redning (ØRBR) 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. 


Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Kontrollutvalget ønsker å konsentrere seg om kontroll i følgende selskaper:  


Selskap Involverte eiere 


Romerike 
krisesenter IKS 


Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Nes, Rælingen, Skedsmo, 
Lørenskog, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad, Enebakk 


Romerike revisjon 
IKS 


Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Nes, Rælingen, Skedsmo, 
Lørenskog, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad 


Øvre Romerike 
brann og redning 
IKS 


Ullensaker, Nes, Nannestad, Hurdal, Gjerdrum, Eidsvoll 


Øvre Romerike 
avfallsselskap IKS 


Ullensaker, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll 


Digitale 
Gardermoen 


Vertskommunesamarbeid med Ullensaker kommune som 
vertskommune 


Øvre Romerike 
innkjøpssamarbeid 


Vertskommunesamarbeid med Ullensaker kommune som 
vertskommune 


Øvre Romerike 
utvikling 


Vertskommunesamarbeid med Ullensaker kommune som 
vertskommune 


Jessheim 
interkommunale 
legevakt 


Vertskommunesamarbeid med Ullensaker kommune som 
vertskommune 


 


Sekretariatet vil koordinere kontrollene med de øvrige kontrollutvalgene hvor det er mange 
eiere.  
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Utdyping av de enkelte prosjektene 
 
I Romerike krisesenter IKS kan det være aktuelt med en forvaltningsrevisjon. En mulig 
innretning på en forvaltningsrevisjon kan være at man undersøker om anbefalingene fra 
forrige eierskapskontroll er fulgt opp, og at man i tillegg ser på deler av driften. 


Når det gjelder Romerike revisjon IKS og Øvre Romerike brann og redning IKS ser en for seg 
at dette blir en eierskapskontroll og at denne foretas mot slutten av denne valgperioden  


I Øvre Romerike avfallsselskap er det eierskapskontroll som aktuelt. 


Det er under bestilling av revisjonsgjennomgang i Øvre Romerike utvikling og Øvre Romerike 
innkjøpssamarbeid. Man vil avvente denne gjennomgangen før en tar stilling til ytterligere 
kontroll. 


Når det gjelder Digitale Gardermoen og Jessheim interkommunale legevakt er det en 
revisjonsundersøkelse eventuelt forvaltningsrevisjon som er aktuelt. 


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. 
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Faktaark selskaper 
 


Orbit arena 
 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap (AS) 
Formål Drive yrkesmessig attføring. Dette skal skje gjennom 


arbeidstrening og kvalifisering med sikte på formidling til ordinært 
arbeid eller utdanning. Det skal også gis tilbud avklaring med sikte 
på videre utdanning, attføring og yrkesvalg. Grunnlaget for 
attføringsvirksomheten er produksjon og annen 
næringsvirksomhet som kan sysselsette arbeidstakerne. 


Etablert 1968 


Deltakere Ullensaker, Eidsvoll, Akershus Fylkeskommune, Nannestad, 
Hurdal, DnB NOR (10%), Resten eier mindre enn 1%. 


Hovedkontor Trondheimsvegen 116, 2068 Jessheim 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Aksjeloven 


Eierandeler Ullensaker 26,37%, Eidsvoll 25,87%, Akershus Fylkeskommune 
16,91%, Nannestad 12,17%, Hurdal 4,06%, DnB NOR 10,14% og 
Resten eier mindre enn 1%. 


Antall ansatte 65 fast ansatte. 


Årlig omsetning Ca. 70 millioner. 


Generalforsamlingen Generalforsamlingen består av 8 medlemmer: 1 utpekt av hver 
kommune, 1 fra fylkeskommune, 1 fritt valgt styremedlem og 2 
ansatte valgte styremedlemmer. 


Styret Styret velges av generalforsamlingen og består av representanter 
fra eierkommunene, fylkeskommunen, næringslivet og ansatte i 
OrbitArena. Styret består av totalt 7 medlemmer.  


Øvre Romerike Industriservice AS 
 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap (AS) 
Formål Sysselsetting av yrkesvalghemmede/uføretrygdede. Selskapet 


skal, som det vesentlige innholdet i sysselsettingen, drive 
produksjon av varer og tjenester, enten som underleverandør til 
industrien eller i egen regi. 


Etablert 1990 


Deltakere Ullensaker, Nannestad og Eidsvoll. 


Hovedkontor Industrivegen 40, 2072 Dal. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Aksjeloven. 


Eierandeler Ullensaker 33 %, Nannestad 33% og Eidsvoll 33% (20 aksjer hver). 
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Antall ansatte 14 ansatte. 


Generalforsamlingen I generalforsamlingen møter de tre ordførerne. 


Styret Styret har 8 medlemmer. Hver kommune utpeker to 
styrerepresentanter med personlige vara. Generalforsamlingen 
velger leder og nestleder blant disse. I tillegg er det to 
representanter valgt av de ansatte. En fra arbeidslederne og en 
fra deltakerne.  


 


Romerike Revisjon IKS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver, og aktuelle oppdrag, for 
deltakerne. Styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike. 


Etablert 15.05.2013 


Deltakere Aurskog- Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 
Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 
kommune. 


Hovedkontor Jessheim i Ullensaker kommune. 


Hovedrammer for virksomheten Kommuneloven §§ 78 og 79 og selskapsavtalen. 


Eierandeler Eier- og ansvarsdelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 
kommunene per 01.01.2011. Ullensaker kommune har p.t. en 
eierandel på 12 prosent. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser. 


Tilskudd Deltakerne skal yte årlige driftstilskudd bestående av et grunnbeløp 
og et variabelt tilskuddsbeløp, som fastsettes nærmere i en egen 
eieravtale. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i 
deltakerkommunene. Det variable tilskuddet skal revideres hvert 4. 
år på bakgrunn av endringer i folketallet per 1.1. Revideringen følger 
valgåret. I en overgangsfase bidrar deltakerne med et ekstra 
driftstilskudd på til sammen 4 millioner (1,5 millioner ved etablering, 
deretter 1 million NOK år 2 og år 3 og 0,5 millioner NOK år 4). 


Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 
deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 


Styret Seks medlemmer, hvorav fem velges av eierne og ett velges av og 
blant de ansatte. 


Styremedlemmer Odd Magne Gjerde (leder), Erik Myhrer (nestleder), Arne Bruknapp, 
Ingun Sletnes, Sonja Irene Sjøli. 







10 
 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Under utarbeidelse 


Etiske retningslinjer Ja 


 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. 


Etablert 2012 


Deltakere Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 
Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 
kommuner 


Hovedkontor Lørenskog kommune 


Hovedrammer for virksomheten Lov om interkommunale selskaper, kommuneloven § 77, 
selskapsavtalen. 


Eierandeler Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene. Ullensaker 
kommune har p.t. en eierandel på 12 prosent. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser. 


Tilskudd Etableringstilskudd: Hver kommune betaler 250.000 NOK. 
Driftskostnader: 40 % fordelt etter innbyggertall pr 1. januar, og 60 
% fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes 
kontrollutvalg i regnskapsåret. 


Låneopptak Kan ikke ta opp lån. 


Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 
deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 


Styret Tre medlemmer og to varamedlemmer. 


Styremedlemmer Thorbjørn Øgle Rud (leder), Vibeke Resch-Knudsen (nestleder), Bjørn 
Arne Tronier, Frøydis Brekke (1. vara), Svein Brokke (2. vara) 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


Øvre Romerike Brann og Redning IKS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 
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Formål Selskapet skal på en helhetlig møte ivareta eierkommunenes 
oppgaver knyttet til drift av brannvesen i medhold av lov om vern 
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 (Brann- 
og eksplosjonsloven) med tilhørende forskrifter: 
 
Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 
begrenset til §§ 43, 46, 47, 74 og 75. 
 
Likelydende lokale forskrift må vedtas av kommunestyrene i 
eierkommunene: 
Gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av 
søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV 
og gjennomføring av tilsyn. 
 
Selskapet kan også ivareta slike oppgaver overfor andre enn 
eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder for 
interkommunale selskaper og de rammer som selskapets styrende 
organer selv fastsetter. Leveranser til andre enn deltakerne skal 
ikke være av et slikt omfang at det overstiger gjeldende lovverk og 
rettspraksis. 
 
Selskapet utfører sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de 
respektive kommunestyrer, som selv vedtar dokumentasjon av 
brannvesenet for brannvernregionen og bestiller tjenester av 
selskapet. 
Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og 
sårbarhetsanalyse og brannvernregionen. 
 
Kommunestyrene delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter 
brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter til representantskapet der loven selv ikke er til hinder 
for det. 
 
Det skal så langt det er hensiktsmessig inngås konkrete avtaler 
mellom selskapet og deltakerkommunene om innholdet i de 
tjenestene selskapet skal levere til den enkelte kommune. 
 
Avtalen skal bygge på dokumentasjon av brannvesenet, og i 
utgangspunktet ha samme tjenestenivå for alle kommunene. En 
deltaker skal likevel ha anledning til å få levert tjenester utover 
dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse for dette. 
Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess 
mellom eierkommunene og selskapet og legges fram for 
eierkommunene - innen utgangen av mai - som grunnlag for 
kommunens budsjettbehandling, for så vidt gjelder kommunenes 
kjøp og tjenester fra selskapet. 
 
Eierkommunene har ansvar for vannledningsnett og 
brannvernuttak innenfor egen kommune, inkludert merking, drift 
og vedlikehold av dette. 
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Etablert 2004 


Deltakere Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nes, Gjerdrum og Nannestad.  


Hovedkontor Industrivegen 28, 2069 Jessheim. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet De seks eierkommunenes ordførere utgjør representantskapet. 
Eidsvoll: (2 stemmer), Gjerdrum:(1 stemme), Hurdal:(1 stemme), 
Nannestad:(1 stemme) 
Nes:(2 stemmer), Ullensaker:(2 stemmer). 


Styret Styret består av 7 medlemmer, og det antall medlemmer fra de 
ansattes organisasjoner som følger av lov om interkommunale 
selskaper. 


 


Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 
Formål Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i henhold til 


Forurensningsloven § 29, § 30, 1. ledd, § 31 og § 33 å drive 
behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en 
økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Selskapet skal særlig 
sørge for: å søke å redusere avfallsmengdene, 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.  
 
Selskapet skal bidra til å utvikle en enhetlig praksis innen 
avfallsrelaterte funksjoner i eierkommunene, og utvikle felles 
avfallspolitikk. Deltakerkommunene velger selv hvilke funksjoner 
relatert til avfallsbehandling, unntatt mottak og behandling av 
husholdningsavfall, de overlater til ØRAS.  
 
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 avfallsprodukter og det 
som står i forbindelse med dette. 
 
Iverksetting av nye aktiviteter som representerer en utvidelse i 
forhold til selskapets stiftelsesgrunnlag skal godkjennes av 
deltakerkommunene før vedtak i selskapets styrende organer. 


Etablert 2002 
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Deltakere Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker. 


Hovedkontor Ørasvegen 85, 2054 Mogreina. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler Eidsvoll 32,6 %, Hurdal 3,9 %, Nannestad 16,7 % og Ullensaker 
46,8 %.  


Ansvar Som beskrevet i selskapsavtalen hefter de enkelte 
eierkommunene med hele sin formue for ØRAS samlede 
forpliktelser i forhold til folketallet pr 31.12. foregående år i 
henhold til statistikk fra SSB. 


Antall ansatte 24 ansatte. 


Årlig omsetning Ca. 50 millioner.  


Representantskapet Eierrolle forvaltes gjennom representantskapet som består av 
kommunens ordførere og en person til fra hver kommune - 8 
medlemmer.  


Styret Styret består av 5 medlemmer - 1 representant fra hver kommune 
og 1 ansattes representant. 


 


Romerike Krisesenter IKS  
 


Organisering Interkommunalt selskap (IKS) 


Formål Tilby midlertidig bosted 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 som følger av lov om kommunale 
krisesentertilbud av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 


Etablert 2010 


Deltakere Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, 
Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, 
Hurdal 


Hovedkontor Skedsmo kommune 


Eierandeler Aurskog Høland 5,7 %. Sørum 6,3 %, Fet 4,1 %, Rælingen 6,2 %, 
Enebakk 2,0 % (Enebakk betaler etter halvdel av innbyggertall), 
Eidsvoll 8,4 %, Nannestad 4,3 %, Hurdal 1,0 %, Lørenskog 12,9%, 
Skedsmo 19,0 %, Nittedal 8,3 %, Gjerdrum 2,3 %, Ullensaker 12,0 %, 
Nes 7,5 % 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser 


Tilskudd Deltakerkommunen skyter inn tilskudd til driftsutgifter og 
investeringer ut i fra eierandel. 
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Låneopptak Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle 
eierkommunene 


Representantskapet 14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune oppnevner en 
representant med varamedlem hver. Eierkommunene har en 
stemme hver. 


Styret 5 medlemmer pluss 1 medlem valgt av og blant de ansatte. 
Valgkomité. 


Styremedlemmer Kari Hauge (styreleder), Cathrine GH Gundersen, Marius Trana, Kari 
Vatndal Rustad, Ola Løberg, Siw Strøm (ansattrepresentant). 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Ja. 


Etiske retningslinjer Ja. 


 


Digitale Gardermoen IS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 
Formål Selskapet skal ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, 


service og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Selskapet kan også ivareta slike 
oppgaver overfor andre enn eierne av selskapet innenfor de 
rammer som gjelder for interkommunale selskaper og de rammer 
som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveranser til 
andre enn deltakerne skal ikke være av et slikt omfang at det 
overstiger 20 % av selskapets omsetning. 


Etablert 2004 


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker. 


Hovedkontor Balder alle 2, 2060 Gardermoen 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler Eidsvoll 23,8%, Gjerdrum 6,4%, Hurdal 3,5%, Nannestad 12,8%, 
Nes 23,4%, Ullensaker 30,1% 


Antall ansatte Ca. 40 ansatte. 


Årlig omsetning Ca. 90 millioner. 


Representantskapet Eierrolle forvaltes gjennom representantskapet som består av 
kommunenes ordførere. Hver kommune har en stemme og 
stemmevekten er 1/6. 


Styret Styret består av rådmennene i eierkommunene, samt én ansatt 
representant.  


 


 







15 
 


Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (ikke eget rettssubjekt. 
Disposisjoner gjennom Eidsvoll kommune). 


Formål På vegne av skatteoppkreverne i deltakende kommuner å sørge 
for gjennomføring av de oppgaver som fremgår av 
skattebetalingsloven § 47, folketrygdloven kap. 17 og instruks for 
skatteoppkrever kap. 4 og vedtak i kontrollenhetens styre. 


Etablert 1995 


Deltakere Eidsvoll, Nes, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. 


Hovedkontor Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret Enheten ledes av et styre bestående av skatteoppkreverne i 
deltakerkommunene med valgt leder og nestleder. Hver 
kommune er presentert med 1 medlem i styre. 


 


Øvre Romerike Utvikling (ØRU) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (eget rettssubjekt). 
Formål Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorgan og regionråd for 


kommunene. ØRU’s målsetting er å styrke Øvre Romerike som 
region gjennom å være kommunenes felles redskap for 
bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet 
tjenesteyting og effektivisering. 


Etablert 1998 


Deltakere Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. 


Hovedkontor c/o Sør-Gardermoen kultur- og næringspark, Tunvegen 17, 2060 
Gardermoen.  


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet Etter vedtektene er ordfører kommunens representant i 
samarbeidet. 


Styret Består av eierkommunens rådmenn, og ett medlem til.  


 


Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
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Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 
Formål Gjennom et forpliktende samarbeid skal kommunene så langt det 


er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av innkjøpsavtaler 
for varer og tjenester. ØRIK gjennomfører også enkeltanskaffelser 
for medlemskommunene. Omfanget av samarbeidet, rutiner og 
lignende er nærmere definert i felles reglement for anskaffelser. 


Etablert 2002 


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker. 


Hovedkontor  


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Styringsform og 
styringsorganer 


Rådmannsforum er faglig ansvarlig for ØRIK, mens det 
administrative ansvar ivaretas av ØRU. 


 


Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UniVann) 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27. 


Formål På vegne av eierkommunene å drive produksjon av drikkevann, og 
Særlig sørge for: 
• å levere tilstrekkelig vann til eierkommunene 
• å levere vann av godkjent bruksmessig og hygieniskkvalitet 
• å stimulere til redusert vannforbruk 
• å innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner 


Etablert 1994 


Deltakere Nannestad og Ullensaker. 


Hovedkontor Ullensaker kommune 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler Nannestad (20%) og Ullensaker (80%). 


Representantskapet ??? 


Styret ??? 


 


 


Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 
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Formål Yte land- og skogbruksfaglige tjenester til de deltakende 
kommunene. Dette er en ren vertskommunetjeneste som ytes til 
Gjerdrum kommune. 


Etablert 1989 


Deltakere Gjerdrum og Ullensaker. 


Hovedkontor Ullensaker kommune. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 


 


Interkommunalt byggetilsyn 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 
Formål Felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan og 


bygningsloven. 
Etablert 2009 


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. 


Hovedkontor Ullensaker kommune. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret  


 


 


Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR) 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 
Formål All norskopplæring for voksne innvandrere følger en læreplan. 


Denne planen er vedtatt av Stortinget. Planen forteller hvilke 
emner som skal tas opp, og hvilke kunnskapsmål deltakerne skal 
nå. Hovedmålet for opplæringen er at deltakerne skal lære norsk 
og få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet. 
 
Deltakerne kan følge opplæringen på tre ulike spor, avhengig av 
morsmålet og deres tidligere skolegang. Deltakere kan bytte fra 
ett spor til et annet spor i løpet av opplæringen. Målet er å forstå 
norsk, muntlig og skriftlig, og å kunne skrive og snakke norsk. 


Etablert 2004 


Deltakere Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 
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Hovedkontor Ullensaker kommune 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § Kl §28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler ??? 


Representantskapet ??? 


Styret ??? 


 


Barnevernvakt Romerike Politidistrikt 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Lørenskog). 
Formål Vakten fungerer som akutt og kriseberedskap for 


barnevernstjenestene i kommunene utenfor ordinær kontortid. 
Vakten er lokalisert ved Romerike politikammer. Samarbeidet gir 
en effektiviseringsgevinst i forhold til om hver kommune skulle 
hatt sin egen tjeneste. Det er etablert gode samarbeidsrutiner 
mellom barnevernsvakten og barnevernstjenestene i 
kommunene. 


Etablert 2004 


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker, Aurskog-
Høland, Fet, Rælingen, Lørenskog, Sørum, Nittedal.  


Hovedkontor Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Styringsform og 
styringsorganer 


Det løpende samarbeidet mellom brukerkommunene og politiet 
ivaretas gjennom to ulike møtefora: - kontaktutvalg - 9 medlemmer, 
fordelt på 3 politisk valgte representanter, 2 representanter fra 
kommunenes administrasjon, 2 representanter fra 


Romerike politidistrikt, sosialsjef v/ Lørenskog kommune, leder av 
barnevernvakten 


- samarbeidsutvalg - leder for barnevernvakten, sosialsjef, 
leder/nestleder for barneverntjenesten i hver kommune, leder for 
operative tjenester. 


 


Overgrepsmottaket Oslo 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Oslo). 
Formål Primært for personer som er bosatt i Oslo, eller i situasjoner der 


overgrepet fant sted i Oslo. Fra 1/03-09 inkluderer tilbudet også 
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kommunene på Romerike. Deltakende kommuner betaler i 
forhold til folketall. 
 
Overgrepsmottaket tilbyr beredskap 24 timer hele året med 
kvalifisert personell ved Oslo legevakt. Tjenesten omfatter 
akuttmottak, akuttundersøkelse med medisinsk prøvetaking og 
behandling, skadedokumentasjon og sporsikring, akutt 
psykososial rådgivning. 


Etablert 2009 


Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Nes, 
Nittedal, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker. 


Hovedkontor Oslo legevakt. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret Styre består av 7 medlemmer, 2 av dem er politikere, resten – 
fagkyndige. 


 


 


Miljørettet helsevern 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Nannestad). 
Formål Felles ressurs i for å ivareta ØRU-kommunenes ansvar for 


miljørettet helsevern. 
Etablert  


Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nes, Ullensaker og Nannestad. 


Hovedkontor Nannestad kommune. 


Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler  


Representantskapet  


Styret  


 


 


Jessheim interkommunale legevakt 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 
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Formål Yte hjelp ved akutt skade og sykdom kveld, natt, helg og høytid. 
Legevakten er lokalisert til Jessheim. 


Etablert 2001 
Deltakere Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og Ullensaker. 
Hovedkontor Ullensaker kommune. 
Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Kommuneloven § 28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 


Eierandeler 
 


Representantskapet 
 


Styret 
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ROMERIKE REVISJON IKS 


 


BARNEHAGEKOSTNADENE I ULLENSAKER Side 5 


 


1 SAMMENDRAG 


Kommunens samlede barnehageutgifter er i dagens system svært sårbare for små endringer i 


belegg i de kommunale barnehagene. Ledig kapasitet i de kommunale barnehagene vil direkte 


påvirke tilskuddet til de private barnehagene.  


 


Med en barnehagestruktur med få kommunale og mange private barnehager vil selv små 


svingninger i driftsutgiftene til de kommunale barnehagene få store utslag i kommunens tilskudd til 


private barnehager.   


 


Kommunen bør derfor vurdere tiltak som kan bidra til mer robuste og forutsigbare samlede utgifter til 


barnehagesektoren. For at kommunen skal ha forutsigbare utgifter på sektoren i framtida, vil en 


viktig faktor være høyt belegg i de kommunale barnehagene.  


 


Kommunens samlede barnehagekostnader utgjør alle kommunens regnskapsførte utgifter i 


barnehagesektoren som er ført på KOSTRA-funksjonene F201, F211 og F221 i regnskapet. Dette 


inkluderer både netto driftsutgifter for de kommunale barnehagene og tilskuddet kommunen betaler 


til private barnehager, samt kommunens utgifter til spesialpedagogisk tilrettelegging til barn med 


særskilte behov.  


 


Revisjonens nærmere sammenligninger viser at Ullensaker har relativt like samlede 


barnehagekostnader som andre kommuner i KOSTRA-gruppe 13 med likt forventet utgiftsbehov til 


barnehagesektoren, og som også har høy andel private barnehager. Ullensaker skiller seg ut ved å 


ha en større andel private barnehager enn kommunene i utvalget, og ved at bemanningen i de 


kommunale barnehagene må sies å være bedre i kommunens kommunale barnehager 


sammenlignet med de private barnehagene i kommunen. For de andre kommunene i utvalget var 


det nærmest ingen forskjell i bemanning mellom kommunale og private barnehager.  


 


Revisjonen finner videre at kommunen ikke har feilføringer i regnskapet med vesentlig påvirkning på 


kommunens samlede barnehagekostnader. Samtidig er det noen utgifter og inntekter som bør 


vurderes nærmere med henhold til om det er korrekt bokført på funksjon og art. Dette gjelder blant 


annet bokføring av IKT-utgiftene på art og funksjon samt inntektsføring av foreldrebetalingen på 


funksjon 201 når det gjelder tilrettelagte tiltak.  


 


Revisjonen finner videre at kommunen har en betryggende praksis for tilskuddsberegning, noe 


kommunen bør få honnør for ettersom regelverket er krevende og gjenstand for hyppige endringer.  


 


I løpet av rapporten viser revisjonen at tilskuddet til hver heltidsplass i de private barnehagene fra 


2015 tilsvarer netto driftsutgifter per heltidsplass i de kommunale barnehagene to år tidligere. I 


Ullensaker kommune er under 20 prosent av barnehageplassene kommunale. Antallet barn som går 


i de kommunale barnehagene er også relativt lavt, og har videre sunket fra 2013 til 2015. De små 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


BARNEHAGEKOSTNADENE I ULLENSAKER Side 6 


 


talls lov gjør seg derfor i gjeldende: små endringer i antallet barn i kommunale barnehager får store 


utslag på hva som er kommunens netto driftsutgifter per heltidsplass i kommunal barnehage.  


 


Tilskuddet til de private barnehagene i Ullensaker vil altså være relativt lavt sammenlignet med 


andre kommuner når kommunen har fylt opp plassene i sine kommunale barnehager to år før det 


respektive tilskuddsåret. Ledig kapasitet, selv bare én ledig plass, i kommunale barnehager vil øke 


tilskuddssatsen. Flere ledige plasser i de kommunale barnehagene ett gitt år vil på sikt føre til 


betydelig økte samlede barnehagekostnader to år senere.   


 


Revisjonen ser at tendensen i perioden 2013 til 2015 var at foresatte i større grad valgte å søke 


plass i private barnehager. I 2015 hadde de kommunale barnehagene en god del ledig kapasitet. 


Den ledige kapasiteten i de kommunale barnehagene i 2015 vil bety at tilskuddssatsen for 2017 vil 


bli betraktelig høyere enn den har vært. Ettersom det er såpass mange flere barnehageplasser i de 


private barnehagene enn i de kommunale barnehagene, vil dette bety en vesentlig økning av 


kommunens tilskudd til private barnehager og en ikke ubetydelig stigning av kommunens samlede 


barnehageutgifter.  


 


 


 


 


 


Jessheim, 29. september 2016 


 


 


 
Oddny Ruud Nordvik 


Avdelingsleder forvaltningsrevisjon       Ragnhild Grøndahl Faller 


og selskapskontroll        Forvaltningsrevisor 
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2 INNLEDNING OG MANDAT 


2.1 Oppdragets bakgrunn og formål 


Denne undersøkelsen bygger på avtale med tilhørende mandat inngått mellom rådmannen i 


Ullensaker og Romerike revisjon 21. juni 2016. Mandat er vedlagt i vedlegg 1. Formålet med 


undersøkelsen er todelt: først å se nærmere på de samlede barnehagekostnadene i Ullensaker, og 


så å forklare sammenhengen mellom driftskostnadene til kommunale barnehager og tilskuddet til 


private barnehager.  


 


En overordnet gjennomgang av kostnadsbildet til barnehagesektoren som kommunen selv har gjort, 


viser at Ullensaker har sammenlignbart høye netto driftsutgifter til barnehage og lavere tilskudd til 


private barnehager enn sammenlignbare kommuner. Ifølge mandatet skal undersøkelsen derfor 


kartlegge og kontrollere kostnadene kommunen har til drift av barnehagene, både de kommunale og 


ikke-kommunale, samt utføre en analyse av det samlede kostnadsbildet opp mot andre kommuner 


det er relevant å sammenligne seg med.  


 


Ettersom kommunale og ikke-kommunale barnehager med godkjenning skal likebehandles i forhold 


til fordeling av offentlig tilskudd, er det derfor grunn til å spørre hvorfor kommunens samlede 


barnehagekostnader er relativt høye, mens tilskuddene kommunen gir private barnehager er relativt 


lave. Videre skal undersøkelsen derfor ifølge mandatet kartlegge og forklare de underliggende 


årsakene til det antatte avviket mellom kostnadsnivået på drift av kommunale barnehager og 


tilskuddet til de private barnehagene.  


2.2 Hovedproblemstillinger 


Hovedproblemstillingene1 som besvares i denne rapporten er: 


 


1. Er Ullensaker kommunes samlede barnehagekostnader høyere enn de samlede 


barnehagekostnadene i sammenlignbare kommuner? 


 


2. Har Ullensaker kommune feilføringer i regnskapet som feilaktig driver opp de samlede 


barnehagekostnadene?  


 


3. Hvordan blir tilskuddet til de private barnehagene i Ullensaker regnet ut og begrunnet?  


 


4. Hvorfor er tilskuddet til de private barnehagene relativt lavt, sammenlignet med andre 


kommuner, når de samlede kommunale barnehagekostnadene er relativt høye, 


sammenlignet med andre kommuner?  


                                                


 


 
1
 Problemstillingene er gitt av undersøkelsens mandat. 
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2.3 Rapportens struktur 


Metodene og datagrunnlaget revisjonen benytter for å besvare undersøkelsens problemstillinger 


beskrives i kapittel to.  Problemstillingene besvares i de påfølgende kapitler. Hvert kapittel starter 


med å legge fram revisjonskriteriene, altså den målestokken som kommunens praksis holdes opp 


mot. Det er disse kriteriene som utgjør grunnlaget for revisjonens vurderinger i undersøkelsen.  


 


Det overordnede revisjonskriteriet for denne undersøkelsen er barnehageloven § 14 som i tredje 


ledd slår fast at kommunale og private barnehager skal ha likeverdig behandling: 


Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med 


kommunale barnehager i forhold til offentlige tilskudd. (…). 


Likebehandlingsforskriften § 2 slår fast likebehandlingsprinsippet og tydeliggjør kommunens plikt til 


å dokumentere sine tilskuddsberegninger: 


Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen behandles 


likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd til ordinær drift etter denne 


forskriften. Kommunen skal dokumentere at tildelingen skjer i samsvar med denne forskriften.  


I løpet av rapporten viser revisjonen at tilskuddet til hvert barn i heltidsplass i de private 


barnehagene fra 2015 tilsvarer netto driftsutgifter per heltidsplass i de kommunale barnehagene to 


år tidligere. Revisjonen vil derfor svare på problemstilling fire med å forklare hvorfor driftsutgiftene i 


de kommunale barnehagene er av avgjørende betydning for kommunens samlede 


barnehagekostnader innenfor dagens regelverk. Revisjonen vil vise at tilskuddet til de private 


barnehagene i Ullensaker vil være relativt lavt sammenlignet med andre kommuner når kommunen 


har fylt opp plassene i sine kommunale barnehager to år før tilskuddsåret, men at tilskuddssatsen 


stiger betydelig dersom det har vært ledig kapasitet i de kommunale barnehagene.  


 


Rapporten avsluttes med en oppsummering og vurdering av hovedfunnene i rapporten. 


2.4 Vurdering av revisors uavhengighet 


Prosjektleder er Oddny Ruud Nordvik, avdelingsleder for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 


Prosjektmedarbeidere er forvaltningsrevisor Ragnhild Grøndahl Faller, forvaltningsrevisor Inger 


Berit Faller og regnskapsrevisor Bjørn Håkonsen.  


 


Revisjonen har i forbindelse med prosjektplanleggingen vurdert at prosjektleder og 


prosjektmedarbeiderne fyller kravet til en uavhengig og objektiv revisjon. Uavhengigheten er også 


blitt vurdert løpende gjennom prosjektet, for alle som har deltatt i prosjektet.  
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3 GJENNOMFØRING OG METODE 


Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon, som fastsatt 


av styret i Norges Kommunerevisorforbund til grunn så langt det er mulig, samt standarder for god 


kommunal revisjonsskikk. Standardene definerer hva som er god revisjonsskikk innen kommunal 


revisjon.  


3.1 Avgrensninger 


For å besvare undersøkelsens problemstillinger dekker revisjonskriteriene særlig to områder 


innenfor barnehagesektoren: beregning av tilskudd til private barnehager og kommunens rutiner for 


opptak og fordeling av barn mellom barnehagene i kommunen. Undersøkelsen fokuserer på år 


2015, og strekker seg ikke lenger tilbake enn 2011.   


3.2 Datainnsamling   


Undersøkelsens første problemstilling tar for seg i hvilken grad Ullensakers barnehagekostnader 


ligger høyt sammenlignet med lignende kommuner. For å besvare problemstillingen har revisjonen 


analysert KOSTRA-tall på overordnet nivå og sammenlignet Ullensakers barnehagekostnader med 


KOSTRA-gruppe 13. Kommunene i KOSTRA-gruppe 13 har forskjellig andel kommunale og private 


barnehager og forskjellige inntekter og utgifter til barnehagesektoren. Revisjonen kontrollerer derfor 


for disse variablene og utfører nærmere sammenligninger av barnehagekostnadene i Ullensaker 


med et mindre utvalg kommuner. Revisjonen har valgt å fokusere sammenligningene på 2015, da 


en rekke forskriftsendringer siden 2011 gjør det vanskelig å sammenligne samla tilskuddene mellom 


år.  


 


Problemstilling to spør om Ullensaker kommune har noen feilføringer i regnskapet som er med på å 


drive barnehagekostnadene i Ullensaker feilaktig opp. Revisjonen har gjennomført en bilagskontroll 


av kommunens regnskaper med utgangspunkt i god kommunal regnskapsskikk og KOSTRA-


veilederen fra 2015. Formålet er å identifisere eventuelle feilføringer som kan føre til at de samlede 


barnehagekostnadene ser høyere ut enn de egentlig er. Revisjonen har også sett nærmere på 


fordeling mellom funksjoner i regnskapet, og hentet inn utfyllende informasjon i intervju.  


 


Problemstilling tre fokuserer på hvordan tilskuddet til de private barnehagene i Ullensaker blir regnet 


ut og begrunnet. For å besvare denne problemstillingen går revisjonen gjennom Ullensakers vedtak 


om tilskuddssats for 2015, og saksframlegget hvor satsen er beregnet og begrunnet. Selv om 


forskriften om likeverdig behandling av barnehagene fra 2011 (med senere endringer) delvis var 


ment å bidra til forenkling om mindre uklarheter om regelverket har det vært en del uenigheter 


mellom kommunene og ikke-kommunale barnehager knyttet til hvordan forskriften skal brukes og 
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forstås. Ikke-kommunale barnehager kan påklage enkeltvedtak om tilskudd til Fylkesmannen. PBL2 


bistår sine medlemsbarnehager aktivt i dette. Ullensakers tilskuddsberegning eller tilskuddsvedtak 


har i 2014 og 2015 ikke blitt klaget inn til Fylkesmannen. Det gir grunn til å tro at lovligheten til 


kommunens tilskuddsberegninger er god, og revisjonen gjennomfører derfor bare en avgrenset 


kontroll. Dette er hovedsakelig for å bidra til å belyse undersøkelsens formål og besvare 


undersøkelsens siste problemstilling. Revisjonen vurderer det ikke som aktuelt å gjøre en 


særattestasjon av tilskuddsberegningen innenfor denne undersøkelsen.   


 


Undersøkelsens fjerde og siste problemstilling spør hvorfor tilskuddet til de private barnehagene er 


relativt lavt, sammenlignet med andre kommuner, når de samlede kommunale 


barnehagekostnadene er relativt høye, sammenlignet med sammenlignbare kommuner. For å 


besvare den siste problemstillingen kartlegger og forklarer revisjonen årsakene til forskjellen mellom 


de høye samlede barnehagekostnadene i kommunen, og de relativt lave tilskuddene til private 


barnehager i kommunen på bakgrunn av svar på problemstillingene 1 til 3. Undersøkelsen vil 


avsluttes med en overordnet vurdering av årsaksforholdet og sammenheng mellom driftskostnader 


til kommunale barnehager og overføringer til private barnehager.  


3.3 Datagrunnlag 


Samlet sett bygger undersøkelsen på data samlet inn gjennom dokumentanalyse, bilagskontroll og 


intervjuer. Vi går nærmere inn på dokumentanalyse og intervjuer nedenfor. 


Dokumentanalyse 


Revisjonen har innhentet og analysert dokumenter som viser og dokumenterer Ullensakers 


gjeldende vedtekter og rutiner i barnehagesektoren, kommunens begrunnede tilskuddsberegning og 


analyser av barnehagekostnader, samt kommuneregnskapet og tilgjengelig tallmateriale fra 


KOSTRA. Informasjon om kommunens planer og rutiner er hentet fra barnehagemyndigheten i 


Ullensaker kommune, som vi antar har best kjennskap til området.  


Intervjuer  


Ettersom dokumentene og spørreundersøkelsene ikke gir oss all informasjon som trengs for å 


besvare undersøkelsens problemstillinger, har revisjonen gjennomført tre intervjuer med relevante 


ansatte i kommunen. Gjennom intervjuer er den skriftlige informasjonen supplert og utfylt med 


beskrivelser og informasjon om faktiske forhold. Intervjuer har også vært nyttige for å belyse 


hvordan kommunen forholder seg til et komplekst regelverk i endring, og hvilke vurderinger som 


ligger til grunn til føringer i regnskapet, vedtekter og rutiner.  


 


Aktuelle intervjuobjekter er kommunens controller som utfører beregning av satser og tilskudd for 


barnehagene, samt saksbehandler med ansvar for kommunens opptak av barn og fordelingen av 


barn mellom barnehagene i kommunen, samt barnehagefaglig rådgiver ansvar for blant annet tilsyn, 


                                                


 


 
2
 Private barnehagers landsforbund 
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utarbeidelse av grunnlagsdata for tilskuddsberegning og for å oppdatere kontantstøtteregisteret. 


Intervjuene er gjennomført i august 2016. 


 


Det er skrevet referater av intervjuene, som igjen er verifisert av intervjuobjektene. De intervjuede 


har fått mulighet til å korrigere og rette opp eventuelle feil og misforståelser. Alle intervjuede har 


verifisert at informasjonen revisjonen har fått er riktig.  


3.4 Dataenes pålitelighet og gyldighet 


Revisjonen mener dataene rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige. Dataene gir 


derfor et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 


 


Utkast til rapporten ble forelagt rådmannen 21. september 2016, endeling rapport ble overlevert 29. 


september 2016.  
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4 SAMMENLIGNING AV BARNEHAGEKOSTNADER 


I dette kapittelet besvarer revisjonen følgende problemstilling, slik det fremgår i mandatet gitt av 


rådmannen:  


Er Ullensaker kommunes samlede barnehagekostnader høyere enn de samlede 


barnehagekostnadene i sammenlignbare kommuner? 


For å besvare problemstillingen vil revisjonen klargjøre hva som menes med kommunens samlede 


barnehagekostnader. Revisjonen vil så sammenligne Ullensakers samlede barnehagekostnader 


med kommuner det er naturlig for Ullensaker å sammenligne seg med.  


 


Revisjonen vil først sammenligne Ullensaker med KOSTRA-gruppe 13, og så gjøre en nærmere 


sammenligning hvor vi kontrollerer for andel private barnehager og forventa utgiftsbehov i 


barnehagesektoren. Dette gjør vi ved at vi har valgt ut kommunene i Ullensaker kommunes «egen 


kommunegruppe» og blant disse valgt ut de kommunene som vi mener har et forventa utgiftsbehov 


til barnehagesektoren som ligger nærmest Ullensaker.  


4.1 Kommunens samlede barnehagekostnader 


Hva er det som måles når vi snakker om kommunens samlede barnehagekostnader? I KOSTRA-


sammenheng måles utgifter og inntekter som kommunen har regnskapsført på tre forskjellige 


funksjoner:  


 funksjon 201 inneholder kommunens basistilbud til kommunale barnehager og tilskudd til de 


ikke-kommunale barnehagene,  


 funksjon 211 inneholder styrket tilbud til førskolebarn, og  


 funksjon 221 inneholder førskolelokaler og skyss. 


 


Tilskuddsberegningen legger til grunn kommunens utgifter til de kommunale barnehagene med 


utgangspunkt i forskriften og veilederen. Oppsummert utgjør kommunens samlede netto 


driftsutgifter til barnehage3 av inntekter og utgifter til drift av alle godkjente kommunale barnehager, 


samt kommunens utgifter til godkjente ikke-kommunale barnehager som ligger innenfor 


kommunegrensa. De samla barnehagekostnadene inkluderer med andre ord også kommunens 


tilskudd til private barnehager og kommunens utgifter til spesialpedagogisk hjelp og andre tiltak for 


barn med særskilte behov uavhengig av om barnet går i kommunalt eid eller privateide barnehager.  


4.2 Sammenligning av barnehagekostnader 


Gjennom KOSTRA har kommunene data til både å kunne se utviklingen i egen kommune over tid 


og sammenligne seg med andre kommuner (KS 2014). Rådmannen har gjort en slik sammenligning 


                                                


 


 
3
 pr innbygger 1-5 år 
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av barnehagekostnadene i Ullensaker med andre kommuner over tid, som fremgår i figuren 


nedenfor. Figuren er hentet fra rådmannens presentasjon i kommunestyret 12.4.2016. For 


Ullensaker lå netto driftsutgifter til barnehage på 131.606 kr per innbygger (1 til 5 år) i 2015. 


Utgiftene har økt fra 2012 til 2014, for så å vise en noe synkende tendens fra 2014 til 2015. 


Utviklingen i Ullensakers samla barnehagekostnader er merket med en sort linje i figur 1.  


 


Rådmannen har i saksframlegget valgt å sammenligne Ullensaker med KOSTRA-gruppe 134, som 


Ullensaker tilhører, landet utenfor Oslo, kommunene Ski og Lørenskog, samt en egen 


kommunegruppe med andre kommuner i KOSTRA-gruppe 13 som også har høy andel private 


barnehager. 


 


Som det framgår i figur 1 ligger Ullensakers netto driftsutgifter relativt høyt sammenlignet med Ski 


og Lørenskog. Ullensakers samlede barnehagekostnader ligger omtrent på samme nivå som landet 


utenfor Oslo, samt på nivå med de andre kommunene i rådmannens egne kommune-gruppe.5  


 


Figur 1 Utvikling i netto driftsutgifter til barnehage  


 
Kilde: presentasjon i kommunestyret 12.4.2016, slide 32  


 


Under vil revisjonen forklare Ullensaker kommunes barnehageutgifter i 2015 nærmere, 


sammenlignet med de andre kommunene i KOSTRA-gruppe 136.  


                                                


 


 
4
 Kommunene er som kjent delt inn i 16 ulike grupper ut fra kommunenes inntektsnivå, utgiftsbehov og 


folkemengde. Ullensaker ligger i kommunegruppe 13 som rommer landets største kommuner, med unntak av 


de fire største byene. 
5
 Revisjonen har tatt en stikkprøve på tallene vi har mottatt fra Ullensaker. Tallene for netto driftsutgifter til 


barnehage per innbygger 1-5 år og revisjonen ser at tallene stemmer med statistikken i KOSTRA for 2015. 
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4.2.1 Kommunens samlede barnehageutgifter sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13 


Ullensaker har en høyere andel innbyggere i aldersgruppen 1- 5 år enn generelt i KOSTRA-gruppe 


13. Overordnet bruker Ullensaker en høyere andel av budsjettet sitt på barnehagetjenester enn 


resten av KOSTRA-gruppe 13. Man kan tenke seg ulike forklaringer og faktorer som påvirker dette, 


det kan for eksempel være en ønsket politisk prioritering å ha kapasitet som muliggjør løpende 


opptak, eller en forholdsvis stor andel barn med spesielle behov, eller noen svært ressurskrevende 


barn som går i barnehage i en gitt periode.  


 


Ullensaker skiller seg ut ved å ha en bedre dekningsgrad enn generelt i KOSTRA-gruppe 13. 


Ullensaker har full barnehagedekning og løpende opptak. Det er ikke lovkrav om å ha løpende 


opptak. Det er med andre ord lettere å få barnehageplass i Ullensaker enn i de andre kommunene i 


KOSTRA-gruppe 13. Ullensaker har også en større andel private aktører enn i KOSTRA-gruppe 13 


med over 80 prosent av barn i barnehagealder i private barnehager.  


 


Det er 5,7 barn per årsverk i Ullensakers kommunale barnehager7, mens hvert årsverk i 


sammenligningsgrunnlaget har 6,2 barn. Ullensaker kommune har 0,5 færre barn per årsverk i sine 


kommunale barnehager, sammenlignet med andre i KOSTRA-gruppe 13. Dette må sies å være en 


betydelig bedre bemanning i de kommunale barnehager, enn bemanningen i kommunale 


barnehager i de andre kommunene i KOSTRA-gruppe 13. Andelen barn per årsverk i Ullensakers 


kommunale barnehager gikk markant ned i 2015. Fra 2013 til 2015 har det for eksempel blitt 48 


færre barn i de kommunale barnehagene i kommunen (presentasjon til kommunestyret 12.4.2016). 


Det har med andre ord blitt mer ledig kapasitet i de kommunale barnehagene. Dette vil påvirke 


kommunens regnskaper i negativ retning. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 5.  


 


Samtidig har Ullensaker en høyere brutto driftsutgift per korrigert oppholdstime8 for sine kommunale 


barnehager enn sammenligningskommunene. Forskjellen ligger på nærmere 10 prosent.  En 


forklaring kan være at Ullensaker bruker noe mer av driftsbudsjettet sitt på tilrettelagte tiltak enn de 


andre kommunene i KOSTRA-gruppe 13. Brutto driftsutgifter per barn som får ekstra tilrettelegging 


fra kommunen er 137.000 mot 91.000 i sammenligningsgrunnlaget. Tilrettelagte tiltak for barn 


omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. De private barnehagene tilføres 


ressurser i tråd med de vedtak som fattes om spesialpedagogisk opplæring eller andre tiltak.  


 


                                                                                                                                                              


 


 
6
 Tallgrunnlaget er hentet fra SSB, 14. juli 2016: 


https://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=95194000717112&m=023500&r=EKG13&std=checked&t=2015


&type 
7
 Basistilbud, funksjon 201 


8
 Alle funksjoner 201, 211 og 221, 66 % i Ullensaker mot 59 % i kommunegruppe 13, 2015 



https://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=95194000717112&m=023500&r=EKG13&std=checked&t=2015&type

https://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=95194000717112&m=023500&r=EKG13&std=checked&t=2015&type
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KOSTRA-indikatoren korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn per barn som får 


ekstra ressurser gjelder de kommunale barnehagene9. Det kan være usikkerhet med hensyn til 


hvordan kommunale barnehager innrapporterer barn i årsmeldingene via BASIL. Disse utgiftene er 


for en stor del individuelle utgifter som følge av enkeltvedtak og vil variere fra barn til barn etter 


deres behov. Det kan derfor også være store variasjoner mellom kommuner når det gjelder disse 


kostnadene. Dersom minoritetsspråklige barn holdes utenfor, øker indikatoren til 825 000 kroner i 


2015 i Ullensaker, mens den utgjør 584 180 kroner i 2015 i kommunegruppe 13. 


 


I noen tilfeller kan KOSTRA-tall på overordnet nivå gi et feilaktig sammenligningsgrunnlag, da 


KOSTRA ikke sier noe om den enkelte kommunes behov for og etterspørsel etter kommunens 


forskjellige tjenester. Under benytter revisjonen KS’ modell for å foreta sammenligninger av 


barnehagekostnader i Ullensaker og andre kommuner, der også ulikheter i utgiftsbehov og inntekter 


blir ivaretatt på en mer eksplisitt måte enn å bruke KOSTRA-tall på overordnet nivå. Eksempelvis vil 


en kommune med mange barn i barnehagealder nødvendigvis måtte forventes å bruke mer penger 


på barnehager enn en kommune med få innbyggere i denne aldersgruppen (KS 2014).   


 


Figur 2 Ullensakers forventede utgiftsbehov sammenlignet med landsgjennomsnittet 


 
Kilde: KS modell 2013-2014-2015 


                                                


 


 
9
 Funksjon 211. Teller: inkluderer ikke 300 og 400-arter (unntatt momskompensasjon). Nevner: barn i 


kommunale barnehager. Ikke korrigert for: ansatte i Ullensaker som eventuelt jobber både i private og 


kommunale barnehager. 
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I figuren over ser vi at Ullensaker forventes å bruke mer penger på barnehager enn 


landsgjennomsnittet, korrigert for utgiftsbehov. Vi ser også at Ullensakers forventede utgiftsbehov 


for barnehagesektoren gikk noe opp i 2014 sammenlignet med 2013, for så å synke til 2013-nivå 


igjen i 2015. Revisjonen ser det derfor som hensiktsmessig å sammenligne Ullensakers 


barnehagekostnader nærmere med andre kommuner med likt forventet utgiftsbehov til 


barnehagesektoren.  


4.2.2 Ullensaker sammenlignet med like kommuner 


Ettersom barnehagekostnadene i en kommune også påvirkes av fordelingen mellom andelen 


kommunale og private (ikke-kommunale) barnehager, er det hensiktsmessig å gjøre en 


sammenligning med et utvalg kommuner fra KOSTRA-gruppe 13 som har likt forventet utgiftsbehov 


og høy andel private barnehager.  


 


De kommunene fra KOSTRA-gruppe 13 med likest forventet utgiftsbehov til barnehage som 


Ullensaker, og med høy andel private barnehager er Sarpsborg, Arendal og Ålesund. Som vi kan se 


i figur 3, ligger disse kommunenes ressursbruk korrigert for forskjeller i utgiftsbehov relativt likt. 


Ullensakers barnehagekostnader ligger litt lavere enn Ålesunds barnehagekostnader, men 


barnehagekostnadene til Ullensaker skiller seg ikke betydelig fra barnehagekostnadene i Sarpsborg 


og Arendal. 


 


Figur 3 Sammenligning av kommunens ressursbruk 2014 


 
Kilde: KS’ sammenligningsmodell 2014 
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I 2015 ser vi at kommunenes ressursbruk korrigert for forskjeller i utgiftsbehov varierer noe mer. 


Ullensakers ressursbruk er redusert noe fra 689 kroner per innbygger sammenlignet med 


landsgjennomsnittet i 2014 til 656 kroner per innbygger sammenlignet med landsgjennomsnittet i 


2015. Ullensakers ressursbruk på barnehager ligger noe over Sarpsborg og Ålesund i 2015, og 


under Arendals.  


 


Figur 4 Sammenligning av kommunens ressursbruk 2015 


 
Kilde: KS modell sammenligning regnskap 2015 


 


Videre har Ullensaker høyere andel private barnehager, og barn i private barnehager, enn 


sammenligningskommunene i utvalget. Når vi sammenligner med Sarpsborg, Arendal og Ålesund, 


ser vi at Ullensaker jevnt over har høyere andel barn i private barnehager, for alle aldersgrupper. 


  


Tabell 1 Andel barn i private barnehager 


Prosentvis andel av barn i private barnehager 2015, fordelt på aldersgrupper 


Barnehagebarn Ullensaker Sarpsborg Arendal Ålesund 


0-åringer 98 95 83 85 


1-2-åringer 85 75 75 76 


3-5-åringer 82 73 71 73 


Totalt 83 74 72 74 
 


Kilde: KOSTRA 2015, grunnlagsdata nivå C1 og revisjonens beregninger 
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Aldersgruppen med høyest andel barn i kommunale barnehager i Ullensaker er 3-5-åringene. Av 


dem går omtrent 18 prosent i kommunale barnehager, og nesten 82 prosent i private barnehager. 


Andelen av de minste barna som går i privat barnehage i Ullensaker er også stigende fra 2013 til 


2015, 86 prosent gikk i privat barnehage i 2013 og 2014, mens i 2015 går 98 prosent i privat 


barnehage.   


4.2.3 Årsverk i kommunale og private barnehager 


Som vi også nevnte innledningsvis i dette kapittelet har Ullensaker kommune 0,5 færre barn per 


årsverk i sine kommunale barnehager enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13. Også i dette 


mindre utvalget skiller Ullensaker seg ut. Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet i 


de kommunale barnehagene ligger på noenlunde samme nivå i kommunale og private barnehager 


for Sarpsborg, Arendal, Ålesund og Lørenskog, som vi kan se i figuren under.  


 


Tabell 2 Barn per årsverk i kommunale og private barnehager 


Barn per årsverk i kommunale og private barnehager  


Barn per 


årsverk  


Ullensaker 


2013 


Ullensaker 


2014 


Ullensaker 


2015 


Sarpsborg 


2015 


Arendal 


2015 


Ålesund 


2015 


Landet 


uten 


Oslo 


Kommunale 


barnehager 


6,2 6 5,7 6,7 5,9 6,2 6,1 


Private 


barnehager 


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


Differanse -0,3 -0,5 -0,9 0 0,1 0,2 -0,1 
 


Kilde: KOSTRA 


 


I Ullensaker har de private barnehagene langt flere oppholdstimer per årsverk enn i kommunens 


barnehager. Hvert årsverk i Ullensakers kommunale basisvirksomhet representerer altså færre 


oppholdstimer, som betyr at det er bedre bemanning per barn i kommunal barnehage enn i de 


private barnehagene som befinner seg i kommunen. En grunn til at det i kommunale barnehager i 


Ullensaker er bedre bemanning enn i de private barnehagene i kommunen kan være at antallet barn 


i kommunale barnehager har sunket i den gjeldende perioden, noe som ikke har vært tilfelle i 


samme grad i de private (presentasjon til kommunestyret 12.4.2016). Dette bidrar til å dra opp 


kommunens driftskostnader i egne barnehager og gir utslag på tilskuddsberegningen, da det kan 


være vanskelig endre bemanningen i samme takt som etterspørselen.   


4.3 Oppsummering 


Ut fra revisjonens sammenligning er inntrykket at barnehagekostnadene i Ullensaker ikke skiller seg 


nevneverdig ut. Et unntak er imidlertid noe som må sies å være betraktelig høyere bemanning i 


kommunale barnehager enn i private barnehager. Det vil på sikt bli dyrt å gå med ledig kapasitet i 


de kommunale barnehagene, noe vi kommer nærmere tilbake til i kapittel 5.  
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5 ER DET FEILFØRINGER SOM PÅVIRKER 


KOMMUNENS SAMLEDE BARNEHAGEKOSTNADER? 


I dette kapittelet besvarer revisjonen følgende problemstilling, jf. mandatet gitt av rådmannen: 


Har Ullensaker kommune feilføringer i regnskapet som feilaktig driver opp de samlede 


barnehagekostnadene? 


For å besvare problemstillingen gjennomførte revisjonen en bilagsrevisjon av barnehagene i 


Ullensaker kommune. Vi har også kontrollert om de innrapporterte barnehagelokalene for 


kommunens barnehager samsvarer med kommunens barnehager i faktisk drift.  


5.1 Revisjonskriterier 


Revisjonen legger til grunn at utgifter/kostnader og inntekter/innbetalinger skal føres i regnskapet på 


ansvar, funksjon og art som vedrører barnehagene. Revisjonen benytter veiledningen til 


regnskapsrapporteringen for 2015 som målestokk for denne gjennomgangen (Kommunal- og 


moderniseringsdepartementet 2014). Dette gjelder både for konto (art) og tjeneste (funksjon). De tre 


aktuelle funksjonene er 


 2010 Førskole 


 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 


 2210 Førskolelokaler og skyss 


 


I regnskapet blir den enkelte barnehage identifisert på et ansvarsbegrep innenfor funksjon 201 


Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. De kommunale barnehagene er gitt et firesifret tall 


som identifiserer den enkelte barnehage i regnskapet.  På funksjon 221 Førskolelokaler og skyss er 


det isteden brukt et prosjektnummer i regnskapet for å identifisere den enkelte barnehage 


(kommuneregnskapet i Ullensaker). 


 


«Aktivitet i barnehager basert på grunnbemanning («basistilbud»), ordinære driftsutgifter (inkl. 


utgifter til turer, mat, leker osv.)» skal inngå i funksjon 201. Revisjonen legger derfor til grunn at 


basistilbudet til alle barnehagebarn i de kommunale barnehagene skal framgå av funksjon 201. 


Tiltak for å tilrettelegge tilbudet til barn med ekstra behov, ut over basistilbudet, skal framgå av 


funksjon 211. Dette innebærer at utgiftene til basistilbudet for samtlige barn i kommunale 


barnehager bør framgå på funksjon 201 og at foreldrebetalingen og betalingen for mat bør framgå 


på den samme funksjonen. På denne måten rendyrkes funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn. 


 


Konto (art) 470 skal brukes til bidrag til barnehageopphold og SFO. Generelt inneholder 400-470 


artene tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon (leveranse) av 


konkrete tjenenester (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014). Art 470 brukes i 


kommunene til søskenmoderasjon. 
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Funksjon 120 Administrasjon (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014, 13) peker på at 


administrasjonsfunksjonen er inndelt i 5 områder, herunder fellesfunksjoner. Videre (ibid, 19) 


framkommer at fellesfunksjoner blant annet omfatter felles IKT-løsninger for hele kommunen, og at 


«[u]tgifter knyttet til «fagsystemer» (pleie- og omsorgssystemer, sosialsystemer, system for 


barnehageopptak, geografiske informasjonssystemer til …) henføres til de funksjonene som 


systemene betjener».  


 


Kommunen rapporterer inn grunnlagsdata om antall barn per kommunal barnehage og størrelsen 


på barnehagelokalene i tråd med krav til rapportering i  


 skjema 16 B Takster og Betalingsregler for fulltids- og deltidsplasser i Kommunal Barnehage  


 skjema 34A Eiendomsforvaltning – areal på utvalgte kommunale formålsbygg.  


 


Det er svært viktig at det er samsvar mellom utgifter og inntekter på funksjonsnivå og det arealet 


som rapporteres på de samme funksjonene. Dette framkommer i veiledningen til utfylling av skjema 


i tjenesterapporteringen for kommunene for 2015 (SSB u.d., 150). Det følger av veiledningen at det 


er bruttoareal (BTA) som definert i NS 3940 som skal rapporteres inn i skjema 34A (ibid). 


 


GKRS nummer 2 og 4 legges til grunn når det gjelder skillet mellom driftsregnskapet og 


investeringsregnskapet. Investeringsutgifter med verdi over 100 000 kroner inklusive 


kompensasjonsberettiget merverdiavgift skal i investeringsregnskapet (KRS nr. 2 og KRS nr. 4). 


5.2 Revisjonens funn 


5.2.1 Overblikk og sammenligning 


Tabellen nedenfor viser hvordan kommunens korrigerte brutto driftsutgifter til barnehagene fordeler 


seg på den enkelte funksjon. Tabellen gir informasjon om hvordan de korrigerte brutto driftsutgiftene 


har utviklet seg de tre siste årene for Ullensaker fordelt på førskole (201), spesialpedagogiske tiltak 


(211) og førskolelokaler og skyss (221). Korrigerte brutto driftsutgiftene i 2015 kan også 


sammenlignes med andre kommuner.  


 


Tabell 3 Utgifter per funksjon 


Korrigerte brutto driftsutgifter, hele tusen 


Funksjon Ullensaker Sarpsborg Arendal Ålesund 


 2013 2014 2015 2015 2015 2015 


201 56 559 57 631 56 630 102 592 103792 94 774 


211 11 913 14 633 13 213 32 387 16 397 18 060 


221 6 157 5 211 6 158 14 509 14 045* 10 325* 
 


Kilde: KOSTRA 2015. *Kommunene antas å ha eiendomsforetak. Revisjonen har brukt brutto driftsutgifter. 


 


 


Nedenfor har vi satt opp en tabell som sier noe om den enkelte funksjon.  
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Tabell 4 Hva utgiftene dekker 


Korrigerte brutto driftsutgifter 


Andel Ullensaker Sarpsborg Arendal Ålesund 


 2013 2014 2015 2015 2015 2015 


Oppholdstime* 43 47 49 48 54 46 


Styrket tilbud** : 124 008 137 635 136 080 113 868 125 417 


Lokaler pr kvm*** 1 119 947 1 409 1 585 1 754 1 454 
 


Kilde: ssb.no *Korrigerte brutto driftsutgifter F201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr), konsern. 


**Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (F211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale 


barnehager. ***Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern (tabell 4.1 Konsern, 


eiendomsforvaltning)  


 


Tabell 3 viser at Ullensaker bruker mer per oppholdstime i 2015 enn tidligere, men kommunen ligger 


ikke høyest blant de kommunene som det sammenlignes med. Videre ser vi at kommunen bruker 


mer enn i 2014 til styrket tilbud til førskolebarn, og kommunen ligger her høyest blant 


sammenligningskommunene. Mulige årsaker til dette kommer fram i kapittel 3 i rapporten. Når det 


gjelder kommunens utgifter til lokaler per kvadratmeter viser tabellen at kommunen bruker mindre 


per kvadratmeter (innrapportert på skjema 34A) enn de øvrige kommunene. Det kommer også fram 


at utgiftene per kvadratmeter er høyest i Ullensaker i 2015 når vi sammenligner årene 2013-2015. 


Mulige årsaker til dette kommer vi tilbake til i punkt 5.2.6 i dette kapitlet. 


5.2.2 Bilagskontroll av inntekter og utgifter i driftsregnskapet 


Den gjennomførte bilagskontrollen på artsnivå (konto) har ikke avdekket feil av vesentlig betydning 


for problemstillingen når det gjelder inntekter, lønns- og utgiftsposter. Hovedvekten på 


bilagskontrollen er lagt til 2015. 


5.2.3 Gjestebarn 


Gjennomgang av regnskapet og intervjuer viser at Ullensaker kommune har gjestebarn i 


kommunens barnehager og at barn bosatt i Ullensaker kommune har plass i barnehager i andre 


kommuner. Innbetalt fra andre kommuner beløp seg til 11,7 millioner kroner i 2015 (konto 17501, 


ansvar 92430 under funksjon 201). Ullensaker kommune betalte 3,7 millioner kroner for barn i 


barnehage i andre kommuner (konto 1350, ansvar 92430 under funksjon 201). 
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5.2.4 Kjøp fra DGI  


Kjøp av IKT-tjenester er bokført på konto 13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker. 


Ullensaker kommune regnskapsførte i overkant av 600 000 kroner på konto 13750 i 2015.  


 


Tabell 5 Kjøp fra DGI 


Kjøp av IKT-tjenester 2015 til barnehagene 


Konto Tekst Ansvar Tjeneste (Funksjon) Regnskap 2015 R 2014 R 2013 


13750 Kjøp fra IKS  52300 2010 Førskole 434 597 429 387 530 146 


13750 Kjøp fra IKS 52300 2110 Styrket tilbud 182 058 183 331 157 546 


13750 Kjøp fra IKS 52300 2210 Førskolelokaler 20 373 20 004 12 856 


    637 029 632 739 700 549 
 


Kilde: Ullensaker kommuneregnskap 2015. Konto 13750 tilsvarer KOSTRA-art 375. 


 


Grensen mellom generell administrasjon og barnehageadministrasjon kan være noe uklar, og 


praktiseres trolig ulikt mellom ulike kommuner. I det gjeldende regelverket for tilskuddsberegning 


(2015) skal administrasjonsutgiftene beregnes som 4 % av de direkte driftsutgiftene. 


Administrasjonspåslaget skal kompensere for at ikke alle administrasjonskostnadene til kommunale 


barnehager er ført på barnehagefunksjonene, men under sentraladministrasjonen.  


 


Revisjonen legger til grunn at fellesfunksjoner som felles IKT-løsninger føres på funksjon 120 og at 


fagsystemet som benyttes til barnehageopptaket skal føres på funksjon 201. 


 


Dersom de fleste kommuner regnskapsfører IKT-utgiftene i tråd med veiledningen, og Ullensaker 


kommune belaster en større andel av IKT-utgiftene enn det de betaler DGI for å drifte fagsystemet 


på funksjon 201, framstår barnehagekostnadene høyere i Ullensaker på enkelte indikatorer i 


KOSTRA.  Mottatt dokumentasjon viser at administrasjonen i kommunen trekker ut regnskapsførte 


beløp på konto 13750 i tilskuddsberegningen, og at tilskuddsberegningen framstår som korrekt. 


 


Revisjonen stiller også spørsmålstegn ved kommunens bruk av art 375. Kommunen kjøper IKT-


tjenester fra DGI. Hovedregelen når det gjelder art 375 er at både kjøper og selger skal bruke 


samme funksjon, noe revisjonen ikke har undersøkt om er tilfelle her. Selskapet ble imidlertid 


omorganisert fra IKS til § 27-selskap i 2015. Fra tidspunktet for omorganisering vil ikke art 375 


lenger være korrekt (art 350 vil trolig heller ikke passe).  


5.2.5 Funksjon 211 Styrket tilbud 


KOSTRA viser at konto for overføringsutgifter brukes i Ullensaker, men ikke i de andre kommunene 


i sammenligningsgrunnlaget. 


 


En nærmere undersøkelse viser at det er refusjon for spesialpedagogisk hjelp til barn i private 


barnehager og refusjon for fratrekk i foreldrebetaling som er utgiftsført på denne kontoen (14700) i 


Ullensaker kommunes regnskap. Revisjonen forutsetter at det som er bokført på konto 14700 alt i 
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alt gjelder tilbakebetaling av foreldrebetaling, enten direkte til foreldrene eller til private barnehager, 


forårsaket av rett til redusert foreldrebetaling (refusjonsreglene for spesialpedagogisk hjelp10). 


Revisjonen tror dette løses korrekt i Ullensaker. Revisjonen påpeker, som vist i tabellen under, at 


dette ikke regnskapsføres på samme måte i de andre kommunene som revisjonen har 


sammenlignet med.  


 


Tabell 6 Styrket tilbud til førskolebarn 


Overføringer art 400 m.fl. regnskapsår 2015 


Art / konto Ullensaker Sarpsborg Arendal Ålesund 


Konto 14700 2 469 000 0 0 0 


Art 600 236 000 26 000 0 0 


Art 620 20 0 0 0 
 


Kilde: KOSTRA 2015 og kommuneregnskap Ullensaker 2015 


 


På art 600 og 620 regnskapsfører Ullensaker betaling for barnehageopphold og mat under funksjon 


211. Tabellen viser at andre kommuner ikke, eller i liten grad, regnskapsfører foreldrebetaling for 


barnehageopphold på funksjon 211. 


 


Revisjonen har lagt til grunn at foreldrene betaler for barnets basisopphold i barnehagen og at 


basisoppholdet både på utgiftssiden og inntektssiden hører hjemme på funksjon 201 Førskoletilbud. 


Det er regnskapsførte foreldreinntekter på funksjon 211 (opphold og mat). Revisjonen vurderer det 


slik at dette er inntekter som burde vært regnskapsført på funksjon 201.  


 


Undersøkelsen indikerer også at det kan være bokført utgifter til barnas basisopphold i barnehagen 


(særlig Bamsestua) på funksjon 211, og at administrasjonen forsøker å skape balanse mellom 


utgifter og inntekter på funksjonen. Revisjonen har lagt til grunn at det kun er særlige tiltak til styrket 


tilbud ut over basisoppholdet som skal føres i regnskapet på funksjon 211. Dette innebærer også at 


søskenmoderasjon og andre typer reduksjoner i foreldrebetalingen, med unntak av refusjonsreglene 


for spesialpedagogisk hjelp, bør gjenfinnes på funksjon 201. Administrasjonen bør se nærmere på 


dette. 


5.2.6 Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss 


Tabellen under har to formål. For det første synliggjøres kommunens barnehager fordelt på 


innrapporterte arealer. For det andre synliggjøres utgiftene på funksjon 221 i regnskapet. 


 


Arealene per barnehage er hentet fra eiendomsavdelingens oversikt over formålsbygg per 2. mars 


2015. Linjen KOSTRA arealer er hentet fra ssb.no. 


                                                


 


 
10


 Dette regelverket er endret med virkning fra 1.8.2016 (barnehagemyndigheten i Ullensaker). 
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Tabell 7 Førskolelokaler 


Kommunale barnehager på funksjon 221 (2210 i kommuneregnskapet) 


Barnehage Prosjektnummer BRA 2014 BRA 2015 Regnskap 2015* 


Bakke barnehage 1052 790 790 749 


Fladbyseter barnehage 1055/63214002 489 489 372 


Jessheim barnehage 1050/63224002 646 646 650 


Kløfta barnehage 1051/63234002 640 640 490 


Kløftahallen barnehage 1060 639 639 54 


Nordby barnehage 1053/670112107/63244002 637 637 787 


Tiurkroken barnehage 1056/6701210 528 528 630 


Algarheim barnehage 1054 655 0 8 


Nordkisa barnehage 1058 0 0 27 


Skilting barnehager 63434002   255  


KOSTRA, arealer  5500 4371  


Hovin barneskole 1025   17 


Jessheim barneskole 1026   18 


Allergot ungdomsskole 1030   3 


Vesong ungdomsskole 1037   3 


Bahus Gardermoveien 1057   1 


Hilton barnepark 1316 0 0 9 


Uten prosjektnummer Avskriving og lønn m.m.   3 535 


Sum funksjon 221    7 600 
 


Kilde: Kommuneregnskapet 2015 funksjon 2210, med og uten prosjektnummer. *Nettotall i hele tusen. Barnehagene med 


navn i kursiv er oppgitt som kommunale barnehager på kommunens hjemmesider per 17.8.2016. 


 


Revisjonen antar at Nordkisa barnehage ble innrapportert på skjema 34A for 2014, og at dette 


tilsvarer differansen mellom tallene per barnehage og rapporteringen i KOSTRA for 2014. Algarheim 


barnehage ble vedtatt avviklet 31.7.2011 og Nordkisa barnehage ble samtidig vedtatt nedlagt 


31.7.2012 (Herredstyret PS 85/10 8.11.2010). Det er således innrapportert arealer til 


barnehagelokaler etter at to barnehager ble lagt ned. Det er også i 2015 regnskapsført strømutgifter 


på de to nedlagte barnehagene samt et lite beløp på Hilton barnepark. Innrapporterte arealer til 


barnehagelokaler har med andre ord ikke stemt overens med de faktiske forhold. 


 







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


[RAPPORTNAVN] Side 26 


 


Tabellen viser at utgiftene varierer mellom barnehagene. Driftsregnskapet viser at det ble utført 


vedlikeholdsarbeider i flere av barnehagene i 2015.11 Det ble opprustet uteanlegg i to barnehager 


og satt opp tilbygg på vognskur i fire barnehager. Revisjonen peker på at det kan være grunnlag for 


administrasjonen å vurdere nærmere om det her er gjennomført vedlikehold eller investeringer. Er 


det foretatt en standardheving på uteanleggene? Er det nytt tilbygg på vognskur? Beløpsmessig 


beløper uteanlegg og vognskur per barnehage seg til 107 000 – 352 000 i fem barnehager og under 


beløpsgrensen på 100 000 kroner i den sjette barnehagen. Barnehagene omfattes av 


momskompensasjonsordningen, og vesentlighetsgrensen er da i dette tilfellet inklusive 


kompensasjonsberettiget merverdiavgift.12 Det må også vurderes om kravet til økonomisk levetid er 


oppfylt før det kan tas stilling til om et beløp på omtrent 950 000 kroner skulle vært klassifisert som 


investeringer i investeringsregnskapet.   


 


Administrasjonen opplyser at Kløftahallen barnehage mangler egen strømmåler og dette forklarer 


trolig lavere kostnader for denne barnehagen i regnskapet. Av mottatt dokumentasjon om 


tilskuddsberegningen framgår at det korrigeres for strøm i Kløftahallen barnehage. Strømutgiftene i 


barnehagene i kommunen varierer ellers mellom 90 000 kroner og 110 000 kroner i 2015. Nordkisa 


barnehage og Algarheim barnehage/aktivitetshus er ikke i bruk som kommunale barnehager lenger, 


men bidrar til økte strømutgifter med småbeløp som vist i tabellen ovenfor. Utgiftene til strøm er 


bokført for 10 måneder i 4 barnehager og for 11 måneder i to barnehager. Regnskapet viser også at 


strømkostnader ikke er belastet for 12 måneder for de kommunale barnehagene med egen 


strømmåler, men for 10-11 måneder. Hva dette skyldes er ikke undersøkt nærmere, men 


revisjonens beregninger viser at det kan dreie seg om rundt regnet 100 000 kroner som ikke er 


bokført på funksjon 221 i 2015. 


 


Tabellen viser at det på funksjon 221 Førskolelokaler og skyss er bokført utgifter på andre 


virksomheter enn kommunens egne barnehager. Mottatt dokumentasjon viser at administrasjonen i 


forbindelse med tilskuddsberegningen merker flere av disse linjene i regnskapet med «feil funksjon» 


eller «ikke barnehage». Revisjonen legger derfor til grunn at beløp bokført på andre funksjoner er 


trukket ut i forbindelse med tilskuddsberegningen.  


 


Eiendomsavdelingen benytter prosjektnummer for å identifisere det enkelte bygg. Totalt 3,5 


millioner er bokført uten prosjektnummer, og revisjonen kan derfor ikke vurdere om dette beløpet er 


bokført på korrekt funksjon eller ikke. De største postene gjelder lønn og sosiale kostnader, 


avskrivninger av driftsmidler og fast eiendom/anlegg. Avskrivningene utgjør 1 874 tusen kroner og 


det er rimelig at det ikke brukes prosjektnummer på avskrivningene. Dette innebærer at det kan 


stilles spørsmålstegn ved omtrent 1,5 millioner kroner da det er uklart om dette beløpet feilaktig 


driver opp barnehagekostnadene i Ullensaker kommune.  


                                                


 


 
11


 I tillegg er det foretatt skilting av barnehager. 
12


 Revidert KRS nr. 2 fastsatt 18.9.2015 og trådte i kraft fra (og med) regnskapsåret 2015. 
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5.3 Revisjonens oppsummering 


Kommunen har ikke feilføringer i regnskapet med vesentlig påvirkning på kommunens samlede 


barnehagekostnader.  


 


Samtidig er det noen utgifter og inntekter som bør vurderes nærmere med henhold til om det er 


korrekt bokført på funksjon og art. Dette gjelder blant annet:  


 


 bokføring av IKT-utgiftene på art og funksjon 


 inntektsføring av foreldrebetalingen på funksjon 211 for basisopphold 


 utgifter til basisopphold bør komme fram på funksjon 201 for alle barn i kommunale 


barnehager  


 lønns- og sosialutgifter på funksjon 221 uten prosjektnummer kan gjelde andre bygg enn 


kommunens 7 kommunale barnehager 


 manglende prosjektnummer på funksjon 221 gjør det vanskelig å kontrollere om det er 


utgifter som tilhører barnehagene eller andre virksomheter.  


 


I tillegg er det også grunn til å se nærmere på klassifiseringen av vedlikeholdsutgifter i 


driftsregnskapet. Dette dreier seg om beløp på til sammen 950 000 kroner. 


 


Revisjonen mener at det bør avklares om administrasjonen i de ulike avdelingene bør kommunisere 


med hverandre om organisatoriske endringer og feilføringer i regnskapet. Dette kan bidra til å hindre 


at det i år etter år bokføres på barnehager som ikke lenger er i drift på barnehagefunksjonene. 


Prosjektnummer per barnehage på funksjon 221 er med på å forenkle avstemmingen for å se at alt 


er ført på rett funksjon.  
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6 TILSKUDDSBEREGNINGEN 


I dette kapittelet besvarer revisjonen følgende problemstilling, jf. mandatet gitt av rådmannen: 


Hvordan blir tilskuddet til de private barnehagene i Ullensaker regnet ut og begrunnet? 


Først har vi en kort gjennomgang av det regelverket vi legger til grunn, før vi beskriver Ullensakers 


beregning av tilskuddssats og hvordan denne er dokumentert og begrunnet. Vi ser så på 


barnehage-opptaket i Ullensaker og forklarer hvilken betydning dekningsgraden i kommunale 


barnehager har for tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.  


 


Som vi nevnte i kapittel 2 gjennomfører revisjonen bare en avgrenset kontroll av kommunens 


tilskuddsberegning. Private barnehager kan påklage enkeltvedtak om tilskudd til Fylkesmannen og 


PBL13 bistår aktivt sine medlemsbarnehager i dette. Ullensakers tilskuddsberegning eller tilskudds-


vedtak har i 2014 og 2015 ikke blitt klaget inn til Fylkesmannen. Det gir grunn til å tro at lovligheten 


til kommunens tilskuddsberegninger er god.  


 


Vi avgrenser videre undersøkelsen til beregning av tilskuddssatser og tilskudd til ordinære private 


barnehager i 2015. Ullensaker har ikke egne familiebarnehager og åpne barnehager, og tilskudd til 


denne typen private barnehager blir derfor gitt etter nasjonale satser. 


6.1 Gjennomgang av regelverket  


Det er kommunens ansvar å beregne og utbetale tilskudd til drifts- og kapitalutgifter til private 


barnehager. Hovedtyngden av regelverket for tilskudd til ikke-kommunale barnehager har siden 


2011 gått ut på at tilskuddet per barn i private barnehager er avhengig av kommunens kostnadsnivå 


per barn i egne barnehager. Kort oppsummert skal tilskuddssatsene beregnes med utgangspunkt i 


gjennomsnittlige kostnader per heltidsplass i kommunale barnehager, justert for forskjeller i 


pensjonsnivå mellom kommunale og private barnehager og med et påslag for kommunale 


administrasjonsutgifter (Agenda Kaupang 27.4.2015).  


 


Kommunenes forvaltning av tilskuddsordninger og tildeling av tilskudd til ikke-kommunale 


barnehager er hjemlet i barnehageloven § 14 og likebehandlingsforskriften. Kommunens ansvar for 


likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale godkjente barnehager og dokumentasjon 


av tilskuddsberegning slås fast i forskriftens § 2. Tilskuddsregelverket er komplekst og siden 2011 


har forskriften blitt endret en rekke ganger (Agenda Kaupang 27.4.2015).14 De nasjonale føringene 


                                                


 


 
13


 Private barnehagers landsforbund. 
14


 Den siste endringen trådde i kraft 1. januar 2016. De viktigste endringene sammenlignet med erstattet 


forskrift er justering for forskjell mellom kommunalt og privat pensjonsnivå, økning av minimumstilskudd fra 98 


til 100 prosent, økt administrasjonspåslag fra 4,0 til 4,3 prosent, innføring av søknadsordning for private 
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er utdypet i rundskriv fra Utdanningsdirektoratet, særlig Udir-7-2014. Her påpekes at kommunens 


dokumentasjon skal gjøre det mulig å vurdere om tilskuddsreglene er fulgt. Fra 1.1.2015 skal 


tilskuddet beregnes med grunnlag i regnskapstall og barnetall fra to år før tilskuddsåret. Det vil si at 


for 2015 vil grunnlaget være tall fra 2013. Mens den forrige tilskuddsordningen var uforutsigbar for 


både kommunene og private barnehager, skal ordningen som gjelder fra 2015 bidra til 


forutsigbarhet: ved begynnelsen av året er tilskuddssatsen kjent.  


 


Tilskuddet til private barnehager skal dekke kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av andre 


offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det er viktig å merke seg at ikke alle kommunens utgifter 


knyttet til kommunale barnehager skal inngå i beregningen av tilskuddssats. Forskriften § 4 er den 


sentrale paragrafen for tilskuddet til driftskostnader, her angis hvilke utgifter som skal telle med. 


Tilskuddet skal eksempelvis ikke dekke kostnader ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle 


behov. Disse tilskuddene følger barnet uavhengig av barnehagens eierform, derfor skal kostnader 


ved slike tiltak i kommunale barnehager trekkes fra tilskuddsgrunnlaget (Utdanningsdirektoratet 


2014). Kommunen skal også gi påslag for administrasjonsutgifter på 4 prosent15. Kommunens 


administrasjonsutgifter knyttet til barnehagemyndighet og lignende skal derfor trekkes ut av 


grunnlaget.  


 


Siden rammefinansieringen startet i 2011 har det vært mye debatt om beregningen av 


pensjonsutgiftene i kommunale barnehager, og om pensjonsutgiftene skal tas inn i 


tilskuddsgrunnlaget. Rundskrivet slår fast at den betalte premien til pensjonsordningen, fratrukket 


bruk av premiefond, skal inn i tilskuddsgrunnlaget. Det er den netto pensjonspremien, altså 


pensjonspremien minus bruk av premiefond, som skal føres inn i tilskuddsgrunnlaget for 2015 


(Agenda Kaupang 27.4.2015).16 Eventuelle kapitalkostnader til kommunale barnehager skal også 


trekkes fra i beregningen av tilskuddet til driftskostnader, da det gis et eget tilskudd til 


kapitalkostnader. Kommunen kunne fram til 1.1.201617 fritt velge å om den ville gi kapitaltilskuddet 


ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende barnehager, eller om 


den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. 


Ullensaker valgte å benytte nasjonale satser.  


 


                                                                                                                                                              


 


 


barnehager med særlig høye pensjonskostnader, og nasjonale kapitaltilskuddssatser, gradert etter 


barnehagens byggeår. 
15


 Fra 1.1.2016 skal kommunen gi påslag for administrasjonsutgifter på 4,3 prosent. 
16


 En forskriftsendring endrer dette fra 2016, jf. § 4 i forskrift om tilskudd til private barnehager som gjelder fra 


1.1.2016: Kommunene skal fra 2016 gi påslag for pensjonsutgifter på tretten prosent av lønnsutgiftene i de 


kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. 


Kommunen skal også legge til arbeidsgiveravgift på summen av påslaget. 
17


 Forskriftsendringen som trådde i kraft 1.1.2016 sier at kommunen gi kapitaltilskudd til private ordinære 


barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Dette tilskuddet beregnes etter nasjonale 


satser. 
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Ettersom beregningen av tilskuddssats for 2015 gjøres med utgangspunkt i kostnadene for 2013 er 


det nødvendig å korrigere kostnadene i 2013-kroner med kommunal deflator for 2014 og 2015, slik 


at kommunen tar hensyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren fram til og med tilskudds-


året, jf. § 4 (Utdanningsdirektoratet 2014). Kommunal deflator for 2014 og 2015 var 3,0 prosent 


begge årene.  


 


Etter at grunnlaget er fastsatt skal det deles på antall heltidsplasser i kommunale barnehager for å 


finne tilskuddssatsen. Det skal gjøres i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn 


over og under tre år. Barn under tre år skal vektes 1,8 ganger høyere enn barn over tre år. 


Kommunen kan velge å beregne antall heltidsplasser ved bruk av egne tellinger av barn i 


kommunale barnehager, jf. forskriften § 3b. Ved egne tellinger skal barn som fyller tre år i 


regnskapsåret regnes som under tre år i regnskapsårets sju første måneder, og over tre år i årets 


fem siste måneder. I 2013 var de vedtatte tellingsdatoene 15.12., 15.4 og 15.9 i Ullensaker.  


 


Likebehandlingsforskriften gir kommunen myndighet til å fastsette en rekke forhold som har 


betydning for ikke-kommunale barnehagers offentlige tilskudd, som for eksempel datoer og rutiner 


for telling av små og store barn, samt refusjonsmuligheter. Dette er nedfelt i lokale retningslinjer for 


ikke-kommunale barnehager i Ullensaker kommune.18  


6.2 Beregning av tilskuddssats  


Ullensakers tilskuddssatser for 2015 ble sendt de private barnehagene på e-post 28. januar 2015 og 


vedtatt av kommunestyret 2. februar 2015 i sak om «Tilskuddssatser ikke-kommunale barnehager 


2015» (KST sak 2/15). I saksdokumentet er beregningen og begrunnelsen av tilskuddssatsen godt 


dokumentert.  


 


Ullensaker har siden høsten 2012 benyttet KS og PBLs veileder og tilhørende regneark-mal for 


hvordan beregningene av tilskuddssats kan gjøres og dokumenteres (Ullensaker kommune, sak 


2014/7167-1). Kommunen er ikke pålagt å følge standardmodellen, men revisjonens informanter 


opplever det som nyttig da PBL kjenner modellen, noe som bidrar til å gjøre det enklere for PBL å 


kontrollere beregningene. Revisjonens intervjuobjekter opplever PBLs kontroll som betryggende for 


kvaliteten på tilskuddsberegningen.  


6.2.1 Tilskuddsgrunnlaget 


I tråd med likebehandlings-forskriften er det driftsutgiftene i de kommunale barnehagene som er 


grunnlaget for tilskuddssatsen til de ikke-kommunale barnehagene. Controller i Ullensakers 


økonomiavdeling regner ut tilskuddssatsen. For 2015 gjorde hun det ved først å hente inn data fra 


                                                


 


 
18


 Revisjoner har gått gjennom alle Ullensakers lokale retningslinjer for ikke-kommunale barnehager fra 


tilskuddsordningen trådde i kraft i 2011. Disse blir oppdatert i tråd med forskriftsendringer og blir politisk 


behandlet i kommunestyret. Revisjonen legger de lokale retningslinjene for 2015, vedtatt av kommunestyret 


1.12.2014, til grunn. 
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vedtatt regnskapet for 2013 knyttet til drift av de kommunale barnehagene. Det inkluderer 


personalutgifter, mat, utstyr og leker, samt vedlikehold og drift av bygg og uteområder. Disse 


dataene finner controller på KOSTRA-funksjon 201 og 221, som hun henter ut fra Agresso.19 


Funksjon 211 holdes i sin helhet utenfor. Controller gjennomfører en manuell kontroll linje for linje 


av regnskapsdataene. Controller går med andre ord gjennom regnskapet og vurderer alle linjene, 


og avgjør hvilke som skal inn i og hvilke som skal tas ut av grunnlaget.  


 


Grunnlaget for videre beregning av tilskuddssatsen for 2015 kan sees i figuren under. Som vi ser i 


tabell 8 gjøres et påslag for administrative utgifter på 4 %. Administrasjonspåslaget skal dekke 


enhetenes fellesutgifter på F201 og felles utgifter til ting som IKT. Derfor holdes barnehagerelaterte 


utgifter som lønns- og driftskostnader knyttet til kommunens barnehagemyndighet utenfor, samt 


lønn til virksomhetsleder for kommunale barnehager og utgiftene direkte knytta til denne stillingen, 


avskrivninger, IKT-utgifter, en rekke refusjoner (som er like for både kommunale og ikke-kommunale 


barnehager), samt alle typer tilskudd for minoritetsspråklige barnehagebarn og tilskudd for 


kompetansehevning som går til alle godkjente barnehager, utenfor beregningen av tilskuddssatsen.  


  


                                                


 


 
19


 Hva som skal føres på 201 og 221 kan leses i KOSTRA-veilederen for 2015. Revisjonen har gjort en kort 


gjennomgang av hva som skal føres på disse funksjonene i kapittel fire. 
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Tabell 8 Ordinære driftsutgifter til kommunale barnehager 2013 


 
Kilde: Ullensaker kommune, tilskuddssatser ikke-kommunale barnehager 2015, sak 2014/7167-1 side 4 


 


For å følge generell pris- og kostnadsvekst i kommunal sektor oppjusteres grunnlagstallet med 


kommunal deflator for hvert av årene, altså for 2013 og 2014. For 2015 ble justert grunnlag for 


tilskuddssats i Ullensaker 2015 da 61 803 702 kr.  


6.2.2 Antall barn i kommunale barnehager 


Barnetallet som bestemmer tilskuddssatsen er antallet barn i de kommunale barnehagene. 


Grunnlaget skal så deles på antallet barn i heltidsplasser i de kommunale barnehagene fra samme 


år som regnskapstallene som grunnlaget for beregning av tilskudd er hentet fra; altså barnetall fra to 


år før tilskuddsåret.  


 


Beregning av tilskuddet for 2015 må altså basere seg på barnetall fra 2013. I Ullensaker beregnes 


barnetallet fram av et vekta gjennomsnitt av vedtatte tellinger og prinsipper for 3-åringer i henhold til 


gjeldende forskrift. Her teller barn som fyller 3 år som store fra 1. mai året de fyller 3. (Dette vekta 


barnetallet er ikke det samme barnetallet som oppgis i KOSTRA, som er antallet fylte plasser fra 


telling 15.12.).  
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Tabell 9 Barnetall for kommunale barnehager i 2013 


 
Kilde: (Ullensaker kommune 2014). 


 


I vedtaket viser kommunen hvordan driftsutgiftene fordeles på store og små barn. Små barn vektes 


som 1,8 store barn, da de krever mer plass og større pedagogressurser.  


6.2.3 Netto driftsutgifter 


Netto driftsutgifter per heltidsplass i kommunal barnehage finner man ved å ta utgiftene minus 


inntektene. For å komme fram til netto driftsutgifter må inntektene – foreldrebetaling og kostpenger 


– til de kommunale barnehagene trekkes fra driftsutgiftene. Dette vises og begrunnes i 


saksframlegget og gir en inntekt på 2.544,- + 179,-, altså 2.723 kroner i inntekter per plass i 


kommunal barnehage.  


 


Tabell 10 og 11 viser Ullensaker beregning av kostnaden per heltidsplass i kommunale barnehager.  


 


Tabell 10 Fordeling av driftsutgifter mellom små og store barn i kommunale barnehager 2013 


 
Kilde: (Ullensaker kommune 2014) 


 


Kommunens netto driftsutgifter deles så på vektet antall små og store barn. Det er denne kostnaden 


per kommunale plass som da vil utgjøre driftstilskuddet for ikke-kommunale barnehager i 2015. Det 


er med andre ord en tilskuddssats for små og en for store barn.  


 


Tabell 11 Gjennomsnittlig driftskostnad per heltidsplass i kommunale barnehager 2015 


 
Kilde: (Ullensaker kommune 2014) 


 


Plasser i kommunale 


barnehager 15.12.2012 15.04.2013 15.09.2013


Vektet snitt 


telledatoer


Små 148,5 76 131,5 114,0


Store 269 346 273,5 302,2


SUM 417,5 422 405 416,3


Kommunale 


barnehage 


plasser


Vektet snitt på 


telledatoer 


2013


Når små barn 


vektes 1,8


Andel av 


plassene


Andel av 


driftsutgiftene


Små 114 205 40 % 24 999 353


Store 302 302 60 % 36 804 349


Sum 416 507 61 803 702


Kommunale 


barnehage 


plasser Driftsutgifter Driftsinntekter


Netto 


driftsutgifter


Antall 


plasser


Kostnad pr 


kommunal 


plass


Små 24 999 353 3 415 800 21 583 553 114 189 260


Store 36 804 349 9 051 808 27 752 541 302 91 832


Sum 61 803 702 12 467 609 49 336 093 416
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6.2.4 Betydningen av antallet barn i kommunale barnehager 


For å finne netto driftskostnad for en heltidsplass i kommunal barnehage, må de samlede netto 


driftskostnadene i kommunale barnehager deles på barnetallet. Dersom det er ledige plasser i de 


kommunale barnehagene, vil barnetallet være lavere. Det vil gi en høyere kostnad per heltidsplass, 


noe som da vil gi en høyere tilskuddssats om to år. Revisjonen får opplyst at ett barn mindre i 


kommunale barnehager gir omtrent kr 0,9 million i utslag på det samlede tilskuddet til private 


barnehager i kommunen. Dette ser vi nærmere på i slutten av kapittelet. 


 


Ettersom Ullensaker har en lav andel kommunale barnehager, kan relativt små endringer i antallet 


barn som går i kommunale barnehager få store konsekvenser for kommunens samlede 


barnehageutgifter.  


6.2.5 Internkontroll i tilskuddsberegningen 


Kommunen er pålagt å gjøre en selvstendig vurdering av tilskuddsgrunnlaget. Som nevnt gjør 


controller på økonomiavdelingen med ansvar for tilskuddsberegning for ordinære barnehager en 


manuell egenkontroll av hvilke kostnader på funksjon 201 og 221 som skal tas inn i grunnlaget. 


Dersom controller ser noe som hører til funksjon 211 som er feilført som 201 blir det tatt ut av 


grunnlaget for beregning av tilskuddssats.  


 


Kvalitetssikring av beregningen foregår dels gjennom egenkontroll. I tillegg blir beregningen gått 


gjennom av en annen controller før saken sendes til politisk behandling. Beregningen sendes også 


til barnehagene og PBL. PBL kontrollerer beregningen nøye, noe controller opplever som 


betryggende. Barnehagene kan klage på beregningen og vedtak om tilskudd, noe PBL bistår aktivt 


i. Ullensaker har ikke hatt klager i 2014 eller 2015.  


 


Beregningene ble i perioden 2010-2012 også sendt til kommunens revisor (Øvre Romerike 


Revisjonsdistrikt). Controller opplyser om at kommunen den gang aldri fikk noen tilbakemelding fra 


revisjonen, og derfor la til grunn at revisor vurderte beregningen som tilfredsstillende. KS og PBL 


påpeker at særattestasjon av tilskudds-beregningen er et vesentlig kontrolltiltak. Kommunens 


revisor må ha en egen kontrakt med kommunen for sær-attestasjon av tilskuddsberegningen, da 


denne oppgaven ikke inngår i den ordinære regnskapsrevisjonen. 


 


6.3 Beregnet tilskuddssats 


I saksframlegget viser kommunen Ullensakers foreslåtte tilskuddssats for 2015 sammen med den 


nasjonale satsen for 2015, samt budsjetterte tilskuddssatser. Endelige tilskuddssatser er høyere 


enn budsjetterte på grunn av endret telling av tre-åringer, noe det også redegjøres for i 


saksframlegget. Revisjonen ser positivt på en slik skjematisk framstilling av kommunens 


tilskuddssatser. 
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Tabell 12 Foreslåtte satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 


 
Kilde: Ullensaker kommune 2014, side 6 


 


Som vi enkelt kan lese ut fra tabell 12 ligger netto driftskostnader per heltidsplass i kommunale 


barnehager lavere i Ullensaker enn de nasjonale satsene, noe som er vanlig for storkommuner. En 


av grunnene er at den nasjonale satsen er basert på gjennomsnittlige utgifter fra hele landet, hvor 


små kommuner med dyrere barnehagedrift trekker opp. Så lenge det er tilfellet, lønner det seg for 


Ullensaker å drive egne ordinære barnehager.  


6.4 Barnehageopptaket i Ullensaker 


Ettersom belegg på plasser i kommunale barnehager er av såpass stor betydning for kommunens 


samlede barnehageutgifter, virker det avgjørende å sikre at det ikke er ledig kapasitet i de 


kommunale barnehagene. Det er selvsagt at det for barnefamilier som bor i eller flytter til Ullensaker 


er svært fordelaktig at det er ledige barnehageplasser i kommunen og at kommunen praktiserer 


løpende opptak.  


 


Revisjonen vil her kort forklare hvorfor fritt barnehagevalg og samlet overkapasitet gjør at 


kommunens barnehagemyndighet ikke bare kan fylle opp kommunale barnehageplasser dersom 


foreldre og foresatte ikke velger seg til det kommunale tilbudet.  


6.4.1 Rutiner for barnehageopptak  


Fritt barnehagevalg betyr at foreldre kan søke seg til den barnehagen de ønsker, og at kommunens 


barnehagemyndighet aldri overstyrer foreldrenes ønsker. Det frie barnehagevalget gjelder innen 


Ullensaker kommunes geografiske grenser. I Ullensaker er det mange forskjellige typer barnehager, 


fra små familiebarnehager med fem plasser til store barnehager med stor kapasitet. Alle godkjente 


Type barnehage/    


tilskuddssats


  Endelige 


satser basert 


på regnskap 


2013


  Vedtatte 


satser 2014


Nasjonale 


staser 2015


Tilskuddssatser i 


budsjettfremlegget 


for Ullensaker 2015


Forslag til endelige 


tilskuddssatser 


2015


Tall i hele kroner 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


Ordinær barnehage


Heltidsplass < 3 år 169 439 191 111 197 200 176 840 189 260


Heltidsplass > 3år 81 915 93 565 95 700 83 986 91 832


Kapitalsats pr heltidsplass 7 500 9 100 9 500 Nasjonal sats 9 500


Familiebarnehage


Heltidsplass < 3 år 142 700 148 200 152 500 Nasjonal sats 152 500


Heltidsplass > 3år 109 000 113 200 116 300 Nasjonal sats 116 300


Kapitalsats pr heltidsplass 11 600 12 000 12 000 Nasjonal sats 12 000


Åpen barnehage


6-15 t, årssats 15 700 16 600 17 100 Nasjonal sats 17 100


Tilskuddsatser til ikke-kommunale barnehager
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barnehager i kommunen er alfabetisk listet opp på kommunens nettside, sammen med informasjon 


om hvilke tilbud de har, slik at foreldre vet hva de kan velge mellom.  


 


Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars. Ullensaker kommune har i tillegg til hovedopptaket 


løpende opptak av barn til barnehagene i kommunen. Foresatte søker via et elektronisk 


søknadsskjema på kommunens nettsider. For søkere som ikke kan søke elektronisk er det 


utarbeidet et manuelt søknadsskjema. I søknaden setter foresatte opp en prioritert liste med fem 


barnehager. Revisjonen blir informert om at barnehagemyndigheten løpende gjennomgår 


søknadene etter hvert som de kommer inn, blant annet for å starte dialogen med foresatte med barn 


med spesielle behov tidligst mulig. Etter fristen for hovedopptaket går barnehagemyndigheten igjen 


gjennom søknadene for å lage ventelister til barnehagene. Barn med prioritert rett til plass etter 


barnehageloven § 13 prioriteres først. Alle barnehagene skal prioritere barn med nedsatt 


funksjonsevne etter barnehageloven § 13.  


  


Barnehagemyndigheten lager i første runde ventelister med søkere som sendes til barnehagene 


basert på foresattes førsteprioritet. Det betyr at alle barnehagene får lister med oversikt over hvem 


som har satt dem opp som førstevalg. Den enkelte barnehage går gjennom ventelistene og gir 


tilbakemelding til barnehagemyndigheten om hvilke barn de tar inn, i henhold til sine respektive 


vedtekter. Alle barnehager skal ha vedtekter om hvordan de rangerer barn for opptak. Når 


barnehagemyndigheten får tilbakemelding på hvilke barn barnehagene tar inn, kontrollerer 


barnehagemyndigheten opptaket opp mot den respektive barnehages vedtekter og øvrig lovverk. I 


andre runde gjentas prosessen for de barna som ikke har fått plass på foreldrenes førsteønske. 


Barnehagemyndigheten gjør en tredje opptaksrunde om det er søkere med rett til barnehageplass 


som ikke har fått barnehageplass.  


 


Det har ifølge revisjonens informanter ikke vært behov for å kjøre en tredje opptaksrunde de siste to 


årene, da det er god barnehagekapasitet i kommunen. Kommunen kan derfor ta inn barn som ikke 


har lovfestet rett til plass i hovedopptak – for eksempel barn født seint på året og barn som bor i 


andre kommuner. Prosedyren for dette er nærmere beskrevet i kommunens tidsskjema, som 


revisjonen har fått oversendt. Rutinene for opptak er stabile, og tilpasses etter søkermasse og 


eventuelt nye retningslinjer.20  


 


Barnehagemyndigheten har altså ikke anledning til å plassere barn i barnehager med ledig 


kapasitet dersom foresatte ikke har søkt dit, enten barnehagen er kommunalt eller privat eid. I en 


situasjon med overkapasitet betyr fritt barnehagevalg i praksis at kommunens barnehager og de 


private barnehagene konkurrerer på lik linje om å gjøre seg attraktive slik at foresatte søker 


barnehageplass hos dem. Revisjonen vil ikke analysere hvorfor foresatte søker plass i bestemte 


barnehager. Praktiske hensyn som barnehagens beliggenhet i forhold til foresattes bo- og 


                                                


 


 
20


 I 2016 har også flere barn fått rett til barnehageplass enn tidligere; da barn født i september og oktober nå 


også har rett til plass. Kommunen ble oppfordra til å ta hensyn til denne regelendringen av 


Utdanningsdirektoratet, og revisjonen får opplyst at ble gjort i opptaket for 2016. 
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arbeidssted, eventuelt ved kollektivknutepunkter må man anta er av avgjørende betydning. I tillegg 


kan ekstra-tilbud som utvidede åpningstider, mat og lokalenes stand og utforming påvirke foreldres 


valg. 


6.4.2  Utvikling i barnetall 


Andelen av 1-5 åringer i forhold til hele befolkningen i Ullensaker er synkende, i tråd med den 


nasjonale trenden (presentasjon til kommunestyret 12.4.2016).  


 


I figuren under ser vi at det totale antallet barn i barnehagene i Ullensaker var høyest i 2013, og at 


det har sunket i 2014 og 2015. I denne perioden skjedde reduksjonen i størst grad i de kommunale 


barnehagene. Revisjonen får i intervju opplyst at søkertallet stiger igjen i 2016. Samtidig vil 


revisjonen bemerke at lavere totalt antall barn i barnehagealder betyr at konkurransen mellom 


barnehagene om å tiltrekke seg søkere blir sterkere.  


 


Figur 5 Barnehageplasser over tid, basert på tellinger 15.12 


 
Kilde: presentasjon til kommunestyret 12.4.2016. Ikke vektede tall.  


6.4.3 Alderssammensetning i barnehagene 


I Ullensaker går som kjent flesteparten av barn i barnehagealder i private barnehager. 


Alderssammensetningen av barnehagebarn mellom kommunale og private barnehager framgår i 


tabell 13 på neste side.  


 


Andelen av de minste barna som går i privat barnehage i Ullensaker er stigende, 86 prosent gikk i 


privat barnehage i 2013 og 2014, mens i 2015 går 98 prosent av 0-åringene i privat barnehage. 


Samtidig vil revisjonen understreke at med såpass få 0-åringer i barnehage, at selv små endringer 


får store utslag.  
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Tabell 13 Alderssammensetning av barnehagebarn i Ullensaker  


Alderssammensetning, barnehagebarn i kommunale og private barnehager i Ullensaker 


 2013 2014 2015 


Totalt antall 0- åringer 


med barnehageplass 


 


36 


 


43 


 


42 


Andel 0-åringer i 


privat barnehage, i 


prosent 


86 84 98 


Antall 1-2 åringer med 


barnehageplass 


811 777 777 


Andel 1-2 åringer i 


privat barnehage, i 


prosent 


82 85 85 


3-5 åringer med 


barnehageplass 


1486 1464 1446 


Andel 3-5 åringer i 


privat barnehage, i 


prosent 


81 81 82 


 


Kilde: KOSTRA  


 


6.5 Hvilken betydning får ledig kapasitet i kommunale barnehager? 


På grunn av det relativt lave antallet barn i kommunale barnehager gjør de små talls lov seg 


gjeldende: små endringer i antall barn i kommunale barnehager vil gi store utsalg i hva som utgjør 


kommunens netto driftsutgifter for en heltidsplass i kommunal barnehage. Da dette utgjør 


kommunens tilskuddssats til private barnehager vil små endringer i antallet barn i kommunale 


barnehager ha store konsekvenser for kommunens samlede barnehageutgifter – to år senere.  


 


Revisjonen har derfor gått inn i kommunens beregning av tilskuddssats for 2015, og gjort noen 


endringer i antallet barn som går i kommunale barnehager for å vise effekten av små og større 


endringer i barnetallet.  


 


Resultatet kommer klart fram i tabell 14. Som vi så over var det 114 barn mellom 0-2 år og 302 barn 


over 3 år i kommunale barnehager i 2013. Det gav tilskuddssats per plass for 2015 på 189 260 for 


småbarn og 91 832 for store barn. En reduksjon på ett barn (0-2 år) i de kommunale barnehagene i 


Ullensaker i 2013, hadde tilskuddssatsene for 2015 blitt høyere: 190 073 for små barn og 92 284 for 


store barn.  
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Tabell 14 Betydningen av ledig kapasitet på tilskuddssats 


Betydningen av ledig kapasitet i kommunale barnehager på tilskuddssatsen  


 Tilskuddssatsene 


2015 basert på 


faktisk barnetall 


2013 


Barnetallet 


2013 


minus én 


0-2-åring 


Barnetallet 


2013 


minus én 


3-6-åring 


Barnetallet 


2013 


minus ti 0-


2 åringer 


Barnetallet 


2013 


minus ti 3-


6-åringer 


Barnetallet 


2013 


minus ti i 


hver 


kategori 


0-2-


åringer 


189 206 190 073 189 816 197 453 193 794 202 199 


3-6-


åringer  


91 832 92 284 92 141 96 384 94 351 99 021 


 


Kilde: beregnet med kommunens modell og oppsett for beregning av tilskuddssats 2015. Sammenligningen tar 


utgangspunkt faktisk antall heltidsplasser i kommunale barnehager i 2013. Revisjonen har ikke gjort andre endringer. 


 


Utmåling av tilskudd til den enkelte private barnehage beregnes ved å gange tilskuddssatsen med 


antall heltidsplasser i den private barnehagen. Ettersom de fleste barna i Ullensaker går i private 


barnehager, vil høyere tilskuddssats få store utslag for kommunens tilskudd og dermed også 


kommunens samlede barnehagekostnader. 


 


Tabell 15 Betydningen av ledig kapasitet i kommunale barnehager på det samlede tilskuddet 


Betydningen av ledig kapasitet i kommunale barnehager på det samlede tilskuddet til private barnehager  


 Tilskuddet 


til private 


barnehager 


2015 


Barnetallet 


2013 minus 


én 0-2-åring 


Barnetallet 


2013 minus 


én 3-6-åring 


Barnetallet 


2013 


minus ti 0-


2 åringer 


Barnetallet 


2013 minus 


ti 3-6-


åringer 


Barnetallet 


2013 


minus ti i 


hver 


kategori 


Samlet 


tilskudd til 


private 


barnehager  


223 800 193 


 


224 762 262 224 457 765 233 498 126 229 166 609 


     


239 116 489  


 


Økning i 


samlet 


tilskudd 


 962 068 657 571 9 697 933 5 366 415 15 316 296 


 


Kilde: Simuleringen er gjort i kommunens tilskuddsberegningsmodell for 2015. Det er utelukkende gjort endringer i antall 


barn i de kommunale barnehagene.  
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Tabell 15 illustrerer hvor store utslag relativt lite ledig kapasitet i kommunale barnehager ville fått for 


kommunens samlede tilskudd til private barnehage 2015, gitt et uendret antall barn i de private 


barnehagene. Utslaget ville blitt større dersom antallet barn i barnehager i Ullensaker var konstant, 


og at færre barn gikk i kommunale mens flere barn gikk i private barnehager. At det blir færre av de 


minste barna i kommunale barnehager har større utslag enn om det blir færre av de største barna. 


6.6 Oppsummering 


Kommunens samlede barnehageutgifter er i dagens system svært sårbare for små endringer i 


belegg i de kommunale barnehagene. Ledig kapasitet i de kommunale barnehagene vil direkte 


påvirke tilskuddet til de private barnehagene. Kommunens evne til å utnytte kapasiteten i de 


kommunale barnehagene kan by på utfordringer, særlig med fritt barnehagevalg. 


 


Tilskuddssatsen som gis hver heltidsplass i private barnehager beregnes kort sagt slik at det 


tilsvarer kommunens netto driftsutgifter per heltidsplass i kommunale barnehager. Tilskuddet til de 


private barnehagene i Ullensaker vil altså være relativt lavt sammenlignet med andre kommuner når 


kommunen har fylt opp plassene i sine kommunale barnehager to år før det respektive 


tilskuddsåret. Ledig kapasitet, selv bare én ledig plass, i kommunale barnehager vil øke 


tilskuddssatsen. Flere ledige plasser i de kommunale barnehagene ett gitt år vil på sikt føre til 


betydelig økte samlede barnehagekostnader to år senere.   


 


Revisjonen ser at tendensen i perioden 2013 til 2015 var at foresatte i større grad valgte å søke 


plass i private barnehager. I 2015 hadde de kommunale barnehagene en god del ledig kapasitet. 


Den ledige kapasiteten i de kommunale barnehagene i 2015 vil bety at tilskuddssatsen for 2017 vil 


bli betraktelig høyere enn den har vært. Ettersom det er såpass mange flere barnehageplasser i de 


private barnehagene enn i de kommunale barnehagene, vil dette bety en vesentlig økning av 


kommunens tilskudd til private barnehager og en ikke ubetydelig stigning av kommunens samlede 


barnehageutgifter.  
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7 DRIFTSUTGIFTER OG TILSKUDD - SAMMENHENG  


I dette kapitel vil revisjonen svare på undersøkelsens fjerde problemstilling, som gitt i 


undersøkelsens mandat:  


Hvorfor er tilskuddet til de private barnehagene relativt lavt, sammenlignet med andre kommuner, når 


de samlede kommunale barnehagekostnadene er relativt høye, sammenlignet med andre 


kommuner?  


I dette kapittelet vil revisjonen forklare hvorfor driftsutgiftene i de kommunale barnehagene er 


avgjørende for kommunens samlede barnehageutgiftene innenfor dagens regelverk. Revisjonen vil 


vise at tilskuddet til de private barnehagene i Ullensaker kan være relativt lavt sammenlignet med 


andre kommuner når kommunen har fylt opp plassene i sine kommunale barnehager to år før 


tilskuddsåret, men at tilskuddssatsen stiger betydelig dersom det har vært ledig kapasitet i de 


kommunale barnehagene.  


7.1 Driftsutgifter kommunale barnehager og tilskudd til private barnehager 


Kort oppsummert utgjøres kommunens samlede netto driftsutgifter til barnehage av inntekter og 


utgifter til drift av alle godkjente kommunale barnehager, samt kommunens utgifter til godkjente 


ikke-kommunale barnehager som ligger innenfor kommunegrensa. De samla barnehagekostnadene 


inkluderer med andre ord også kommunens tilskudd til private barnehager og kommunens utgifter til 


spesialpedagogisk hjelp og andre tiltak for barn med særskilte behov. Tilskuddet til de private 


barnehagene utgjør en betydelig del av kommunens samlede barnehagekostander, noe som gjør 


det komplisert å sammenligne de to størrelsene direkte.  


 


I tillegg er det viktig å huske at kommunens utgifter til spesialpedagogisk tilrettelegging følger det 


enkelte barnet, og at disse utgiftene i sin helhet holdes utenfor tilskuddsberegningen. Disse 


kostnadene utgjør en betydelig del av kommunens samlede barnehagekostnader, og betales ut på 


grunnlag av det enkelte barns behov uavhengig av om det går i kommunal eller privat barnehage.21  


 


Tilskuddssatsen som gis hver heltidsplass i private barnehager beregnes slik at det tilsvarer 


kommunens netto driftsutgifter per heltidsplass i kommunale barnehager. Siden forskriftsendringen 


som trådde i kraft i 2015 skal kommunens tilskudd til private barnehager beregnes på grunnlag av 


kommunens godkjente regnskapsførte driftsutgifter og det faktiske antallet barn i sine barnehager to 


år før tilskuddsåret.  


 


 


 


                                                


 


 
21


 I tillegg har alle barnehager i Ullensaker mulighet til å søke om tilskudd til tiltak for barn med ekstra behov, 


også der barnet ikke har vedtak fra PPT. Dette holdes også utenfor tilskuddsgrunnlaget. 
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7.1.1 Antall barn i de kommunale barnehagene – en avgjørende faktor 


Ettersom antallet barn i de kommunale barnehagene er en avgjørende faktor for netto driftsutgifter 


per heltidsplass i kommunen, slik vi viser i kapittel 5, er belegget i de kommunale barnehagene i år 


avgjørende for hvor høy tilskuddssatsen og dermed det samlede tilskuddet til private barnehager blir 


om to år. Dersom det er godt belegg i de kommunale barnehageplassene i år, vil det samlede 


tilskuddet om to år bli relativt lavt. Dersom det er mye ledig kapasitet i år, vil det samlede tilskuddet 


bli betraktelig høyere om to år. I et slikt system kan vi få situasjoner hvor kommunens driftsutgifter til 


egne barnehager er relativt høye i et år hvor tilskudd til private barnehager er relativt lave.  


 


Dersom kapasiteten i de kommunale barnehagene var godt fylt opp i 2013, vil tilskuddet for 2015 


med andre ord være relativt lavt. Når antallet barn i de kommunale barnehagene gikk ned i 2015, 


blir netto driftsutgifter i de kommunale barnehagene høyt i 2015. Dermed vil tilskuddet til de private 


barnehagene i kommunen bli høyere i 2017. Dette får større betydning i kommuner med lav andel 


kommunale barnehager.   


 


Revisjonen ser at det var mer ledig kapasitet i de kommunale barnehagene i 2015. Det vil bidra til å 


øke netto driftsutgifter per heltidsplass i 2015 betraktelig, og tilskuddet for 2015 vil se ut som det er 


lavt sammenlignet med kommunens driftskostnader til egne barnehager samme år. De økte netto 


driftskostnadene i 2015 vil gjenspeile seg i en tilsvarende økning i kommunens tilskuddssats for 


2017.  


 


Som vi viser i kapittel 5, gjør de små talls lov seg gjeldende. For det første er det et relativt lavt 


antall barn som går i ordinære kommunale barnehager i utgangspunktet, slik at selv små endringer i 


antall barn får relativt stor betydning for hva som utgjør netto driftsutgifter per heltidsplass. Denne 


effekten blir så forsterket da det er såpass liten andel kommunale barnehager mot private 


barnehager i kommunen. For å illustrere kan vi trekke fram scenarioene fra kapittel fem. Om det 


hadde vært en reduksjon av bare ett barn i aldersgruppen 0-2 år i Ullensakers kommunale 


barnehager i 2013, og antallet barn i private barnehager hadde vært det samme som det var i 2015, 


ville kommunens tilskudd i 2015 økt med 962 068 kroner, jf. figur 14. Dersom det hadde vært en 


reduksjon på ti barn i samme aldersgruppe, ville kommunens tilskudd ha økt med 9 697 933 kroner.  


7.1.2 Andre faktorer   


I det overstående har vi i hovedsak sett på hvilken betydning ledig kapasitet i de kommunale 


barnehagene har på tilskuddet. Under vil vi trekke fram hvordan økte vedlikeholdsutgifter vil påvirke 


tilskuddet. Kommuner med større andel private barnehager får større utslag enn de med fordelinger 


som ligger nærmere 50/50. Med andre ord får økte utgifter i de kommunale barnehagene spesielt 


store konsekvenser for kommuner med høy andel private barnehager.  


 


Om en kommune med 50 prosent ikke-kommunale barnehager vedtar å vedlikeholde sine 


kommunale barnehager med 1 million kroner, vil det koste kommunen 2 millioner, ettersom den 


økte kommunale kostnaden vil gi tilsvarende økt tilskudd til private barnehager (PWC 2015). 


Landsgjennomsnittet på andel private barnehager ligger på 51 prosent (PWC 2015). 
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Om kommunen har 80 prosent ikke-kommunale barnehager, vil vedlikehold av de kommunale 


barnehagene på 1 million koste kommunen 5 millioner ((1.000.000*4) + 1.000.000). Enkelt sagt 


betyr dette at når Ullensaker bruker en gitt sum på vedlikehold av barnehagene sine, vil kostnaden 


for kommunen bli fem ganger så stor, da de private barnehagene skal likebehandles. Denne økte 


kostnaden vil først komme i tilskuddet to år etter vedlikeholdet av den eller de kommunale 


barnehagene ble regnskapsført.  


 


Vi vil avslutningsvis trekke fram et annet utslag som PWC viser til i sin gjennomgang fra 2015. 


Eksemplet illustrer hvor lite som skal til for å få store utslag på tilskuddet. Tilfellet viser også at 


likebehandling mellom kommunale og private barnehager ikke alltid oppleves som likebehandling. 


Dersom kommunen skulle motta en arbeidsmiljøpris med en monetær verdi i en av kommunens 


egne barnehager, vil det kunne påvirke tilskuddet. PWC skriver følgende: «Dersom denne prisen 


brukes, og slik sett medfører en kostnad i kommunen, vil den igjen inngå i tilskuddsgrunnlaget og på 


den måten øke tilskuddsbeløpet til de ikke-kommunale barnehagene. Brukes 100.000 i en 


kommunal barnehage og det i denne kommunen er 80 % andel ikke-kommunale barnehager, vil 


totalkostnaden i realiteten bli 500.000 kroner ((100.000*4) + 100.000)» (PWC 2015, s 4). 


7.2 Oppsummering 


At tilskuddet til private barnehager skal utmåles med utgangspunkt i alle utgifter i de kommunale 


barnehagene, gir store konsekvenser for kommuner med høy andel ikke-kommunale barnehager.  


 


Revisjonen trekker særlig fram hvilken betydning ledig kapasitet og økte vedlikeholdsutgifter i de 


kommunale barnehagene har for netto driftsutgifter per heltidsplass i de kommunale barnehagene. 


Det gir høyere tilskuddssats og dermed høyere tilskudd til de private noe som medfører langt 


høyere samlede barnehagekostnader for kommunen. 


 


Slik finansieringssystemet er bygget opp, vil betydningen av små endringer i netto kostnad per 


heltidsplass i kommunale barnehager henge sammen med hvilken andel kommunale og private 


barnehager det er i kommunen. Jo mindre andel kommunale barnehager, jo større utslag får man.  
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1 Sammendrag/anbefalinger 


1.1 Evaluering av politisk organisering 
I rapportenes kapittel 3 beskriver komiteen den politiske organiseringen i Ullensaker kommune. 
Basert på komiteens evaluering, gir den anbefalinger på forhold som bør endres. 
 
En samlet komite mener Ullensaker kommune er en relativt effektiv og godt organisert 
kommune, både administrativt og politisk. Komiteen er i hovedsak fornøyd med gjeldende 
politisk organisering i Ullensaker kommune og er av den oppfatning at det ikke er behov for 
større strukturelle endringer.  
 
Komiteen peker på at dersom en skal oppnå en aktiv offentlig politisk debatt, må både 
opposisjon og posisjon gis gode muligheter til å delta. Komiteen peker særlig på viktigheten av 
en god informasjonsflyt også for de partiene som ikke sitter i formannskapet. I tillegg til den 
informasjonen som alt produseres i saksdokumentene, mener komiteen at hyppigere bruk av 
muntlige presentasjoner og forberedende møter hvor det er anledning til å stille administrasjonen 
spørsmål, vil lede til at det folkevalgte nivået enklere kan tilegne seg kunnskap. 
 
Komiteen har vurdert om det bør innføres faste saksforberedende møter på tirsdager, herunder 
om det burde gjeninnføres faste forberedende møter mellom formannskapet og gruppeledere og 
når disse møtene eventuelt burde legges. Komiteens flertall, Frp, H, V, A, SP, SV/R, MDG og 
AU, er av den oppfatning at det ikke er hensiktsmessig å låse den frikjøpte tiden til medlemmene 
i HOP og gruppelederne til dagtid en fast dag i uken. Et mindretall bestående av Krf mener den 
politiske møtedagen (for tiden tirsdager) bør organiseres som beskrevet ovenfor. 
 
En samlet komite mener det kan være forsvarlig å fortsette med 45 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
Av hensyn til en mer effektiv kommunikasjon anbefaler en samlet komite at betegnelsen på 
hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) endres til formannskapet (FSK).  
 
Grensesnittet mellom hovedutvalgene har i to omganger blitt endret ved at idrett og kultur er 
flyttet til HTIK og forebyggende barn og unge er flyttet til HHS. Komiteens flertall, bestående 
av Frp, H, Krf, A, Sp, MDG, V og UA, er av den oppfatning at flytting av kultur til HTIK har 
vært vellykket. Et mindretall bestående av SV/R er av den oppfatningen at endringen av HSBK 
til HSB i 2012 ikke ubetinget bare har vært positive. Komiteen er ikke i samme grad sikker på at 
flytting av Forebyggende barn og unge fra HSB til HHS, utelukkende har vært positivt. En 
samlet komite ber rådmannen fremme sak til de to berørte hovedutvalgene med en vurdering av 
hvordan rådmannen opplever at gjeldende organisering fungerer. 
 
En samlet komite er videre av den oppfatning at det folkevalgte nivået bør bruke mer tid på 
planprosesser og sikre seg medvirkning under prosessen. Et mindretall bestående av H og MDG 
mener det bør opprettes et Planutvalg med beslutningsmyndighet. Komiteens flertall, Frp, Krf, 
V, A, SP, UA og SV/R er av den oppfatning at ansvaret for plansaker og myndigheten etter 
planloven bør forbli liggende til FSK. 
 
Et mindretall bestående av V og MDG mener det bør opprettes et eget Miljøutvalg for bedre å 
ivareta klima- og miljøsaker. Flertallet i komiteen, Frp, H, Krf, A, SP, SV/R og AU, er av den 
oppfatning at det ikke er hensiktsmessig å opprette et eget Miljøutvalg.  
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En samlet komite mener det bør opprettes et ungdomsråd. På lik linje med andre grupper i 
samfunnet som er underrepresentert i styrende organer, bør ungdom gis en særlig mulighet til å 
få innflytelse over de politiske prosessene. Komiteen viser i denne sammenheng til at det er 
etablert eldreråd.  


1.2 Delegeringsreglement 
I rapportenes kapittel 4 går komiteen gjennom gjeldende delegeringsreglement og fremmer 
anbefalinger på endringer. Ullensaker har anskaffet delegeringsreglementapplikasjonen til 
Kommuneforlaget. Komiteens forslag til revidert reglementet kan åpnes på linken 
https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/publikum?orgId=0235 
 
I gjeldende reglement for hovedutvalgene punkt 3 er det slått fast at all delegering til rådmannen 
skal skje fra kommunestyret. Hovedutvalgene har ikke anledning å videredelegere egen 
myndighet. En samlet komite anbefaler at dette prinsippet endres og at bestemmelse om at 
delegeringen skjer via hovedutvalget tas inn i delegeringsreglementet.  
 
En samlet komite foreslår i budsjettdelegeringsbestemmelsene å presisere at kommunestyret 
avgrenser seg til å vedta budsjettet på hovedutvalgsnivå. Budsjettvedtaket skal knytte seg til 
nettoramme. Innenfor denne ramma fastsetter hovedutvalget enhetenes budsjett. 
 
Etter gjeldende reglement kapittel 2.3 skal kommunestyret selv ta avgjørelse om «Opprettelse og 
utvidelse av stillinger». En samlet komite anbefaler at denne myndigheten delegeres til 
rådmannen innenfor rammen av kommunestyrets budsjettvedtak. Videre bør rådmannen 
delegeres myndighet til å forestå den løpende personalforvaltningen, herunder tilsetting i alle 
stillinger unntatt rådmann og oppsigelse og avskjed for tilsvarende type stillinger. 
 
Basert på de erfaringer som er gjort med delegeringen av overtredelsesgebyr etter plan og 
bygningsloven til formannskapet, anbefaler en samlet komite at det gjøres justeringer. 
Myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr på inntil en kr. 10 000 kroner bør delegeres til 
rådmannen. 
 
En samlet komite anbefaler at gjeldende hovedprinsipp knyttet til rådmannens 
anskaffelsesmyndighet videreføres. Rådmannen skal ha myndighet til å anskaffe i samsvar med 
økonomi- og delegeringsreglement, innenfor rammen av vedtatt budsjett.  Fra dette 
utgangspunktet gjøres unntak for prosjekter med en kostnadsramme over 10 mill. kr. I disse 
tilfellene skal rette folkevalgte organ godkjenne det foreslåtte konseptet, herunder rom og 
funksjonsprogram for bygg, på prosjektet i en oppstartsak. Tilsvarende gjelder komplekse 
prosjekter og prosjekter av særlig politisk interesse.  
 
En samlet komite er av den oppfatning at oppfølgingen av administrative 
vertskommunesamarbeid ikke skal være del av hovedutvalgenes oppgave knyttet til forvaltning 
av eierbeføyelser i interkommunale samarbeid og selskap. Den bør forbeholdes selskap og 
samarbeid som er egne rettssubjekt og hvor kommunens styring gjøres gjennom eierbeføyelsene. 
Vertskommunesamarbeid er kjøp og salg av tjenester på kontrakt mellom to kommuner. 
Produksjon av kommunale tjenester eller konktaktsoppfølging ved kjøp av tjeneste ligger 
ordinært til rådmannen. 
 
Komiteen har revidert delegeringsbestemmelsene til rådmannen etter husbankloven, herunder 
om startlån. Et mindretall, bestående av Frp, er av den oppfatning at delegeringen på enkelte 
punkter er for vidtgående.  



https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/publikum?orgId=0235
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1.3 Økonomireglement og delegering av økonomimyndighet 
Vedlagt denne rapporten følger utkast til revidert økonomireglement. Det gjeldende 
økonomireglement for Ullensaker kommune ble første gang vedtatt i 2004 og er blitt oppdatert 
ved flere anledninger ved behov. Det er imidlertid nå behov for en større revisjon av reglementet. 
En samlet komite legger fram forslag til nytt økonomireglement etter en modell hvor de 
overordnede retningslinjer for økonomistyring i kommunen er tatt inn i økonomireglementet og 
detaljerte rutiner ligger i interne prosedyrer i kvalitetssystemet. Dette er gjort for å forenkle 
prosessen ved behov for mindre endringer i prosedyrer og interne retningslinjer. Rådmannens 
økonomimyndighet er foreslått flyttet til delegeringsreglementet og beskrevet i kapittel 4.14.3.  
 


1.4 Saksbehandlingsreglementene for folkevalgte organ 
I kapitel 5 vurderer komiteen saksbehandlingsreglementene for de ulike folkevalgte organene, 
herunder kommunestyret og hovedutvalgene.  Nedenfor gjengis de mest sentrale anbefalingene 
til komiteen. 
 
En samlet komite er av den oppfatning at virkeområdet til reglementet for kommunestyret bør 
presiseres i et nytt punkt 2. I tillegg til å regulere saksbehandlingen i kommunestyret, skal dette 
reglementet benyttes så langt det passer også på saksbehandlingen i andre folkevalgte organ i 
Ullensaker kommune.  
 
En samlet komite er av den oppfatning at det er behov for å klargjøre regler knyttet til melding 
om forfall til møter i folkevalgte organ, jf. reglementet punkt 4. Særlig gjelder dette hva som er 
lovlig forfall og kravet om begrunnelse.  
 
Et mindretall bestående av V og MDG er av den oppfatning at ordskiftet i folkevalgte organ vil 
bli bedre dersom representantene blir gitt anledning til replikk. Komiteens flertall bestående av 
H, Frp, Krf, AP, SP, SV/R og AU ønsker å beholde dagens debattordning, hvor det ikke åpnes 
for replikk. 
 
En samlet komite anbefaler at det tas inn et nytt første ledd i punkt 17, hvor det presiseres at 
møteleder i forkant av voteringen skal redegjøre for sin anbefalte voteringsmåte og rekkefølgen 
på voteringstemaene og at kommunestyret kan med alminnelig flertall selv fastsette 
voteringsmåte og rekkefølge. I tillegg anbefaler en samlet komite at det i nytt andre ledd 
beskrives en ytterligere voteringsform i tillegg til de som er listet. I de tilfeller hvor det ikke er 
kommet motforslag, reist innsigelser eller ingen gir uttrykk for at de ønsker å stemme i mot, bør 
møteleder kunne legge til grunn at innstillingen er å anse som vedtatt, uten at det vises 
stemmetegn. 
 
En samlet komite er av den oppfatningen at innstillingsretten er hensiktsmessig regulert i 
gjeldende reglement for hovedutvalgene punkt 5 annet ledd følgende. Bestemmelsen slår fast at 
det skal følge innstilling ved alle saker som legges fram for politisk behandling. 
Hovedutvalgsleder innstiller i saker som har et klart politisk preg gjennom å fastsette strategier 
eller retningslinjer for kommunens virksomhet eller i enkeltsaker hvor det må utøves et vesentlig 
skjønn. Rådmannen, eller den vedkommende delegerer til, innstiller i saker av mer regelstyrt art, 
driftsmessige forhold og saker knyttet til rapportering. Rådmannen innstiller i alle saker hvor 
andre ikke har innstilt. 
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Inn om politikerpost 
 
En samlet komite anbefaler at det gjøres enkelte mindre endringer i reglementet for 
kontrollutvalget. Endringene er i tråd med kontrollutvalgets anbefaling. 
 
En samlet komite anbefaler at ordningene med administrasjonsutvalget opprettholdes. Det 
gjøres endringer i reglementet i tråd med prinsippet om at den løpende personalforvaltningen bør 
utøves av rådmannen i sin helhet.  
 
Reglement for barn og unges kommunestyre anbefales videreført uten endringer. En samlet 
komite anbefaler at det opprettes et ungdomsråd i tillegg. Rådmannen skal fremme sak med 
forslag til reglement. 
 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ba om at det ble gjort enkelte 
endringer i eget reglement. En samlet komite deler rådets vurdering og rådmannens forslag om 
at det tas inn bestemmelser om forfall til rådets møter. I eldrerådets reglement er det fastsatt at 
representanter fra organisasjonene selv fortsatt må skaffe egne vararepresentanter. Komiteen 
mener samme prinsipp bør gjelde i alle organer hvor medlemmene er organisasjonsoppnevnt. 
Eldrerådet mener ordningen bør endres og praktiseres som for folkevalgte organ etter 
kommuneloven § 10. 
 
Komiteen anbefaler at gruppelederne inviteres til plan- og samferdselskomiteens møter med rett 
til å stille spørsmål, men ikke med rett til å delta i ordskiftet. Reglementet endres i tråd med dette. 
 
En samlet komite anbefaler at standardreglementet for komiteer endres slik at det gjøres 
gjeldene for alle ad hoc komiteer, uansett hvilket folkevalgt organ som har oppnevnt komiteen. 
Videre understreker komiteen betydningen av at ad hoc komiteer forholder seg til 
saksbehandlingsreglene for folkevalgte organ som beskrevet i kommuneloven kapittel 6. 
 
Viltnemda og fjellstyret består av de samme personer. Fjellstyret er en statlig særlovsnemnd. En 
samlet komite ser ikke behovet for å utarbeide eget reglement for fjellstyret og deler nemndas 
vurdering og anbefaler at Viltnemdas reglementet beholdes uendret. 
 


1.5 Generelle reglement for folkevalgte 
I kapittel 6 går komiteen gjennom reglementet innsynsrett, de etiske retningslinjene og 
pressereglementet, uten å anbefale endringer.  
 
Når det gjelder reglement for godtgjørelse til folkevalgte, legger komiteens flertall, alle unntatt 
SV/R og MDG, til grunn at nivået på godtgjørelsen til de folkevalgte ligger på et rimelig nivå. En 
samlet komite anbefaler at grunnlaget for godtgjørelsen til de folkevalgte frikobles fra 
rådmannens lønn. Komiteen anbefaler at ombudsgodtgjørelsen fastsettes til 14,5 x folketrygdens 
grunnbeløp og justeres i takt med dette. Et mindretall anbefaler at godtgjørelsen heller bør 
justeres i tråd med utviklingen i godtgjørelsen til stortingsrepresentantene. De ulike 
godtgjørelsene settes til prosentsatser av ombudsgodtgjørelsen.  
 
Komiteen har også drøftet om det burde legges til rette for økt frikjøp av representant for 
opposisjonen. Formålet er å legge til rette for en aktiv opposisjon. En samlet komite anbefaler at 
slik ordning ikke innføres. 
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1.6 Samarbeidsorgan for skoler og barnehager 
I kapittel 7 behandles reglementene for samarbeidsorganer for grunnskole og barnehager.  
 
Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen anbefalte kun språklige endringer av eget reglement. 
En samlet komite anbefaler i tillegg bestemmelse om innkalling av vararepresentant i tråd med 
prinsippet beskrevet ovenfor, samt bestemmelse om tidspunkt for valg av skolenes representanter 
til rådet. 
 
En samlet komite har gjort noen mindre endringer i reglement for samarbeidsutvalg i 
grunnskolen.  
 
Komiteen anbefaler ikke realitetsendringer i følgende reglement: 
• Kommunens repr. i samarbeidsutvalg ved skolene  
• Skolemiljøutvalg i grunnskolen  
• Samarbeidsutvalg kommunale barnehager  
• Representant i samarbeidsutvalgene i kommunale barnehager   







Prosjektrapport Evaluerings- og reglementskomiteen 2016 versjon til møte 06.09.16. 11 
 


11 
 


2 Komiteens arbeid 


På komiteens møte 26.01.16 ble mandat og innretning på komiteens arbeid drøftet.  
 
Komiteen er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 10 nr. 5. Komiteens funksjon er 
avgrenset til rent saksforberedende oppgaver. Komiteen er ikke delegert avgjørelsesmyndighet. 
Komiteens ansvarsområde og oppgaver er fastsatt i HOP sitt oppnevnings- og mandatsvedtak. 
Det ble ikke oppnevnt eller benyttet vararepresentanter i denne komiteen. Komiteens møter er 
kunngjort på kommunens nettside og holdt for åpne dører. Forøvrig er kommuneloven kapittel 6 
og reglement for kommunestyret og hovedutvalgene med de nødvendige tilpasninger, lagt til 
grunn for komiteens arbeid. 
 
Komiteen besluttet at prosessen burde gjennomføres på 6 måneder i stedet for 11. Formålet med 
å gjøre seg ferdig i juni 2016, var å slippe å kjøre parallell prosess på evaluerings av politisk 
organisering og rullering av eiermelding. Det er de samme personene som sitter i begge 
komiteene. Ved en slik løsning vil revisjonen av eiermeldingen først starte august 2016 og 
avsluttes i kommunestyret 6. desember. Prosessen ble to måneder forsinket på grunn av arbeidet 
med kommunereformen. Mange av de samme personene deltok i begge prosesser. Dette 
medfører at arbeidet med å revidere eiermeldingen kan bli noe forsinket. 
 
De tre første møtene ble benyttet på evaluering av den politiske organiseringen av kommunen. 
De fire resterende møtene benyttes på revisjon av reglementer.   
 
Kommunens utvalg og komiteer, som ikke har denne rapporten til behandling, ble bedt om å 
fremme forslag til endringer i forhold til eget gjeldende reglement. Det er ikke satt av tid til 
partimessig behandling av endelig utkast til evalueringsrapport. Komiteen legger til grunn at 
partigruppene fortløpende er holdt orientert om komiteens arbeid. 
 
I rapporten kommer det tydelig fram hva som er flertalls- og mindretallsforslag og hvilke 
representanter som stiller seg bak de ulike forslag og merknader. 
 
Komiteen har avholdt syv møter. I tillegg er den avsluttende behandlingen av komiteens rapport 
er gjort i elektronisk møte. 
 
Rådmannen fremmer rapporten i sak til hovedutvalgene og kommunestyret. 
 
Administrasjonen deltok med rådmann og juridisk rådgiver som sekretariat. 
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3 Ullensaker kommunes politisk organisering  


3.1 Beskrivelse av gjeldende organisering og målene ved denne 
Ullensaker kommune er politisk organisering etter en «modifisert hovedutvalgsmodell». 
Modellen ble vedtatt i 1999 og er senere videreført med små justeringer. Modellen er basert på 
fire likestilte hovedutvalg som både har drifts- og utviklingsoppgaver på sitt ansvarsområde. Alle 
fire hovedutvalg har innstillingsrett til kommunestyret. Hovedutvalget for overordnet planlegging 
er formannskap kun i de tilfeller loven krever det. 


Den modifiserte hovedutvalgsmodellen ble ansett for å være den modell som best fremmet 
følgende hovedmål som var satt for omorganiseringen: 


• Økt politisk engasjement - et vitalisert politisk system. 
• Mer enhetlig og helhetlig politisk og administrativ styring. 
• Klarere skille politikk og administrasjon. 
• Økt fokusering på brukere. 
• Sikre politikernes rolle som premissleverandører. 
• Økt effektivitet og stor åpenhet i beslutningsprosessene. 


 
I figuren nedfor er gjeldende politiske organisasjonsstruktur vist.  
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I forbindelse med konstitueringen etter siste valg ble næringskomiteen besluttet avviklet. 
 


Administrativt er kommunen organisert etter en tre-nivåmodell, med rådmann, tre fagdirektører 
og enhetsledere. Direktørområdene korresponder i hovedsak med utvalgsområdene. Enhetene er 
tilordnet et av de fire hovedutvalgene med tanke på budsjettrapportering, men leverer politiske 
saker til rette utvalg uavhengig av tilordning. 


3.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 


3.2.1 Gjeldende politiske organisering 
En samlet komite mener Ullensaker kommune er en relativt effektiv og godt organisert 
kommune, både administrativt og politisk. Komiteen er i hovedsak fornøyd med gjeldende 
politisk organisering i Ullensaker kommune og er av den oppfatning at det ikke er behov for 
større strukturelle endringer.  
 
Av hensyn til en mer effektiv kommunikasjon anbefaler en samlet komite at betegnelsen på 
hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) endres til Formannskapet (FSK). HOP omtales 
etter dette som formannskapet eller FSK i dette dokumentet. 
 
En samlet komite er videre av den oppfatning at det folkevalgte nivået bør bruke mer tid på 
planprosesser og sikre seg medvirkning under prosessen. Dette gjelder særlig kommunedelplaner 
og områdereguleringsplaner etter plan og bygningsloven. Men i noen grad også større 
detaljreguleringsplaner og temaplaner.  
 


3.2.2 Utvalgs- og komitéstrukturen, herunder grensnittet mellom organene 
Grensesnittet mellom hovedutvalgene har i to omganger blitt endret ved at idrett og kultur er 
flyttet til HTIK og forebyggende barn og unge er flyttet til HHS. Komiteens flertall, bestående 
av Frp, H, Krf, A, Sp, MDG, V og UA, er av den oppfatning at flytting av kultur til HTIK har 
vært vellykket. HSB kan bruke hele sin oppmerksomhet på skole og barnehage. Kultur er blitt 
mer synlige i HTIK og får nå det politiske fokuset de fortjener. Et mindretall bestående av SV/R 
er av den oppfatningen at endringen av HSBK til HSB i 2012 ikke ubetinget bare har vært 
positive. Kommunen har store utfordringer på oppvekstområdet på grunn av vekst. En enhetlig 
politikk vanskeliggjøres av at tjenesteområdet «Barn og unge» er splittet. Det bør derfor vurderes 
opprettet et hovedutvalg for oppvekst. 
 
Komiteen er ikke i samme grad sikker på at flytting av Forebyggende barn og unge fra HSB til 
HHS, utelukkende har vært positivt. En samlet komite ber rådmannen fremme sak til de to 
berørte hovedutvalgene med en vurdering av hvordan rådmannen opplever at gjeldende 
organisering fungerer. 
 
Et mindretall bestående av H og MDG mener det bør opprettes et Planutvalg med 
beslutningsmyndighet. Det blir for lite tid til disse sakene i formannskapet. For lite politisk 
tidsbruk på plansakene, leder til for mye makt til administrasjonen. Komiteens flertall, Frp, Krf, 
V, A, SP, UA og SV/R er av den oppfatning at ansvaret for plansaker og myndigheten etter 
planloven bør forbli liggende til FSK. Flertallet er av den oppfatning at plan og økonomi bør 
holdes samlet i ett og samme organ. Formannskapet er konstruert for dette formålet. 
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En samlet komite ser og deler vurderingen av de utfordringene mindretallet peker på. Komiteen 
ønsker et system for planprosesser som gir det folkevalgte nivået flere muligheter til å gi 
styringssignaler og treffe beslutninger underveis. Komiteen anbefaler at det settes av mer tid til 
den enkelte plansak i FSK. Om det nødvendig for å få en forsvarlig behandling av plansakene, 
bør det settes opp ekstra møter i FSK. Komiteen mener rådmannen i sak om planprogram i større 
grad skal peke på aktuelle politiske beslutningspunkt. Videre anbefaler komiteen FSK å ha større 
fokus på planutkastet i sak om offentlig ettersyn. FSK bør gjøre sine sentrale endringer av planen 
allerede på dette trinnet og ikke vente til planen har vært på høring. Dette for å unngå en 
situasjon hvor et planutkast uten vesentlige merknader fra høringsinstansene, må ut på ny høring 
fordi FSK først gjør sine endringer som kunne ha vært gjort i foregående trinn i planen etter 
offentlig ettersyn. 
 
En samlet komite peker videre på at den politiske innflytelsen i planprosesser kan styrkes, 
dersom en i større grad benytter seg av ordningen med saksordfører. En aktiv bruk av notater 
kombinert med muntlige orienteringer i FSK, vil gjøre det enklere for det folkevalgte nivået å 
skaffe seg oversikt over de ulike problemstillinger i planarbeidet. Administrasjonen bør sende 
invitasjon til alle gruppeledere når det skal benyttes muntlige orienteringer i FSK. Videre 
anbefaler komiteen at administrasjonen lager en enkel internettoppdatering som kan synliggjøre 
hvor i planprosessen planforslaget er. 
 
Partiene som ikke er representert i FSK opplever at de får for lite informasjon om plansaker. En 
samlet komite anbefaler at alle gruppeledere gis rett til å møte og stille spørsmål i plan- og 
samferdselskomiteen. Et mindretall bestående av V er av den oppfatning at plan- og 
samferdselskomiteen bør utvides slik at alle partier i kommunestyret som ikke er representert i, 
blir representert i plan- og samferdselskomiteen.  
 
Et mindretall bestående av V og MDG mener det bør opprettes et eget Miljøutvalg for bedre å 
ivareta klima- og miljøsaker. Kommunen har utslippsmål og kvoter den skal levere i forhold til. 
HTIK kan ivareta dette eller bruke ad-hoc utvalget. Subsidiært mener disse partiene at dersom 
saksområdet beholdes under HTIK, bør det gjennomgående benyttes saksordfører i større saker 
om klima- og miljø, typisk ved rullering av Klimaplanen.  
 
Flertallet i komiteen, Frp, H, Krf, A, SP, SV/R og AU, er av den oppfatning at det ikke er 
hensiktsmessig å opprette et eget Miljøutvalg. Det subsidiære forslaget til mindretallet har HTIK 
myndighet til å benytte seg av etter gjeldende reglement. 
 
Komiteens flertall viser til at det er vedtatt opprettet stilling som miljøkonsulent. Vedkommende 
forventes å ha et bredt blikk på miljø og klimaspørsmål i alle saker. Utvalget peker på at en slik 
stabsfunksjon har vært meget vellykket på folkehelse. Administrasjonen er dyktige på å få med 
folkehelseperspektivet i alle relevante saker. 
 


3.2.3 Antall medlemmer i kommunestyre og hovedutvalg 
For tiden er det 45 medlemmer i kommunestyret og 11 medlemmer i hovedutvalgene. Det er en 
politisk ambisjon å oppnå gjennomgående representasjon fra hovedutvalg til kommunestyret. 
 
Komiteen drøftet om det vil være hensiktsmessig å redusere antall medlemmer kommunestyret 
med virkning fra neste periode. Det vil kunne lede til frigjøring av midler som kunne vært 
benyttet til økt frikjøp av folkevalgte eller kostnadsreduksjon. 
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Tabellen nedenfor viser hvordan mandatene ville fordelt seg i et kommunestyre med færre 
medlemmer en dagens 45.  
 


 
Valg 2015 - Resultat ift antall medlemmer i kommunestyret 


 
45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 


Arbeiderpartiet 15 14 13 13 12 11 10 10 10 9 
Fremskrittspartiet  14 13 12 12 11 10 10 9 9 9 
Høyre 8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 
Senterpartiet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Venstre 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
Kristelig folkeparti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
MDG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Alternativ Ullensakerliste 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
SV/Rødt 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 


 
45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 


 
Tabellen nedenfor viser faktisk valgresultat sammenlignet med hvilke partier som tjener eller 
taper på å endre antallet i kommunestyret. Grønn farge er benyttet der partiene «tjener» i forhold 
til valgresultatet, og rød farge der partiene «taper» i forhold til valgresultatet. 
 


  
Valg 2015 - Relativ andel ift totalen 


 


Valg 
2015 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 


Arbeiderpartiet 32,73 
% 


33,33 
% 


32,56 
% 


31,71 
% 


33,33 
% 


32,43 
% 


31,43 
% 


30,30 
% 


32,26 
% 


34,48 
% 


33,33 
% 


Fremskrittspartiet  29,81 
% 


31,11 
% 


30,23 
% 


29,27 
% 


30,77 
% 


29,73 
% 


28,57 
% 


30,30 
% 


29,03 
% 


31,03 
% 


33,33 
% 


Høyre 18,59 
% 


17,78 
% 


18,60 
% 


19,51 
% 


17,95 
% 


18,92 
% 


20,00 
% 


18,18 
% 


19,35 
% 


17,24 
% 


18,52 
% 


Senterpartiet 5,11 % 4,44 
% 


4,65 
% 


4,88 
% 


5,13 
% 


5,41 
% 


5,71 
% 


6,06 
% 


6,45 
% 


6,90 
% 


3,70 
% 


Venstre 3,88 % 4,44 
% 


4,65 
% 


4,88 
% 


2,56 
% 


2,70 
% 


2,86 
% 


3,03 
% 


3,23 
% 


3,45 
% 


3,70 
% 


Kristelig folkeparti 2,63 % 2,22 
% 


2,33 
% 


2,44 
% 


2,56 
% 


2,70 
% 


2,86 
% 


3,03 
% 


3,23 
% 


3,45 
% 


3,70 
% 


MDG 2,61 % 2,22 
% 


2,33 
% 


2,44 
% 


2,56 
% 


2,70 
% 


2,86 
% 


3,03 
% 


3,23 
% 


3,45 
% 


3,70 
% 


Alternativ 
Ullensakerliste 2,33 % 2,22 


% 
2,33 


% 
2,44 


% 
2,56 


% 
2,70 


% 
2,86 


% 
3,03 


% 
3,23 


% 
0,00 


% 
0,00 


% 


SV/Rødt 2,31 % 2,22 
% 


2,33 
% 


2,44 
% 


2,56 
% 


2,70 
% 


2,86 
% 


3,03 
% 


0,00 
% 


0,00 
% 


0,00 
% 


  


100 
% 


100 
% 


100 
% 


100 
% 


100 
% 


100 
% 


100 
% 


100 
% 


100 
% 


100 
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En samlet komite mener det kan være forsvarlig å fortsette med 45 medlemmer i 
kommunestyret. 
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3.2.4 Strukturelle endringer for å bedre rekrutteringen 
Komiteen er bekymret for at det synes vanskelig å rekruttere ungdom til deltakelse i 
kommunestyre og utvalg. Komiteen har drøftet om dette skyldes forhold ved den politiske 
organiseringen i Ullensaker kommune eller handler det om andre forhold.  
 
En samlet komite er av den oppfatning at endringer av den politiske organiseringen i liten grad 
vil påvirke rekrutteringen. 
 
På den annen side mener en samlet komite at det bør opprettes et ungdomsråd. På lik linje med 
andre grupper i samfunnet som er underrepresentert i styrende organer, bør ungdom gis en særlig 
mulighet til å få innflytelse over de politiske prosessene. Komiteen viser i denne sammenheng til 
at det er etablert eldreråd. 


3.2.5 Bedre tilrettelegging for folkevalgt styring 
Komiteen ønsker at det den politiske organiseringen i kommunen skal legge til rette for en god 
politisk debatt og at det folkevalgte nivået gis forutsetninger for effektiv politisk styring av 
kommunen. 
 
Komiteen peker på at dersom en skal oppnå en aktiv offentlig politisk debatt, må både 
opposisjon og posisjon gis gode muligheter til å delta. Komiteen peker særlig på viktigheten av 
en god informasjonsflyt også for de partiene som ikke sitter i formannskapet. I dag likebehandles 
partiene ved at svar på spørsmål til administrasjonen går ut til alle gruppeledere i kommunestyret. 
FSK sine møter er åpne og saksdokumentene er offentlige.  
 
Komiteen har drøftet om møtene fra formannskapet burde blitt overført på web på lik linje med 
kommunestyremøtene. Det vil gjøre det enklere for små partier med begrenset antall medlemmer 
i kommunestyregruppa å få med seg presentasjoner, redegjørelser fra administrasjonen og 
debatten i FSK. En samlet komite har konkludert med at overføring på web ikke vil være en god 
løsning. Dersom en skulle overføre møtene måtte møteformen endres vesentlig. Alternativt ville 
en teknisk løsning for overføring uten bruk av en talerstol blitt meget kostnadskrevende. 
 
Komiteen har også drøftet om det burde legges til rette for økt frikjøp av opposisjonsleder. 
Posisjonen har frikjøpt både ordfører og varaordfører i 100 % stilling. Komiteen drøfter dette 
nærmere nedenfor under reglementet for godtgjørelse til folkevalgte. 
 
Komiteen er av den oppfatning at økt tilgang på informasjon vil det folkevalgte nivået gis bedre 
forutsetninger for politisk styring av kommunen. I tillegg til den informasjonen som alt 
produseres i saksdokumentene, mener komiteen at hyppigere bruk av muntlige presentasjoner 
og forberedende møter hvor det er anledning til å stille administrasjonen spørsmål, vil lede til at 
det folkevalgte nivået enklere kan tilegne seg kunnskap.  
 
Komiteen har derfor vurdert om det bør innføres faste saksforberedende møter på tirsdager. På 
disse møtene kunne administrasjonen presentere saker muntlig med mulighet for spørsmål fra de 
folkevalgte. Møtene burde vært lagt opp slik at det var mulig å delta på møtene via Skype eller 
lignende teknologi. Videre har komiteen drøftet om det burde gjeninnføres faste forberedende 
møter mellom formannskapet og gruppeledere og når disse møtene eventuelt burde legges. 
Komiteens flertall, Frp, H, V, A, SP, SV/R, MDG og AU, er av den oppfatning at det ikke er 
hensiktsmessig å låse den frikjøpte tiden til medlemmene i HOP og gruppelederne til dagtid en 
fast dag i uken. De folkevalgtes arbeidssituasjon er ulik og representantene bør selv ha 
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muligheten til å organisere hvordan de vil bruke sin tid på politisk arbeid. Det samme flertallet 
mener at politiske møter bør legges på ettermiddagen.  
 
Et mindretall bestående av Krf mener den politiske møtedagen (for tiden tirsdager) bør 
organiseres som beskrevet ovenfor. 
 
Komiteen understreker at alle prestasjoner (slides) i formannskapet skal sendes alle 
gruppeledere.  
 
Komiteen er gjennomgående fornøyd med utviklingen på saksframleggene, men understreker 
betydningen beskrivelse av alternative løsninger. Videre bes rådmannen jobbe med å gjøre 
saksframleggene mer kompakte, uten at informasjonsinnholdet blir forringet.  
 
Det er et gjennomgående problem at saker til politisk behandling til stadighet ettersendes. 
Komiteen understreker ansvaret utvalgslederen har for sakskartet og ber utvalgslederne være 
mer kritisk til om en sak haster eller kan utsettes til neste møte. 
 
Komiteen oppfordrer hovedutvalgene til i større grad å benytte ordningen med saksordfører eller 
bruk av politiske komiteer ved behandlingen av større saker. 
 


3.2.6 KS styreregister  
Komiteen har drøftet om kommunestyret burde anbefale alle folkevalgte i Ullensaker kommune 
å registrere seg i dette registeret.  
 
En samlet komite peker på at dette er en frivillig ordning og en personlig avgjørelse om den 
enkelte folkevalgte ønsker å registrere seg eller ikke. Komiteen anbefaler at folkevalgte i 
Ullensaker kommune registrer sine verv i registeret.  
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4 Delegeringsreglementet 


4.1 Innledning 
Ullensaker kommune rullerte eget delegeringsreglement siste gang i 2013, på grunnlag av rapport 
fra Staahle-utvalget. Gjeldende reglement ble vedtatt av herredstyret i sak 39/13 den 06.05.2013. 
 
I delegeringsreglementet fastsetter kommunestyret følgende tre grensesnitt: 
• Kommunestyret – Hovedutvalg/andre folkevalgte organ 
• Innbyrdes mellom hovedutvalg/andre folkevalgte organ 
• Politikk – administrasjon  
 
Etter dette er kommuneloven § 39, med virkning fra 01.07.12, blitt endret. Etter nytt annet ledd i 
§ 39, skal kommunestyret fastsette delegeringsreglement innen 31.12.16. 
 


2. Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av 
avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret 
og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder 
inntil nytt reglement er vedtatt. 


 
De endringene som komiteen foreslår i delegeringsreglementet er begrunnet nedenfor.  
 
Ullensaker har anskaffet delegeringsreglementapplikasjonen til Kommuneforlaget. I denne vil 
Kommuneforlaget sørger for oppdatering av den sentrale teksten ved endringer i lover og 
forskrifter med bestemmelser om myndighet til kommunene. Lovoversikten i den sentrale delen 
er grunnlaget for kommunes egne delegeringer. Til hver lovbestemmelse i KF 
Delegeringsreglement kan kommunen selv skrive inn de politiske og administrative 
delegeringene som gjøres i kommunen, herunder myndighet som skriver seg fra andre grunnlag 
en lov og sentral forskrift. Den lokale og sentrale delen utgjør sammen et komplett og oppdatert 
elektronisk reglement for kommunen. 
 
I denne applikasjonen får kommunen en nettløsning som kan legges på kommunens nettside. I 
nettløsningen vil enhver leser kunne klikke seg inn på kommunens politiske og administrative 
organisasjonskart, og se hvilke lovparagrafer som er delegert til de forskjellige funksjonene.   
 


4.2 Kapittel 1. Innledning 


4.2.1 Beskrive formålet med delegeringsreglementet og kravene til rullering 
Komiteen foreslår at det i beskrivelsen av reglementertes formål brukes noe mer tekst på å 
beskrive hvordan reglementet virker i organisasjonen. Videre bør det tas med en henvisning til 
kommunelovens krav til rullering av reglementet og gyldigheten av gjeldende reglement.  
 
Nytt tredje og fjerde ledd bør lyde: 
 


I delegeringsreglementet fastsetter kommunestyret følgende tre grensesnitt knyttet til 
myndighet: 
• Kommunestyret – Hovedutvalg/andre folkevalgte organ 
• Innbyrdes mellom hovedutvalg/andre folkevalgte organ 
• Politikk – administrasjon  
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Etter kommuneloven § 39 nr. 2 skal kommunestyret fastsette delegeringsreglement og 
bestemmelse om innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ble 
konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt 
reglement er vedtatt. 


4.2.2 Delegering til rådmannen bør skje via utvalgene 
I reglement for hovedutvalgene punkt 3 niende ledd andre setning er det slått fast at all 
delegering til rådmannen skal skje fra kommunestyret. Hovedutvalgene har ikke anledning å 
videredelegere egen myndighet. 
 


Hovedutvalgene skal medvirke til forenkling med det formål at enhver sak kan avgjøres 
på lavest effektive nivå. All formell delegering av myndighet til administrasjonen skal 
skje fra kommunestyret til rådmannen. Innenfor eget ansvarsområde skal 
hovedutvalgene føre tilsyn med bruk av administrative fullmakter. 


 
En samlet komite anbefaler at dette prinsippet endres og at bestemmelse om at delegeringen 
skjer via hovedutvalget tas inn i delegeringsreglementet. Bestemmelser om delegeringsadgang 
bør samles i delegeringsreglementet. 
 
Bestemmelsen om at all delegering til rådmannen skjer rett fra kommunestyret og ikke via 
hovedutvalget, stemmer dårlig med bestemmelsene om at overordnet organ kan kreve å få 
fremlagt saker som rådmannen har til behandling i henhold til delegert myndighet. Videre at 
overordnet organ av eget tiltak kan omgjøre vedtak fattet av rådmannen, jf. forvaltningsloven § 
35. I kapitlene om hovedutvalgene er angitt at disse er overordnet rådmannen på eget 
ansvarsområde.  
 
Et forbud mot videredelegering stemmer videre dårlig med bestillingen til hovedutvalget i første 
punktum om å medvirke til «forenkling med det formål at enhver sak kan avgjøres på lavest 
effektive nivå.» Hovedutvalgene bør derfor ha anledning til å videredelegere egen myndighet. 
Hovedutvalgene vil da også få myndighet til å trekke tilbake delegert myndighet.  
 
En samlet komite foreslår at det settes inn et nytt fjerde avsnitt i kapittel 1. 
 


Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen via et folkevalgt organ. Det folkevalgte 
organet kan videredelegere egen myndighet til rådmannen, dersom det ikke er gitt 
bestemmelser om det motsatte. 


 


4.3 Kapittel 2. Budsjettdelegeringsbestemmelser 
En samlet komite anbefaler at det gjøres noen redaksjonelle endringer i kapitelet. Nedenfor 
omtales kun forslag om realitetsendringer. 
 


4.3.1 Kommunestyrets rolle og budsjettvedtaket 
Avsnitt 2.3 i gjeldende reglement inneholder bestemmelser om avgjørelser og disposisjoner som 
ikke er eller kan delegeres fra kommunestyret. Dette avsnittet flyttes opp som 2.2.1. En samlet 
komite foreslår her i nytt første avsnitt å presisere at kommunestyret avgrenser seg til å vedta 
budsjettet på hovedutvalgsnivå. Budsjettvedtaket skal knytte seg til nettoramme. Innenfor denne 
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ramma fastsetter hovedutvalget enhetenes budsjett. Forslaget nedenfor beskriver intensjonen i 
gjeldende delegeringsreglement. Kommunestyrets praksis på dette området har ikke vært 
konsistent.  
 


Kommunestyret vedtar innen årets utgang årsbudsjett for kommende kalenderår og 
rullerende fireårig økonomiplan. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet med nettoramme pr 
hovedutvalg. Hvert enkelt hovedutvalg vedtar driftsbudsjett til kommunens resultatenheter 
med nettoramme pr enhet.  


 
 


4.3.2 Ordfører 
Etter gjeldende reglement har ordfører myndighet til å innvilge inntil kr 10 000 til 
oppmerksomhet til ulike formål. 
  


2.2.3 Ordfører 
Innenfor den økonomiske rammen kommunestyret fastsetter begrenset oppad til kr. 100 
000, har ordfører myndighet til å disponere midler til oppmerksomhet til personer, 
organisasjoner eller virksomheter i kurante saker.  
 
Ordfører kan ikke fra denne posten bevilge midler til formål på områder som er underlagt 
andre organers ansvar. Den enkelte bevilling skal ikke overstige kr. 10 000,-. Ordfører 
skal fortløpende rapportere disposisjoner fra denne posten til hovedutvalget for 
overordnet planlegging. 


 
Et mindretall bestående av A, SP vil endre reglementet på dette punktet og foreslår at pkt 2.2.3 
utgår. Et flertall bestående av FRP, H, KRF, AU, MDG og V er av den oppfatning at 
bestemmelsen gir en hensiktsmessig ordning og ser ikke behov for å gjøre endring i reglementet.  
 
 


4.3.3 Rådmannen 
I forbindelse med kommunestyrets vedtak av årsbudsjettet for kommende år, blir de foreslåtte 
nettorammene for enhetene benyttet som grunnlag for å generere hovedutvalgenes nettoramme. 
Enhetens nettoramme blir endelig fastsatt av hovedutvalgene i første møte i det nye budsjettåret. 
En samlet komite mener det vil være hensiktsmessig å ta inn en presisering under avsnitt 2.2.4 -
Rådmannen – nytt første ledd, om rådmannens myndighet til å disponere i perioden fra 
kommunestyrets vedtak og fram til enhetenes rammer er fastsatt av hovedutvalgene.  
 


Fram til enhetens rammer er fastsatt av hovedutvalgene, kan rådmannen disponere på 
enhetsnivå innenfor de rammer som dannet grunnlaget for kommunestyrets vedtak om 
hovedutvalgenes rammer i årsbudsjettet. Når hovedutvalget har vedtatt enhetsrammene 
skal rådmannen forholde seg til disse. 


4.3.4 Opprettelse og utvidelse av stillinger og personalmyndighet 
Etter gjeldende reglement kapittel 2.3 nest siste kulepunkt skal kommunestyret selv ta avgjørelse 
om «Opprettelse og utvidelse av stillinger». En samlet komite anbefaler at denne myndigheten 
delegeres til rådmannen innenfor rammen av kommunestyrets budsjettvedtak.  
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I NOU 2016: 4 - Ny kommunelov – i kapittel 8.5.2.3 - Roller og oppgaver for administrasjonen 
og kommunedirektøren – uttaler utvalget følgende 
 


Utvalgets prinsipielle utgangspunkt her er at kommunestyret har ansvaret for budsjettet 
og arbeidsgiverpolitikken. Arbeidsgiverpolitikk vil for eksempel kunne omfatte 
ledelsesfilosofi, bemanningsnormer, valg av antall stillinger innenfor en kategori innenfor 
vedtatt budsjett og hvilke stillingskategorier eller antall årsverk som skal reduseres ved 
nedbemanninger. Dette bør kommunestyret fortsatt ha ansvaret for. Ansvaret for den 
løpende håndteringen av personalsaker, som hvem som skal ansettes eller sies opp, bør 
imidlertid legges til kommunedirektøren. 
 
Dette er annerledes enn i dagens kommunelov. I § 24 står det at kommunestyret kan 
delegere myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i 
personalsaker til formannskap, kommuneråd, utvalg, styre for institusjon eller 
administrasjonssjefen, og i praksis blir administrasjonssjefen ofte delegert dette ansvaret. 
Dersom loven skal fastsette at det alltid er leder av administrasjonen, eller den leder 
delegerer det videre til, som skal ha ansvaret for ansettelser og personalsaker, og 
kommunestyret heller ikke kan ta tilbake til denne myndigheten, fratas kommunestyrene 
en kompetanse de i dag har. Dette er en form for begrensning i kommunestyret og 
fylkestingets kompetanse, og i det kommunale selvstyret, som bør ha en god begrunnelse. 


 
Etter gjeldende grensesnitt mellom politikk og administrasjon på dette området i Ullensaker, 
opprettes og utvides alle stillinger etter konkrete vedtak i kommunestyret. Unntaksvis presiseres 
disse vedtakene i HOP. En samlet komite er av den oppfatningen at denne praksisen er 
unødvendig byråkratisk. Innenfor rammen av vedtatt budsjett og prinsippsaker, bør rådmannen få 
myndighet til å opprette, utvide og legge ned stillinger. Selve tilsettingen bør fortsatt gjøres av 
tilsettingsutvalget. En samlet komite er videre av den oppfatning at personalmyndigheten 
generelt bør delegeres til rådmannen. 
 


4.3.5 Interne overføringsposter 
Etter bestemmelsene i avsnitt 2.2.4 siste kulepunkt gjelder ikke budsjettfullmaktene til 
rådmannen «Interne overføringsposter». En samlet komite n foreslår at dette unntaket utgår. 
 
Rådmann og økonomisjef er usikre på hva denne bestemmelsen viser til. Dersom det er et forbud 
mot å administrativt overføre midler fra et budsjettår til et annet, er dette dekket av bestemmelsen 
om at budsjettet er årlig. Kun kommunestyret kan beslutte av ubenyttede midler kan overføres til 
neste kalenderår. 


4.3.6 Mindretallsanke i budsjettsaker 
En samlet komite foreslår at retten til mindretallsanke i budsjettsaker som beskrevet i avsnitt 2.4 
første avsnitt utgår.  
 


I saker der utvalg etter disse budsjettdelegeringsbestemmelser har fått delegert 
avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret, kan et mindretall på 3 medlemmer før møtets 
slutt kreve saken lagt frem for Kommunestyret.  


 
En samlet komite mener bestemmelsen er unødvendig. Reglementet for hovedutvalgene pkt 11 
inneholder alt en generell bestemmelse om mindretallsanke. 
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11. MINDRETALLSANKE 
For saksbehandlingen i utvalgene gjelder at ordføreren eller minst tre medlemmer av 
utvalget som har dissentert innen møtets slutt, kan forlange at saken fremlegges for 
kommunestyret til avgjørelse. Krav om at saken forelegges kommunestyret til avgjørelse 
må protokolleres. 


 


4.4 Kapittel 3. Kommunestyret 
En samlet komite anbefaler at det gjøres redaksjonelle endringer i kapitelet. Nedenfor omtales 
kun forslag om realitetsendringer. 
 


4.4.1 Om kommunestyrets primærkompetanse og delegeringsadgang 
En samlet komite foreslår at avsnitt 3.3 i gjelde relegement flyttes til innledningen i kapittel 1. 
Mye av det som omtales i avsnitt 3.3 er alt beskrevet i kapittel 1. 


4.4.2 Vedta gebyrregulativer og betalingssatser 
I gjeldende reglement avsnitt 3.2.2 skal kommunestyret selv vedta gebyrregulativer og 
betalingssatser. En samlet komite foreslår at opplistingen erstattes med en generell bestemmelse 
i kapittel 1 om at kommunestyret selv skal vedta gebyrregulativer og betalingssatser, med unntak 
av de som er listet opp. 


4.4.3 Myndighet til å gi lokale forskrifter 
I gjeldende avsnitt 3.2.3 er det listet opp en rekke lokale forskrifter som skal vedtas i 
kommunestyret. En samlet komite anbefaler at opplistingen erstattes med en generell 
bestemmelse om at kommunestyret selv skal vedta lokale forskrifter, med unntak av de som er 
uttrykkelig delegert til andre organ. En samlet komite anbefaler at hovedutvalget for skole og 
barnehage delegeres myndighet til å fastsette forskrift om skolerute, mens forskrift om 
inntaksområdene i grunnskolen fortsatt bør ligge til kommunestyret. 
 


4.4.4 Endringer i delegering etter kommunelov og forvaltningslov 
Gjeldende delegeringsreglement inneholder en opplisting av bestemmelser etter kommuneloven 
som skal ligge til kommunestyret. Denne er i hovedsak videreført i forslag til nytt 
delegeringsreglement. En samlet komite foreslår å reglementsfeste gjeldende praksis knyttet til 
at hovedutvalgene delegeres myndighet til opprette og nedlegge ad hoc komiteer etter § 10 nr. 5. 


4.4.5 Endringer i delegering etter særlov 
Med unntak av de bestemmelsene som er beskrevet i dette avsnittet, er det ikke foreslått 
endringer av kommunestyrets myndighet etter særlov. Med særlov menes her lov som gjelder 
innenfor et begrenset område i den kommunalforvaltningen, typisk opplæringslova og helse- og 
omsorgstjenesteloven.  
 
Plan og bygningsloven 
Kommunestyret har besluttet at leder av enheten Forebyggende barn og unge skal være 
talsperson for barns interesser i planprosesser. 
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Kommunestyret viderefører dagens ordning med oppnevning av en offentlig tjenestemann 
som talsperson for barns interesser i planprosesser jf. lovens § 3-3, tredje ledd. Leder av 
enheten Forebyggende barn og unge oppnevnes som talsperson. 


 
En samlet komite anbefaler at myndigheten til å oppnevne talsperson delegeres til rådmannen. 
Det vil ikke alltid være hensiktsmessig å benytte leder av enheten Forebyggende barn og unge i 
denne rollen.  
 
Alkoholloven 
I gjeldende reglement er myndigheten til å fastlegge bevillingsavgifter etter § 7-1 lagt til 
kommunestyret. Loven er endret og departementet gir nå forskrifter om gebyrsatser og 
innbetaling av gebyret. 
 
 
Kirkeloven 
Etter kirkeloven § 15 kommunes skal kommunen finansiere deler av fellesrådets virksomhet. I 
gjeldende reglement ligger myndigheten til å inngå avtale med fellesrådet etter § 15 tredje ledd, 
om at avtale om kommunal tjenesteyting skal tre i stedet for deler av bevilgningene til 
fellesrådet. En samlet komite anbefaler at endringer av gjeldende avtale legges til et 
hovedutvalg. For tiden ligger forvaltningen av driftsmidlene til fellesrådet under formannskapet. 
En samlet komite anbefaler at myndigheten til å endre avtalen mellom fellesrådet og kommunen 
også legges til formannskapet, med videredelegering til rådmannen. 
 
Kommunestyret velger representanter etter 
§ 6 Menighetsrådets sammensetning 
§ 12 Sammensetningen av kirkelig fellesråd. 
 
Konfliktrådsloven 
Kommunestyret velger representanter til organet som oppnevner konfliktrådsmeklere, jf § 4. 
 
Luftfartsloven 
Konsesjonen til drift av lufthavn. Gi uttalelse fra vedkommende kommunale og andre 
myndigheter. 
 
Politiloven 
Kommunestyret kan gi politivedtekter for kommunen etter § 14. 


4.4.6 Myndighet som ikke kan delegeres 
En samlet komite foreslår at det presiseres i reglementet at følgende myndighet ikke kan 
delegeres fra kommunestyret som følge av delegeringsforbud direkte i loven: 
 
Barnevernloven  
§ 2-1 Kommunens oppgaver 
§ 2-4. Forsøksvirksomhet 
 
Brann- og eksplosjonsvernloven 
§ 7 Tiltak ved store arrangementer 
§ 13 Særskilte brannobjekter 
§ 28 Gebyr m.m. 
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Domstolloven 
§ 57 Valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer 
§ 66 Valg av medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere 
§ 66a Suppleringsvalg av medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere 
§ 68 Endelig valg av medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere 
 
Eldrerådslova 
§ 1 Skiping av kommunale eldreråd 
§ 2 Val og samansetjing av kommunale eldreråd 
§ 4 a Skiping av felles råd med menneske med nedsett funksjonsevne 
 
Fjellova 
§ 3 Kommunestyret skal syte for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene vert representerte i 
fjellstyret og at minst to medlemer med varamedlemer vert valde blant dei som har rett til 
allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukarar. 
§ 4 Avgjøre om det skal velges ett eller to fjellstyrer i kommunen 
§ 5 Avgjøre om det skal velges ett eller to fjellstyrer ved allmenning som dekker flere kommuner 
§ 7 Fastsette godtgjørelsen til Fjellstyrets medlemmer 
 
Folkehelseloven 
§ 18 Straff. Begjære offentlig påtale 
 
Forpaktingslova  
§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale 
 
Industrikonsesjonsloven 
§ 24 Uttalelse til søknad om konsesjon 
 
Inndelingslova 
§ 4 Vedtak om samanslåing 
§ 5 Vedtak om deling 
§ 8 Initiativrett 
§ 9 Saksutgreiing 
§ 10 Innbyggjarhøyring 
§ 12 Skatteplikt o.a. 
§ 26 Fellesnemnd 
 
Interkommunale selskaper 
§ 4 Selskapsavtale 
§ 6 Representantskapet og dets sammensetning 
§ 32 Oppløsning 
 
Motorferdselloven 
§ 5 Generelle tillatelser etter vedtak 
 
Plan- og bygningsloven 
§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet 
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§ 10-1 Kommunal planstrategi 
§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av 
handlingsdel 
§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan 
§ 11-15 Vedtak av kommuneplan 
§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet 
§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan 
§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan 
§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan 
§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan 
§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv. 
§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler 
 


4.4.7 Endring i delegering med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten 
Forvaltning av eierinteresser 
Myndighet til å opprette av datterselskaper ligger som hovedregel til eierorganet. I den grad 
selskapsavtale eller vedtekt forutsetter eiers godkjenning før slikt selskap opprettes, skal sak om 
godkjenning etter gjeldende reglement forelegges kommunestyret til avgjørelse.  
 
Kommunens eierinteresser forvaltes etter gjeldende reglement av hovedutvalgene. Alle selskap 
og samarbeid er fordelt hovedutvalgene. Hovedutvalg som forvalter kommunens eierinteresse i et 
selskap betegnes som «Ansvarlig hovedutvalg». En samlet komite anbefaler at myndigheten til 
å godkjenne opprettelsen av datterselskap bør bli liggende i kommunestyret. 
 
Utbyggingsavtaler 
Etter gjeldende reglement skal kommunestyret skal selv godkjenne utbyggingsavtaler, i den grad 
avgjørelsesmyndigheten ikke er delegert. Dette følger nå direkte av plan- og bygningsloven av 
2008. Bestemmelsen kan derfor strykes. 
 
Valg av medlemmer til utvalg, representanter og utsendinger 
En samlet komite anbefaler at bestemmelsene om at kommunestyret selv skal velge ledere, 
nestledere og medlemmer til folkevalgte organ strykes. Det følger direkte av delegeringen etter 
kommuneloven ovenfor.  
 


Valg av ordfører, varaordfører og leder/nestleder i hovedutvalg, administrasjonsutvalg, 
ankeutvalg, valgkomité, og kontrollutvalg, samt div. fullmektiger, utsendinger og 
representanter, i den grad myndigheten ikke er delegert. 


 
Når det gjelder oppnevning av kommunens fullmektiger, utsendinger og representanter, følger 
det unntaksvis av hjemmelsloven at oppnevningen skal skje av kommunestyret selv. En samlet 
komite anbefaler at det innføres et grensesnitt mellom kommunestyret og hovedutvalgene på 
hvilket organ som skal velge hvilke type fullmektiger, utsendinger og representanter, basert på 
prinsippet om kommunestyret eller formannskapet oppnevner de som skal representere 
kommunen som sådan. Hovedutvalgene oppnevner de som skal representere kommunen i saker 
som ligger innenfor hovedutvalgets myndighetsområde. 
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4.5 Kapittel 4. Formannskapet(FSK) 


4.5.1 Ansvars- og arbeidsområder 
Det er gjort noen redaksjonelle endringer i avsnittet som beskrivelser formannskapets myndighet, 
som følge av lovendringer og organisatoriske endringer i kommunen siden siste behandling av 
reglementet.  
 
Valgstyret 
Etter gjeldende reglement utgjør formannskapet valgstyret. Ved konstitueringen av utvalg for 
inneværende periode valgte kommunestyret personlige medlemmer til valgstyret. 
 
Hastekompetansen etter kommuneloven 
Etter gjeldende reglement er hovedutvalget delegert kommunens hastekompetanse. 
 


HOP har myndighet til å avgjøre saker som er tillagt andre folkevalgte organer når 
vedtak må treffes så raskt at det ikke er tid til å legge saken fram for rette organ, jf. 
kommuneloven § 13 («hastekompetanse»). 


 
I juridisk teori opereres det med begrepene «hastekompetanse» og «utvidet hastekompetanse». 
Hvis ikke noe annet fremgår av vedtaket om å tildele hastekompetanse, er det bare i situasjoner 
hvor det er fysisk umulig å få sammenkalt det kompetente organ, at det kan utøves 
beslutningsmyndighet på dette grunnlag. Var det mulig å sammenkalle rett organ, er vedtaket 
truffet av galt organ, og dette vil kunne bety at det er ugyldig. I og med at hastekompetanse 
krever et særskilt vedtak, vil det imidlertid være mulig å kombinere dette med tildeling av 
«utvidet hastekompetanse» altså også i situasjoner hvor det er mulig, men lite praktisk, å innkalle 
det kompetente organet i tide. 
 
Etter Ullensaker kommunes praksis legger rådmannen til grunn at formannskapet har utøvet 
«utvidet hastekompetanse». Rådmannen foreslår at delegeringene presiseres på dette området. 
 


Formannskapet har myndighet til å avgjøre saker som er tillagt andre folkevalgte 
organer når vedtak må treffes så raskt at det er lite praktisk å innkalle og legge saken 
fram for rette organ, jf. kommuneloven § 13 («utvidet hastekompetanse»). 


 
 
Omgjøringsmyndighet og gangen i særlovsklager etter forvaltningsloven 
Etter gjeldende reglement er rangordningen mellom hovedutvalget og administrasjonen regulert 
etter følgende prinsipper: 
 


Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake av det organ som har delegert 
myndigheten. 
  
Overordnet organ kan kreve å få fremlagt saker som et underordnet organ har til 
behandling i henhold til delegert myndighet. 
  
Overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ, jf. 
forvaltningsloven § 35. 


 
Et vedtak vil i en del tilfelle kunne omgjøres/endres uten at det er påklaget. Etter Fvl. § 35 første 
ledd bokstav a kan administrasjonen eller hovedutvalget omgjøre vedtaket, dersom endringen 
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ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. Etter samme 
bestemmelses bokstav b og c kan vedtaket endres, selv om endringen er til skade, så lenge 
underretningen om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende eller dersom vedtaket er 
ugyldig.  
 
Etter gjeldende reglement er rådmannen gitt myndighet til å sende særlovsklager på 
administrative vedtak til statlig klageinstans uten politisk behandling. Sakene skal refereres 
hovedutvalget. Det er reist spørsmål ved hvilken myndighet hovedutvalgene har med tanke på 
omgjøring når de får referert avgjørelsen til Fylkesmannen.  
 
Et underordnet organ (underinstansen/administrasjonen/hovedutvalget) kan aldri overprøve eller 
gjøre om vedtaket til et overordnet organ (klageinstansen/Fylkesmann). Ullensaker kommune er 
et underordnet organ i forhold til Fylkesmannen i denne type saker.  
 
På den annen side er det viktig å presisere at alt administrasjonen gjør, utfører de for 
hovedutvalget etter delegert myndighet. Etter forvaltningsloven § 35 kan et forvaltningsorgan 
omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget, dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. «Sitt eget vedtak» betyr for hovedutvalget alle 
vedtak administrasjonen fatter på vegne av hovedutvalget. Hovedutvalget kan alltid omgjøre 
administrative vedtak til gunst for den det gjelder.  
 
I saker der Fylkesmannen har fattet endelig vedtak kan hovedutvalget omgjøre administrative 
vedtak (kommunens opprinnelige vedtak) til gunst for den det gjelder. Avgjørelsen til 
Fylkesmannen blir da kun et papirvedtak. Dersom saken legges frem forhovedutvalget før 
oversendelse til Fylkesmannen, kan klager få medhold helt eller delvis. Klagesaken vil i dette 
tilfellet avsluttes ved at klager fikk medhold av underinstansen (administrasjonen/hovedutvalget). 
 


4.5.2 Endringer i delegering etter lov og forskrift 
Straffeloven/straffeprosessloven 
Etter gjeldende reglement har kommunestyret delegert myndigheten til å begjære påtale på vegen 
av kommunen direkte til rådmannen. En samlet komite anbefaler at reglementets system 
benyttes også på denne delegeringen og at delegeringen bør skje via formannskapet.  


 
Straffeloven: Er en kommune fornærmet, kan offentlig påtale begjæres av 
kommunestyret. 
Rådmannen: Alm. borgerlig straffelov (22.05.02 nr. 10): Begjære offentlig påtale (§79, 
femte ledd).  
 


Hjemmelen er flyttet fra straffeloven til straffeprosessloven § 81a annet ledd. Ved innføringen av 
ny straffelov av 2015 ble også ordningen med påtalebegjæring fra fornærmede i straffesaker som 
vilkår for at politiet kunne ta ut tiltale opphevet. Politiet kan nå selv opprette en anmeldelse (en 
sak med et saksnummer) på bakgrunn av opplysninger som inngis. Bestemmelsen i 
straffeprosessloven synes kun å ha aktualitet i de tilfeller det er aktuelt å anmelde brudd på 
særlov. 
 
Plan og bygningsloven 
Dispensasjon kapittel 19 
Etter gjeldende reglement har rådmannen myndighet til å gi dispensasjon  
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…. fra bestemmelser i lovens bygningsdel, herunder forskrifter, og fra arealplaner i enkle 
og kurante tilfeller som ikke er av prinsipiell karakter, herunder hvor berørte interesser 
ikke er særlig berørt – og i tilfeller som ikke strider mot tidligere politiske vedtak. 
(Rådmannens dispensasjons-myndighet kan også følge av særskilte bestemmelser i 
reguleringsplan.) 


 
En samlet komite er usikker på hva som menes med formuleringen «herunder hvor berørte 
interesser ikke er særlig berørt» og foreslår at denne strykes. 
 
Endring og oppheving av reguleringsplan § 12-14 
Formannskapet er delegert myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan 
eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. En samlet komite 
anbefaler at retten til å gjøre endringer av teknisk karakter delegeres til rådmannen. Med endring 
av teknisk karakter menes retting av ortografiske feil og mangler. Myndigheten er ikke ment å 
omfatte realitetsendringer.  
 
Oppstart av reguleringsplanarbeid § 12-8 
Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Etter 
gjeldende praksis starter alle områdereguleringer i Ullensaker med sak for formannskapet. En 
samlet komite anbefaler at denne praksisen justeres ved at varsel om oppstart av regulering i 
samsvar med konkrete politiske vedtak delegeres til rådmannen. Et typisk eksempel vil være 
omkjøringsveien. Dette prosjektet er behandlet så grundig politisk i forkant av oppstart at det 
ikke er hensiktsmessig å starte arbeidet med en politisk sak. Motsatt vil være tilfelle for et 
område som ikke er drøftet og avklart politisk i andre saker. Her bør reguleringen alltid starte 
med sak for formannskapet før det varsles. Oppstart av slik regulering skal alltid referees i 
formannskapet. 
 
Overtredelsesgebyr § 32-8 
Kommunestyret delegerte 02.09.13 i sak 72/13 plan- og bygningsloven del fem, kapittel 32 og 
kapittel 33 til rådmannen, med unntak av blant annet § 32-8 (overtredelsesgebyr). Myndigheten 
til å ilegge overtredelsesgebyr ble lagt til formannskapet. 
 
Basert på de erfaringer som er gjort med delegeringen av overtredelsesgebyr til formannskapet, 
anbefaler en samlet komite at det gjøres justeringer. Myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr 
på inntil en kr. 10 000 kroner bør delegeres til rådmannen.  
 
Administrasjonen behandler mange små, men tidkrevende ulovlighetsoppfølgninger, som nok 
kan kvalifisere til overtredelsesgebyr, men hvor det ikke blir vurdert gitt. Det har sammenheng 
med at administrasjonen ikke har myndighet til å fatte vedtak om gebyr og at det meget 
tidskrevende å skrive saksframlegg til formannskapet om slikt gebyr. Selv om rådmannen får 
delegert myndighet til å ilegge mindre gebyr, vil formannskapet uansett kunne overprøve saken i 
en klage. Rådmannen legger til grunn at det fleste vedtak om slikt gebyr vil bli påklaget. Når det 
over tid har dannet seg en fast praksis på området, bør rådmannen kunne sende klagesakene 
direkte til klageinstansen (Fylkesmannen) uten politisk behandling.  
 
Jordloven 
Rådmannen er delegert kommunens myndighet etter loven, med unntak av de tilfellene der det 
for samme areal er søkt om dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19. En samlet komite 
anbefaler at denne begrensingen kun gjelder der dispensasjonssaken skal behandles politisk. I 
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saker etter begge lover hvor vedtak kan treffes administrativt etter begge lover, bør det ikke være 
nødvendig å legge fram saken politisk. 
 
Lov om odelsretten og åsetesretten og konsesjonsloven 
Etter gjeldende reglement er kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen, med 
unntak av varig fritak for boplikt. 
 
Reglene i odelsloven om lovbestemt boplikt er, med unntak for boplikten for gjenlevende 
ektefelle etter odelsloven § 39, er flyttet til konsesjonsloven slik at odelsloven §§ 27 og 29 er 
opphevet, samme lov §§ 28 og 40 er tilpasset dette, og konsesjonsloven § 5 annet ledd er endret.  
 
Boplikten oppstår ved erverv av eiendommen. Den lovbestemte boplikten er en betingelse for at 
odelsberettigede eller nær slekt kan erverve landbrukseiendom konsesjonsfritt. Den som ikke kan 
eller vil bosette seg på eiendommen må følgelig søke konsesjon. 
 
I gjeldende reglement er rådmannen delegert kommunens myndighet. En samlet komite 
anbefaler at delegert myndighet begrenses ved at vedtak om varig fritak for boplikt skal avgjøres 
av formannskapet. 
 
Lov om matproduksjon m.v. 
Loven er opphevet. Ny hjemmelslov er Matloven. Hjemmel for delegering er nå FOR-2015-06-
22-752 om floghavre og FOR-2015-09-24-1097 Delegering av myndighet til kommunen etter 
forskrift om floghavre. FOR-2015-05-06-455 om plantevernmidler. 
 
Forurensingsloven 
Myndigheten etter loven er delt mellom formannskapet og hovedutvalg for teknisk, idrett og 
kultur (HTIK). Rådmannen har forvaltet myndigheten etter loven, men dette kommer ikke 
tydelig fram i gjeldende reglement. En samlet komite foreslår at dette presiseres i reglementet. 
 
 
Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven)  
Myndigheten til å anskaffe på vegne av Ullensaker kommune er delegert rådmannen med de 
unntakene som er gitt i økonomireglementet og innkjøpsreglementet. Rådmannen anbefaler at 
grensesnittet mellom politikk og administrasjon endres. Videre at myndigheten primært reguleres 
i delegeringsreglementet knyttet til lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen anbefaler at 
delegering av myndighet primært bør skje gjennom delegeringsreglementet. I kapittel 4.14 - 
Kapittel 13. Rådmannen - nedenfor drøftes hva som vil være et hensiktsmessig generelt 
grensesnitt mellom delegeringsreglementet og økonomireglementet.  
 
Etter gjeldende delegeringsreglement kapittel 13.3 er det fastsatt som utgangspunkt at rådmannen 
har myndighet til å anskaffe innenfor rammen av vedtatt budsjett.  
 


Rådmannen har myndighet til å anskaffe i samsvar med økonomireglement innenfor 
rammen av vedtatt budsjett.  
 
Vedr investeringer: 
Rådmannen har myndighet til å gjøre anskaffelser i samsvar med økonomireglement, 
innenfor rammen av vedtatt budsjett. Ved investeringer vises til begrensninger i 
økonomireglement kapittel 7 – Reglement for investeringsprosjekter. 
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Rådmannens myndighet er nærmere presisert og avgrenset i økonomireglementet. I 
økonomireglementet er reguleringen av anskaffelsesmyndighet delt i to hovedtyper anskaffelser. 
Innkjøpene er regulert i kapittel 6 og investeringsprosjekter i kapittel 7. Investeringsprosjekter er 
på lik linje med innkjøp anskaffelser i lovens forstand, men det er fastsatt særlige begrensninger i 
rådmannens myndighet når en anskaffelse kan klassifiseres som et investeringsprosjekt i 
økonomireglementets forstand. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 33/15 Felles innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre Romerike og 
oppdatert Reglement for innkjøp skal legges til grunn for kommunens innkjøp. Rådmannen 
legger til grunn at disse dokumentene erstatter økonomireglementet kapittel 6. Innkjøpsstrategien 
beskriver hvordan rådmannen skal anvende sin myndighet og hvordan innkjøpsfunksjonen bør 
organiseres. Selve innkjøpsreglementet lager myndighetsmessig grensesnitt mellom kommunen 
og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid. I innkjøpsreglementet punkt 3 slås det fast at rådmannen 
utøver kommunens anskaffelsesmyndighet i samsvar med kommunens delegeringsreglement. 
Utover at myndigheten skal utøves innenfor rammen av budsjett og i tråd med lov, forskrift og 
beste faglige praksis, er det ikke fastsatt begrensninger for rådmannens myndighet. 
 
Økonomireglementet kapittel 7 om investeringsprosjekter, gjelder etter sin ordlyd alle 
kommunens anskaffelser som er å betrakte som investeringer.  
 


Investeringer gjelder anskaffelser av varige driftsmidler med en forventet levetid på minst 
3 år og anskaffelseskostnad på en grense for vesentlig verdi som fastsettes av KRS 
(Kommunal Regnskapsstandard). 


 
Kapittelet inneholder bestemmelser om hvordan investeringen aktiveres og avskrives. Det slås 
fast at bevilgninger vedtas kun i årsbudsjettet. Etter kapittel 7.8.1 skal det utarbeides rom- og 
funksjonsprogram med kostnadsoverslag for alle prosjekter med en ramme på over 3 mill. kr., 
som behandles av kommunestyret.  
 


7.8.3 Byggestart 
Arbeidet kan igangsettes når følgende er oppfylt:  
• investeringsprosjektet er vedtatt med kostnadsoverslag, jfr. pkt 7.8.1  
• tilbud er innhentet og entreprenør er valgt.  
• finansieringsplanen ligger innenfor vedtatt ramme i årsbudsjettet  
 
Valg av anbyder legges frem for Hovedutvalg for Eiendom og Teknisk drift (HET) til 
endelig avgjørelse, når det gjelder prosjekter med en kostnadsramme på over 10 mill kr.  
 
For samlebevilgninger skal det legges frem sak for hovedutvalg om fordeling på aktuelle 
prosjekter med tilhørende bevilgning og prosjektnummer.  


 
En samlet komite er av den oppfatning at beskrivelser av organisering og faglige standarder 
knyttet til investeringer, bør fastsettes i økonomireglementet. I delegeringsreglementet bør det 
fastsettes myndighetsmessig grensesnitt mellom kommunestyret – hovedutvalgene – rådmannen.  
 
Komiteen mener det kan fastsettes felles myndighetsregler for alle typer anskaffelser. Det er ikke 
hensiktsmessig å skille mellom innkjøp og investeringer. 
 
En samlet komite anbefaler at gjeldende hovedprinsipp videreføres. 
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Rådmannen har myndighet til å anskaffe i samsvar med økonomi- og 
delegeringsreglement, innenfor rammen av vedtatt budsjett.  


 
Fra dette utgangspunktet gjøres følgende unntak: 
 


Før rådmannen anskaffer i prosjekter med en kostnadsramme over 10 mill. kr. skal rette 
folkevalgte organ godkjenne det foreslåtte konseptet, herunder rom og funksjonsprogram 
for bygg, på prosjektet i en oppstartsak. Tilsvarende gjelder komplekse prosjekter og 
prosjekter av særlig politisk interesse.  
 


En samlet komite legger til grunn at det på enkelte sektorer, typiske vann og avløp, vil være 
tilstrekkelig å legge fram samlesaker som inneholder flere prosjekter og at hovedutvalgene selv 
kan fastsette retningslinjer om dette. 
 
Særlig store prosjekter vil ha minst tre politiske beslutningspunkt i forkant av anskaffelse: 
 
BP0: Behov (Rette hovedutvalg) 
BP1: Beslutte konsept (Rette hovedutvalg) 
BP2: Endelig kostnadsramme (Rette hovedutvalg og FSK, samt FSK/KST dersom vedtatt ramme 
skal økes) 
 
De fleste anskaffelser på 10 mill. kr. vil normalt ha vært politisk behandlet i forkant av at de blir 
tatt med i budsjettet. I den grad dette ikke er tilfelle og beskrivelsen i budsjettet ikke gir 
tilstrekkelig veiledning til rådmannen til å utrede konsept, vil det også bli fremmet politisk skal 
på behov.  
 
Etter nødvendige politiske vedtak om oppstart av anskaffelse, vil rådmannen fortløpende 
rapportere på framdriften av prosjektet. En samlet komiteRådmannen anbefaler at det politiske 
beslutningspunktet knytter seg til konseptet og i større prosjekter konkurransegrunnlaget. Det er 
ikke ønskelig å beholde gjeldende myndighetsbegrensning knyttet til at valg av anbyder skal 
legges frem for HTIK til endelig avgjørelse, når det gjelder prosjekter med en kostnadsramme på 
over 10 mill. kr. Selve gjennomføringen av konkurransen er regelstyrt og bør gjennomføres av 
administrasjonen. Politikken i en anskaffelse ligger på tidspunkt før kåring av vinner, typisk på 
konsept og eventuelt på tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. 
 
Industrikonsesjonsloven 
§ 2 Administrere eventuelle konsesjonsavgifter. 
 
Jordskiftelova  
Etter § 2-5 skal alle kommuner i jordskiftesoknet «peike ut minst éin medlem av kvart kjønn til 
utvalet, og alltid like mange av kvart kjønn». 
 
Skatteloven 
Fatte vedtak om skatt til kommunen. 
 
Skjønnsprosessloven 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter 
forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. 
 
Småbåtloven 
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§ 40 regulerer bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer. Myndighet er gitt til 
kommunene gjennom delegeringsvedtak 28. september 2015. Første setning i fjerde avsnitt gir 
myndighet til å forby eller begrense bruk av vannscootere eller lignende mindre motordrevne 
fartøyer i andre områder enn de som er nevnt i forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av 
vannscooter og lignende § 4. 
 
 
Nye lover under formannskapet 
Anskaffelsen av ny applikasjon til bruk for oppsett av delegeringsreglementet har ledet til at 
rådmannen har avdekket mangler ved gjeldende reglement. Følgende lover som gir kommunen 
myndighet og som har vært utøvet eller bør bli utøvet av rådmannen, hører naturlig hjemme 
under ansvarsområdet til formannskapet: 
• Alkoholforskriften (Samme grensesnitt mellom politikk og administrasjon som loven) 
• Arkivlova 
• Beitelova 
• Geodataloven  
• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
• Diskrimineringsloven om etnisitet 
• Diskrimineringsloven om seksuell orientering 
• Folkeregisterloven 
• Forsikringsvirksomhetsloven 
• Forsinkelsesrenteloven 
• Hanndyrloven 
• Helligdagsfredloven 
• Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. 


(Formålet med denne loven er å motvirke konkurransevridninger som følge av 
merverdiavgiftssystemet gjennom at det ytes kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, 
fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter.) 


• Kosmetikklova (plikt til å bistå ved statlig tilsyn) 
• Krigspensjon for sivile (plikt til å gi opplysninger) 
• Krigspensjonering for militærpersoner (plikt til å gi opplysninger) 
• Krigsskadeerstatningsloven (plikt til å bistå Krigsskadeskipnaden) 
• Krigsskadestønadsloven (plikt til å bistå Arbeids- og velferdsetaten) 
• Lakse- og innlandsfiskloven 
• Ligningsloven (kommunestyret kan ved søksmål få prøvet om en ligningsavgjørelse bygger 


på feilaktig faktisk grunnlag eller uriktig oppfatning av et rettsspørsmål) 
• Mineralloven (Rett til å gi uttalelse etter § 12 i forbindelse med prøveuttak) 
• Naturskadeloven (Enkelte av bestemmelsene vil forutsette politiske vedtak som grunnlag for 


myndighetsutøvelse) 
• Næringsberedskapsloven 
• Offentleglova 
• Oreigningslova (anmode om ekspropriasjon) 
• Overtakelse av matforvaltningen 
• Personopplysningsloven (plikter når behandlingsansvarlig) 
• Pliktavleveringslova (avleveringspliktig dokumenter) 
• Rekvisisjonsloven (plikter) 
• Sikkerhetsloven (plikter) 
• Sivilbeskyttelsesloven (plikter) 
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• Skattebetalingsloven (plikter for kommunen som arbeidsgiver) 
• Statens Pensjonskasseloven (plikt) 
• Tvisteloven (Tvisteloven (§ 2-5 Stedfortreder for upersonlige rettssubjekter) 
 


4.5.3 Endring i delegering med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten 
Personalmyndighet 
Etter gjeldende reglement har formannskapet myndighet til følgende: 
 


HOP har myndighet til å opprette stillinger i samsvar med vedtatt budsjett. 
 
HOP har myndighet til å ansette kommunaldirektører, samt fastlegge lønns- og 
arbeidsvilkår for stillingen, der dette ikke framgår av kommunestyrets behandling av 
budsjett og økonomiplan. HOP utpeker videre rådmannens stedfortreder. 


 
Som beskrevet under kapitlet 4.3.2 - Opprettelse og utvidelse av stillinger og personalmyndighet 
- om budsjettdelegering, anbefaler rådmannen at myndigheten til å opprette stillinger og den 
øvrige personalmyndigheten delegeres til rådmannen. 
 
Uttalelser etter naturvernloven 
Etter gjeldende reglement skal formannskapet gi uttalelse i forbindelse med statlig arbeid med 
vern av områder som har betydning for kommunens planarbeid etter Lov om naturvern (19.06.70 
nr.63) § 18. Naturvernloven er opphevet og erstattet med naturmangfoldloven. Myndigheten til 
formannskapet er beskrevet under delegeringen av denne. 
 
Føre tilsyn med interkommunale selskap og samarbeid på eget ansvarsområde 
Formannskapet er i gjeldende reglement delegert eierrådighetsbeføyelsene og skal føre tilsyn 
med følgende av kommunens interkommunale selskap og samarbeid: 
 


• Øvre Romerike Næringsutbygging AS  
• Digitale Gardermoen IKS 
• Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 
• Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (K§27) 
• Øvre Romerike Utvikling (K§27) 
• Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ORIK) (K§27) 
• Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor (vertskommunemodell) 
• Interkommunalt byggetilsyn (vertskommunemodell)  


 
Øvre Romerike Næringsutbygging AS er avviklet og utgår derfor.  
 
Digitale Gardermoen IKS har endret organisasjonsform fra interkommunalt selskap (IKS) til 
interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 (IS). Selskapet er et registrert som 
selvstendig rettssubjekt.  
 
Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS er slått sammen med kommunerevisjonen på Nedre 
Romerike til Romerike revisjon IKS. 
 
Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) (K§27), har endret 
organisasjonsform og er nå organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid.  
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Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) er et nytt selskap som naturlig hører under 
formannskapets ansvarsområde. Rokus er interkommunalt selskap som har som formål å yte 
sekretær- og utredningsbistand til kontrollutvalgene i alle de 13 eierkommunene på Romerike: 
Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. I tillegg selger selskapet sekretariatstjenester til 
kontrollutvalget i Asker.  
 
En samlet komite er av den oppfatning at prinsipielt bør ikke administrative 
vertskommunesamarbeid stå på denne listen. Den bør forbeholdes selskap og samarbeid som er 
egne rettssubjekt og hvor kommunens styring gjøres gjennom eierbeføyelsene. 
Vertskommunesamarbeid er kjøp og salg av tjenester på kontrakt mellom to kommuner. Følgelig 
er det ingen eierbeføyelser for hovedutvalget å forvalte. Relasjonen mellom vertskommunen og 
samarbeidskommunen er kontraktsoppfølging. Kontraktsoppfølging er ordinært en oppgave 
rådmannen håndterer i linja.  
 


4.6 Kapittel 5. Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg (HHS) 


4.6.1 Ansvars- og arbeidsområder 
Det er gjort noen redaksjonelle endringer i avsnittet som beskrivelser formannskapets myndighet, 
som følge av lovendringer og organisatoriske endringer i kommunen siden siste behandling av 
reglementet.  
 
Tildelingsenheten er opprettet siden siste revisjon av reglementet. Tildelingsenheten rapporterer 
til HHS. 
 
Klageorganer 
Etter gjeldende reglement behandler hovedutvalget internklager som klageinstans på eget 
myndighetsområde, jf forvaltningsloven § 28 annet ledd første punktum.  
 
En samlet komite anbefaler at det i andre setning presiseres at bestemmelsen gjelder 
internklager av typen klientsaker. 
 


Internklager etter kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, avgjørelser i saker om 
midler fra Husbanken og andre klientsaker behandles som klageinstans av et særskilt 
klageutvalg som utgår fra hovedutvalget.  


 
Rådmannen har etter gjeldende reglement myndighet til å sende særlovsklager på administrative 
vedtak til statlig klageinstans uten politisk behandling. Sakene skal refereres i rette hovedutvalg. 


4.6.2 Endringer i delegering etter lov og forskrift 
Barnevernloven 
Barnevernloven pålegger kommunen å fastsette hvilke personer innen kommunens 
administrasjon som skal arbeide med saker etter barnevernloven. Derimot fastsetter ikke 
barnevernloven hvilken administrasjon dette skal være. Det kan opprettes en egen 
administrasjon, eller den kan opprettes som en avdeling innen helse- og sosialetaten, eller innen 
skoleetaten, eller eventuelt en etat for oppvekstmiljø. Uansett må imidlertid barneverntjenesten 
organiseres som en egen avdeling. Kommunestyret skal bestemme hvem som er 
barneverntjenestens leder og det er kun denne som kan utøve den myndighet som barnevernloven 
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eksplisitt legger til barneverntjenestens leder, se f.eks. §§ 4-6 og 4-9. I andre tilfeller der 
barnevernloven bruker begrepet barneverntjenesten, kan myndighet delegeres til andre enn 
barneverntjenestens leder, eller kommunestyret kan fastsette at myndighet skal utøves av et 
folkevalgt organ. 
 
Det framkommer ikke entydig i gjeldende reglement hvilken enhetsleder som er delegert 
myndigheten etter § 2-1, men det er fast praksis at det er leder resultatenhet Forebyggende barn 
og unge. Enhetsleder delegeres direkte fra kommunestyret den myndighet som barnevernloven 
eksplisitt legger til barneverntjenestens leder. En samlet komite anbefaler at øvrig myndighet 
lagt til kommunen etter loven følger den ordinære linja fra kommunestyret til hovedutvalg og 
rådmann. 
 
Enhetsleder selv, eller stedfortreder som angitt i enhetens organisasjonsplan i vedkommendes 
fravær, skal fatte vedtak etter følgende bestemmelser i barnevernloven: 
 
§ 4-6 
§ 4-9 jf § 4-8 
§ 4-17 
§ 4-24 
§ 4-25 
 
Likeså skal beslutning om innstilling til fylkesnemnda etter §§ 4-10 og 4-12 treffes av 
enhetsleder selv. Beslutningsmyndighet etter øvrige bestemmelser i loven kan enhetsledere 
delegere videre. 
 
Smittevernloven 
I gjeldende reglement er delegeringen liste på paragrafnivå.  
 


Smitteverntiltak; møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, 
isolering og smittesanering (§ 4-1). Smitteverntiltak; gravferd og transport av lik (§ 4-6). 
Smitteverntiltak; plikt for hjelpepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige 
retningslinjer og gjennomføre tiltak (§ 4-9). Kommunens oppgaver etter smittevernloven 
(§ 7-1). 


 
Opplistingen er upresis og ufullstendig. Den inneholder også myndighet som etter loven er lagt 
direkte til kommuneoverlegen. Rådmannen anbefaler at hele loven delegeres til rådmannen. Der 
loven legger myndighet til kommuneoverlegen, har overordnede organ ikke 
instruksjonsmyndighet.  
 
Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven)  
Hovedutvalget er delegert anskaffelsesmyndighet på eget ansvarsområde. Myndigheten til å 
anskaffe på vegne av Ullensaker kommune er delegert rådmannen med de unntakene som er gitt i 
økonomireglementet og innkjøpsreglementet. Rådmannen anbefaler at grensesnittet mellom 
politikk og administrasjon endres. Videre at myndigheten primært reguleres i 
delegeringsreglementet knyttet til lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen anbefaler at 
delegering av myndighet primært bør skje gjennom delegeringsreglementet. Delegeringen 
fastsettes som følger: 
 


Rådmannen har myndighet til å anskaffe i samsvar med økonomi- og 
delegeringsreglement, innenfor rammen av vedtatt budsjett.  
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Før rådmannen anskaffer i prosjekter med en kostnadsramme over 10 mill. kr. skal rette 
folkevalgte organ godkjenne det foreslåtte konseptet, herunder rom og funksjonsprogram 
for bygg, på prosjektet i en oppstartsak. Tilsvarende gjelder komplekse prosjekter og 
prosjekter av særlig politisk interesse. 


 
 
Lov om Den Norske Stats Husbank – Startlån 
Myndighet til å fatte vedtak etter husbankloven med tilhørende forskrifter, herunder om startlån, 
er delegert rådmann. Hovedutvalget forelegges alle prinsipielle saker. Rådmannen vedtak kan 
påklages til hovedutvalget. Kommunestyret fastsetter innlånsrammen til Startlån i budsjettet. 
 
Etter gjeldende reglement kapitel 13.3 femte avsnitt er rådmannen delegert myndighet knyttet til 
fordringer, låneforhold og sikring av kommunens økonomiske interesser slik det fremgår av 
økonomireglementet kapittel 9. Som nevnt ovenfor anbefaler rådmannen at økonomireglementet 
endres ved at delegering av myndighet flyttes fra økonomireglementet til delegeringsreglementet. 
 
Rådmannen har gått gjennom delegeringsbestemmelsene i økonomireglementet 9.6 Delegering 
av fullmakter/9.6.2 Boliglån og sosiallån og anbefaler visse justeringer basert på erfaringer. Den 
løpende forvaltningen av lånene er satt bort ekstern leverandør. For tiden er det Lindorff som har 
oppdraget. Forslaget til ny delegering er forsøkt harmonisert med gjeldende praksis, reglene til 
Husbanken og avtalen med Lindorff. 
 
Komiteens slutter seg til rådmannens forslag med følgende endringer: 
 
Komiteens mindretall, bestående av FRP, er kritisk til at rådmannen i punkt 1 gis myndighet til 
å utvide lånets løpetid til inntil 50 år. Komiteens flertall, de øvrige partiene, slutter seg til 
rådmannens forslag, men presiserer at myndigheten kun unntaksvis skal benyttes. Flertallet ser 
at alternativet til å utvide lånets løpetid ofte vil være mislighold. Mislighold kan øke de samlede 
kostandene for kommunen og medføre betydelige ulemper for låntaker.  
 
En samlet komite er av den oppfatning rådmannens myndighet til å innvilge avdragsfrihet etter 
nytt punkt 2 bør begrenses til 5 år. Tilsvarende gjelder retten til å innvilge fastrente etter nytt 
punkt 4. 
 
Komiteens mindretall, bestående av FRP, er kritisk til at rådmannen i nytt punkt 6 gis 
myndighet til å slette forfalt restanse og restgjeld begrenset oppad til kr 100.000,- pr lån. 
Komiteens flertall, de øvrige partiene, slutter seg til rådmannens forslag. 
 
Gjeldende myndighet Ny delegering 
1. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år.  
 


1. Løpetiden på startlån skal som hovedregel 
være på inntil 30 år. I særlige tilfeller kan det 
fastsettes en løpetid på inntil 50 år.  Løpetiden 
på sosiale lån kan utvides med inntil 1 år. 


2. Endre låneform (eksempelvis fra serielån til 
annuitetslån).  
 


(Utgår. Uaktuell. Lån gis alltid som 
annuitetslån). 
 


3. Gi betalingsutsettelse for en termin i inntil 1 
år.  
 


(Utgår. Det gis kun avdragsfrihet. Renter skal 
alltid betales. Alternativet er refinansiering.) 
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Gjeldende myndighet Ny delegering 
4. Redusere renten med inntil 2 % i forhold til 
den til enhver tid gjeldende rentesats for den 
angjeldende lånetype.  
 


(Utgår. Kommunen kan fastsette renten selv, 
men må selv dekke evt. differanse i forhold til 
innlånet fra Husbanken. Ønsker ikke å benytte 
dette virkemiddelet.)  


5. Innvilge avdragsfrihet i inntil 5 år. Dersom 
dette også vil innebære forlengelse av 
tilbakebetalingstiden, gjelder punkt I over.  
 


2. Innvilge avdragsfrihet i inntil 5 år. Dersom 
dette også vil innebære forlengelse av 
tilbakebetalingstiden, gjelder punkt 1 over. 


 3. Gi ekstern låneforvalter fullmakt til å 
innvilge 3 måneders avdragsfrihet. 


 4. Innvilge fastrente for inntil 5 år. 
 5. Fullmakt til å fravike innkreving av 


overkurs. 
6. Slette inntil 50% av forfalt restanse og 
restgjeld begrenset oppad til kr. 50.000,- pr 
lån. Avskrivning av konstaterte tap på krav, 
endring av låne- og betalingsbetingelser og 
sletting utover det som er nevnt over, avgjøres 
av Hovedutvalget for Overordnet Planlegging. 
 


6. Slette inntil 50 % av forfalt restanse og 
restgjeld begrenset oppad til kr 100.000,- pr 
lån. Avskrivning av konstaterte tap på krav, 
endring av låne- og betalingsbetingelser og 
sletting utover det som er nevnt over, avgjøres 
av klagenemnd under HHS.  
 


 
Introduksjonsloven 
Ansvaret og myndigheten etter loven er delt mellom HSB og HHS.  
 
HHS har myndighet etter følgende bestemmelser: 
§ 3 Kommunens ansvar for introduksjonsprogram 
§ 7 Stans av introduksjonsordning på grunn av den enkeltes forhold 
§ 13 Utbetaling 
§ 16 Refusjon i ytelser fra folketrygden 
 
HSB har myndighet etter følgende bestemmelser: 
§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
§ 18 Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
§ 19 Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
§ 24 Internkontroll 
§ 25 Behandling av personopplysninger 
 
Myndigheten er videredelegert til rådmannen. 
 
Nye lover under hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 
Anskaffelsen av ny applikasjon til bruk for oppsett av delegeringsreglementet har ledet til at 
rådmannen har avdekket mangler ved gjeldende reglement. Følgende lover som gir kommunen 
myndighet og som har vært utøvet eller bør bli utøvet av rådmannen, hører naturlig hjemme 
under ansvarsområdet til hovedutvalget: 
 
• Adopsjonsloven 
• Folkehelseloven 


Myndigheten etter kapittel 3 er delegert til rådmannen i Nannestad.  
• Helseregisterloven 
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• Krisesenterlova 
• NAV-loven 
• Pasientjournalloven (plikter) 
• Pasientskadeloven (§ 7 Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den 


offentlige helse- og omsorgstjenesten) 
• Spesialisthelsetjenesteloven (plikt etter § 2-1b beredskapsplan) 
 
Tannhelsetjenesteloven er ikke tatt med i applikasjonen. Kommunen har plikter etter denne loven 
i forhold til beboere på langtidsopphold.  
 


4.6.3 Endring i delegering med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten 
Føre tilsyn med interkommunale selskap og samarbeid på eget ansvarsområde 
Hovedutvalget er i gjeldende reglement delegert eierrådighetsbeføyelsene og skal føre tilsyn med 
følgende av kommunens interkommunale selskap og samarbeid: 
 


• OrbitArea AS, med datterselskap 
• Øvre Romerike Industriservice AS 
• Jessheim interkommunale legevakt (vertskommunemodell) 
• Overgrepsmottaket i Oslo (vertskommunemodell) 
• Romerike krisesenter IKS 
• Barnevernsvakten ved Romerike Politikammer (vertskommunemodell) 


 
Siden siste revisjon har Ullensaker kommune som vertskommune inngått avtale om 
lokalmedisinsk senter med samarbeidskommunene Gjerdrum, Hurdal og Nannestad. Denne 
avtalen vil erstatte avtalen om legevakt, når Helsehuset åpner. 
 
Videre er det inngått vertskommunesamarbeid om Miljørettet helsevern. Nannestad kommune er 
vertskommune. Eidsvoll kommune, Ullensaker kommune, Hurdal kommune, Nes kommune og 
Gjerdrum kommune er samarbeidskommuner. Kommunestyret har via rådmannen delegert 
myndighet til rådmannen i Nannestad til å fatte nødvendige avgjørelser og 
enkeltvedtak i saker av ikke-prinsipiell betydning innenfor virksomhetens område. Saker som er 
av avgjørende og prinsipiell betydning vil bli fattet av det ansvarlige organ i den enkelte 
deltakerkommune. Samarbeidet er etablert for å levere tjenester til kommunene i samarbeidet 
innenfor de områder som kommunene er pålagt i henhold til lov av 24.06.11 om folkehelsearbeid 
(Folkehelseloven) kapittel 3, herunder bl.a. forskrift av 25.04.03 om miljørettet helsevern og 
forskrift av 01.12.95 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
 
En samlet komite er av den oppfatningen at administrative vertskommunesamarbeid ikke bør stå 
på denne listen, med den begrunnelsen som er gitt ovenfor. 
 
Overgrepsmottaket i Oslo er i gjeldende reglement beskrevet som interkommunalt 
vertskommunesamarbeid. Det medfører ikke riktighet. Avtalen er kjøp av tjenester. En samlet 
komite anbefaler at avtalene forvaltes av administrasjonen.  
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4.7 Kapittel 6. Hovedutvalg for skole og barnehage (HSB) 


4.7.1 Ansvars- og arbeidsområder 
Det er gjort noen redaksjonelle endringer i avsnittet som beskrivelser hovedutvalgets myndighet, 
som følge av lovendringer og organisatoriske endringer i kommunen siden siste behandling av 
reglementet.  


4.7.2 Endringer i delegering etter lov og forskrift 
Friskolelova 
Etter valget ble privatskolelova på nytt gitt navnet friskolelova. Etter gjeldende reglement skal 
hovedutvalget selv treffe avgjørelse etter følgende bestemmelser: 
§ 2-1 Uttalelse i forbindelse med søknad om godkjenning 
§ 5-1 Valg av representant til styre i skoler etter denne loven 
§ 7-6 Begjære offentlig påtale ved ulovlig fravær 
 
Rådmannen er delegert kommunens myndighet med de unntak som følger av loven eller dette 
reglementet. 
 
En samlet komite anbefaler at også myndigheten til å begjære offentlig påtale ved ulovlig 
fravær delegeres til rådmannen. Dette er i tråd med gjeldende praksis etter opplæringslova. 
 
Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven)  
Hovedutvalget er delegert anskaffelsesmyndighet på eget ansvarsområde. Myndigheten til å 
anskaffe på vegne av Ullensaker kommune er delegert rådmannen med de unntakene som er gitt i 
økonomireglementet og innkjøpsreglementet. En samlet komite anbefaler at grensesnittet 
mellom politikk og administrasjon endres. Videre at myndigheten primært reguleres i 
delegeringsreglementet knyttet til lov om offentlige anskaffelser. En samlet komite anbefaler at 
delegering av myndighet primært bør skje gjennom delegeringsreglementet.  
 
Delegeringen fastsettes som følger: 
 


Rådmannen har myndighet til å anskaffe i samsvar med økonomi- og 
delegeringsreglement, innenfor rammen av vedtatt budsjett.  
 
Før rådmannen anskaffer i prosjekter med en kostnadsramme over 10 mill. kr. skal rette 
folkevalgte organ godkjenne det foreslåtte konseptet, herunder rom og funksjonsprogram 
for bygg, på prosjektet i en oppstartsak. Tilsvarende gjelder komplekse prosjekter og 
prosjekter av særlig politisk interesse. 


 
Introduksjonsloven 
Ansvaret og myndigheten etter loven er delt mellom HSB og HHS. HSB har myndighet etter 
følgende bestemmelser: 
§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
§ 18 Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
§ 19 Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
§ 24 Internkontroll 
§ 25 Behandling av personopplysninger 
 
Myndigheten er videredelegert til rådmannen. 
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Nye lover under hovedutvalg for skole og barnehage 
Anskaffelsen av ny applikasjon til bruk for oppsett av delegeringsreglementet har ledet til at 
rådmannen har avdekket mangler ved gjeldende reglement. Følgende lover som gir kommunen 
myndighet og som har vært utøvet eller bør bli utøvet av rådmannen, hører naturlig hjemme 
under ansvarsområdet til hovedutvalget: 
 
• Voksenopplæringsloven (§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund) 


4.7.3 Endring i delegering med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten 
Hovedutvalget er delegert eierrådighetsbeføyelsene og skal føre tilsyn med følgende av 
kommunens interkommunale selskap og samarbeid: 
• Interkommunal voksenopplæring (vertskommunemodell) 
 
En samlet komite er av den oppfatning at denne bestemmelsen er overflødig. Som begrunnet 
ovenfor er det ingen eierrådighetsbeføyelser å forvalte i et vertskommunesamarbeid. 


4.8 Kapittel 7. Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur (HTIK) 


4.8.1 Ansvars- og arbeidsområder 
Det er gjort noen redaksjonelle endringer i avsnittet som beskrivelser hovedutvalgets myndighet, 
som følge av lovendringer og organisatoriske endringer i kommunen siden siste behandling av 
reglementet.  
 


4.8.2 Endringer i delegering etter lov og forskrift 
Forurensingsloven 
Det er arbeidet med grensesnittet etter forurensingsloven mellom enhetene AREAL (FSK) og 
VARV og Øvre Romerike Brann og Redning (HTIK). Endringene medfører ingen vesentlige 
endringer i grensesnittet mellom formannskapet og HTIK.  
 
Plan og bygningslov 
I gjeldende reglement er HTIK delegert følgende myndighet: 
 


Kapittel VIII Ekspropriasjon til formål innenfor eget ansvarsområde, og innenfor rammen 
av vedtak fattet av kommunestyret. 


 
En samlet komite foreslår at delegeringen strykes. Kommunestyret kan ikke delegere 
myndigheten til å vedta ekspropriasjon etter § 16-4 (Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg 
mv). Selve gjennomføringen er det naturlig å overlate til administrasjonen. Dersom det oppstår 
prinsipielle spørsmål knyttet til gjennomføringen, vil rådmannen legge fram sak for HTIK.  
 
Vegtrafikkloven 
Følgende myndighet er delegert til rådmannen: 
 


§ 4: Fullmakt til å treffe trafikkregulerende tiltak innenfor statlig forskriftskrav 
§ 6 femte ledd: Fastsette midlertidig lavere fartsgrense på kommunale veger  


 
En samlet komite anbefaler at også følgende myndighet delegeres: 
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§ 7 andre ledd: Midlertidig forbud eller avgrensning av trafikk på kommunale veger 
 
Lov om samferdsel 
Loven er opphevet. 
 
Lov om vassdragene 
Loven er i all vesentlighet opphevet og erstattet med vannressursloven, herunder de deler som ga 
myndighet til kommunen. 
 
Vannressursloven 
En samlet komite anbefaler følgende grensesnitt mellom politikk og administrasjon: 
 
Myndighet som delegeres HTIK Myndighet som delegeres rådmannen 
§ 7 Hvem som skal være vassdragsmyndighet 
etter vannressursloven 


§ 53 (tilsyn) 


§ 9 (kvalitetsmål for vassdrag)   § 54 (internkontroll) 
§ 11 (kantvegetasjon) § 55 (rett til opplysninger og synfaring)   
§ 16 (allmennhetens rådighet over vassdrag) § 56 (oppsetting av vannmerker) 
§ 34 (kraftutbygging i vernede vassdrag) § 57 (undersøkelser) 
 § 59 (pålegg om retting) 
 § 61 (umiddelbar iverksetting ved 


vassdragsmyndigheten)   
 § 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting) 
 
Forskrift om fordeling av idrettens andel av overskuddet til Norsk Tipping AS § 2 (FOR-1992-
12-11-1056): 
 
Myndigheten er ikke beskrevet i gjeldende reglement. En samlet komite anbefaler at 
myndigheten som ikke ligger til kommunestyret, delegeres til rådmannen som følger: 
 


Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet:  
Spillemiddel/anleggsplan, unntatt endelig vedtak som ligger til kommunestyret. 
Koordinere kommunes samlede søknader om spillemidler.  
Kan gi kommunal Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for ordinære anlegg 
og nærmiljøanlegg. 
Innsendelse av søknad om Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til 
Kulturdepartementet. 
 
Retningslinjer for spillemidler til kulturarenaer i Akershus: 
Koordinere og godkjenne spillemidler til kulturarenaer før oversendelse til 
fylkeskommunen når det kun er én søker. Ved flere søknader fattes endelig 
prioriteringsvedtak av kommunestyret. 


 
Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven)  
Hovedutvalget er delegert anskaffelsesmyndighet på eget ansvarsområde. Myndigheten til å 
anskaffe på vegne av Ullensaker kommune er delegert rådmannen med de unntakene som er gitt i 
økonomireglementet og innkjøpsreglementet. Videre at myndigheten primært reguleres i 
delegeringsreglementet knyttet til lov om offentlige anskaffelser. En samlet komite anbefaler at 
delegering av myndighet primært bør skje gjennom delegeringsreglementet. Delegeringen 
fastsettes som følger: 
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Rådmannen har myndighet til å anskaffe i samsvar med økonomi- og 
delegeringsreglement, innenfor rammen av vedtatt budsjett.  
 
Før rådmannen anskaffer i prosjekter med en kostnadsramme over 10 mill. kr. skal rette 
folkevalgte organ godkjenne det foreslåtte konseptet, herunder rom og funksjonsprogram 
for bygg, på prosjektet i en oppstartsak. Tilsvarende gjelder komplekse prosjekter og 
prosjekter av særlig politisk interesse. 


 
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder 
En kommune har forkjøpsrett når eiendomsrett til leiegård i kommunen blir overført til andre enn 
staten eller den fylkeskommune der eiendommen ligger. Myndigheten er ikke beskrevet i 
gjeldende reglement. En samlet komite anbefaler at myndigheten delegeres til HTIK. 
 
Nye lover under hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 
Anskaffelsen av ny applikasjon til bruk for oppsett av delegeringsreglementet har ledet til at 
rådmannen har avdekket mangler ved gjeldende reglement. Følgende lover som gir kommunen 
myndighet og som har vært utøvet eller bør bli utøvet av rådmannen, hører naturlig hjemme 
under ansvarsområdet til hovedutvalget: 
 
• Burettslagslova 
• Bygdeallmenningsloven 
• Eierseksjonsloven 
• Grannegjerdelova 
• Flagging på kommunale bygninger 
• Jordskiftelova § 1-5 Kven som kan reise sak 
• Kulturlova 
• Kulturminneloven 
• Miljøinformasjonsloven (Plikt etter § 8. Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre 


miljøinformasjon) 
• Panteloven (Legalpant for visse gebyrer) 
• Tomtefestelova 
• Tvangsfullbyrdelsesloven 
• Tvisteloven (§ 2-5 Stedfortreder for upersonlige rettssubjekter) 


4.8.3 Endring i delegering med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten 
Det er kun gjort redaksjonelle endringer på dette området. 
 


4.9 Kapittel 8. Administrasjonsutvalget/arbeidsgiverutvalget 


4.9.1 Ansvars- og arbeidsområder 
Det er gjort noen redaksjonelle endringer i avsnittet som beskrivelser utvalgenes myndighet, som 
følge av lovendringer og organisatoriske endringer i kommunen siden siste behandling av 
reglementet. 


4.9.2 Endringer i delegering etter lov og forskrift 
Arbeidsmiljøloven 
Etter gjeldende reglement er administrasjonsutvalget delegert følgende myndighet: 
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Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor, innenfor budsjettets rammer og etter de 
bestemmelser og retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov, eller vedtatt av 
folkevalgt organ, herunder: 
 
a) Foreta avskjed av arbeidstakere  
 
b) Avgjøre søknader og tvistespørsmål i personalsaker som ikke er delegert til 
administrasjonen.  
 
c) Avgjøre prinsipielle tvistespørsmål om tolking og praktisering av reglementer og 
retningslinjer som gjelder arbeidstakernes arbeidsvilkår. 
 
d) Andre saker som kommunestyret delegerer til utvalget. 


 
Etter delegeringsreglementet kapittel 8.3 er administrasjonsutvalgets delegert myndighet til å 
treffe vedtak om avskjed. Øvrige beføyelser er alt delegert til rådmannen. Som beskrevet ovenfor 
er en samlet komite av den oppfatning at rådmannen bør ha ansvaret for den løpende 
personalforvaltningen, mens det folkevalgte nivået har ansvaret for budsjettet og 
arbeidsgiverpolitikken. 
 


4.9.3 Endring i delegering med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten 
Under avsnittet 8.1- Ansvars- og arbeidsområder – foreslår komiteen å stryke «Tilsvarende 
avtaler for tilsatte på statlige vilkår». Etter at lærerne ble overført til kommunale vilkår er ikke 
rådmannen kjent med at Ullensaker kommune har arbeidsgiveransvar for tilsatte på statlige 
vilkår. 
 


4.10 Valgstyret 
Det er ikke gjort realitetsendringer i beskrivelsen av utvalgets ansvar eller myndighet. I 
motsetning til de siste periodene er medlemmene i utvalget nå direkte valgt av kommunestyret. I 
foregående perioder har formannskapet utgjort valgstyret. 
 


4.11 Viltnemd og Fjellstyre 
Det er lagt inn beskrivelse av Fjellstyrets hjemmel og ansvarsområde. Fjellstyret skal 
administrere bruken og utnyttinga av retter og lunnende i statsallmenningen så langt ikke anna er 
fastsett i eller i medhold av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmenningen vert brukt på en 
måte som fremmer næringslivet i bygda og tek vare på naturvern- og friluftsinteressene. 
 
Myndighet etter lakse- og innlandsfiskloven foreslås delegert til rådmannen via Viltnemda. 
 


4.12 Samarbeidsutvalgene ved grunnskolene 
Det er ikke gjort realitetsendringer i beskrivelsen av utvalgenes ansvar eller myndighet. 
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4.13 Delegering til og fra interkommunale selskap og samarbeid  
Som beskrevet ovenfor deltar Ullensaker kommune i en rekke selskap og interkommunale 
samarbeid. De fleste av disse utførere oppgaver på vegne av kommunen ved å levere tjenester til 
innbyggerne eller til kommunen. Enkelte utøver også myndighet på vegne av Ullensaker 
kommune. I den grad det foreslås endringer i gjeldende delegering eller delegeringen ikke er 
omtalt i gjeldende delegeringsreglement, beskrives dette nedenfor.  


4.13.1 Delegering til Øvre Romerike Brann og Redning IKS  
Kommunestyret vedtok i sak 111/2006 at følgende myndighet delegeres Gardermoregionens 
interkommunale brannvesen: 
 
1. Deltakerkommunenes myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med 


farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende 
forskrifter delegeres Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS ved 
representantskapet for videre delegering til styret og brannsjefen. 
 


2. Selskapet delegeres myndighet til å ivareta deltakerkommunens oppgaver i henhold til akutt 
forurensning i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13 mars 1981 nr. 6 herunder: 
§ 43 kommunal beredskap 
§ 46 aksjoner mot akutt forurensning 
§ 75 bruk av annen manns eiendom  
§ 47 bistandsplikt 
§ 7 tredje ledd pålegg 
§ 74 umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten 
§ 76 betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger 
 


3. Selskapet delegeres myndighet til å håndheve lokal forskrift av 30.10.2000 nr. 1446 om 
nedgravde oljetanker, Ullensaker kommune. 


 
Selskapet er fusjonert med de øvrige brannvesenene på Øvre Romerike og gitt navnet Øvre 
Romerike Brann og Redning IKS. I sak 31/13 besluttet kommunestyret å trekke tilbake 
delegering av myndigheten etter forskrift om nedgravde oljetanker. Øvre Romerike Brann og 
Redning IKS skulle fortsatt registrere/oppdatere nedgravde oljetanker tilknyttet fyringsanlegg, 
som en del av det ordinære tilsyn selskapet utfører. Myndigheten etter forskriften er delegert 
administrasjonen. 


4.13.2 Romerike krisesenter 
Romerike krisesenter utfører på vegne av Ullensaker kommune de plikter kommunen har etter 
krisesenterlova § 2. 
 


Kommunen skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal kunne nyttast av personar som er 
utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving 
eller eit trygt og mellombels butilbod. 


 


4.13.3 Interkommunale vertskommune samarbeid 
Vertskommunesamarbeid benyttes ofte når vertskommunen skal utføre oppgaver for en 
samarbeidskomite som innebærer å treffe vedtak etter delegert myndighet. Nedenfor gis en 
oversikt over myndighet som Ullensaker kommune har fått delegert fra eller har delegert til andre 
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kommuner, som ledd i at tjenestene skal kunne leveres. Delegeringene til og fra vertskommuner 
er ikke beskrevet i gjeldende reglement.  
 
Samarbeid hvor Ullensaker kommune er vertskommune 
Vertskommunen er den som skal utfører oppgaven og som vil ha behov for å få tildelegert 
myndighet. Ullensaker er vertskommune i følgende samarbeid. 
 
Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid 
Deltakerkommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes har delegert følgende 
myndighet til rådmannen i Ullensaker. 
 


Vertskommunen har myndighet til å inngå rammeavtaler på vegne av 
deltakerkommunene. Rammeavtalene binder kun de kommuner som skriftlige har sluttet 
seg til avtalen. 
 
Vertskommunen skal bistå deltakerkommunene med gjennomføringen av 
enkeltanskaffelser over nasjonal terskelverdi og kan bistå ved anskaffelser under denne 
verdien. 
 
Den enkelte deltakerkommune er selv ansvarlig for egne anskaffelser, dog slik at 
vertskommunen er ansvarlig for anskaffelsen av rammeavtaler. Hvilken av kommunen 
som er rette saksøkte avgjøres av domstolen selv. Dersom en samarbeidskommune blir 
holdt ansvarlig for feil som er gjort av vertskommunen i henhold til delegerte oppgaver 
etter denne avtalen, kan samarbeidskommunen ikke kreve regress hos vertskommunen. 
Dette gjelder ikke der vertskommunen har opptrådt grovt uaktsomt. 


 
 
Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor  
I avtale mellom Ullensaker og Gjerdrum kommuner av 2004 punkt 3, er delegeringen av 
myndighet fra Gjerdrum regulert som følger: 
 


Landbrukssjefen opptrer på vegne av rådmannen i Gjerdrum i saker der myndigheten er 
delegert, kfr kommunens delegeringsreglement. Landbrukssjefen rapporter til det 
politiske utvalg i Gjerdrum som har den aktuelle myndighet i klagesaker og prinsipielle 
saker.  


 
Intensjonen med avtalen var å konstruere et vertskommunesamarbeid. Avtalen er gjort før 
kommuneloven fikk bestemmelser om administrativt vertskommunesamarbeid og avviker fra 
lovens bestemmelser i noen hensender. Avtalen bør ved anledning bringes i samsvar med 
kommunelovens bestemmelser om administrativt vertskommunesamarbeid. I mellomtiden bør 
den tolkes i lys av og utfylles med disse bestemmelsene.  
 
Interkommunalt byggetilsyn  
Rådmannen i Ullensaker er eller bør være delegert myndighet til å gjennomføre tilsyn etter plan 
og bygningsloven kapittel 25 fra Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes. Eventuelle vedtak basert 
på tilsyn fattes av den enkelte samarbeidskommune.  
 
Avtalen ble etablert etter en vertskommunemodell, men er strengt tatt et § 27 samarbeid etter 
kommuneloven. Avtalen er under revisjon, med det formål å bringe den i samsvar med 
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kommunelovens bestemmelser om administrativt vertskommunesamarbeid og vil bli lagt fram 
for politisk behandling i deltakerkommunene på nyåret.  
 
Interkommunal voksenopplæring 
I avtale fra 2010 har samarbeidskommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes 
kommuner delegert følgende myndighet til rådmannen i Ullensaker: 
 


3. Delegeringsbestemmelser 
Enkeltvedtak om tildelte timer til opplæring i norsk og samfunnskunnskap jfr 
introduksjonsloven fattes av Voksenopplæringen etter delegert vedtaksmyndighet jfr 
kommunelovens § 28e. Delegering til Ullensaker kommune begrenses til de første 300 
timer. Utover dette er det den enkelte kommune som fatter vedtak. Delegert 
vedtaksmyndighet for enkeltvedtak jfr introduksjonsloven gjelder fra 01.08. 2009. Se 
vedlegg om delegert vedtaksmyndighet fra hver av samarbeidskommunene. Kopi av 
vedtak truffet av vertskommunen sendes bostedkommunen. 


 
Jessheim interkommunale legevakt  
Avtalene med Gjerdrum, Hurdal og Nannestad mangler et eksplisitt vedtak om delegering av 
myndighet til rådmannen i Ullensaker. Delegeringen kan innfortolkes i avtalens punkt 3 - 
Presisering og avgrensing av samarbeidet.  
 


Legevaktordningen skal ivareta de deltakende kommuners oppgaver etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 nr bokstav a-c. Med legevakt menes ”organisert vaktordning 
for dekning av nødvendig helsehjelp utenom åpningstid”. 


 
Samarbeidet er avgrenset til å omfatte etablering, utvikling og drift av felles 
legevaktordning og drift av felles døgnbemannet LV-sentral. Legevaktsordningen gjelder 
i tidsrommet 16.00 – 08.00 på hverdager, samt hele dagen lørdag, søndag, helligdager, 
juleaften, nyttårsaften og onsdag i påskeuken fra kl. 12.00. 
 
Utenfor samarbeidet faller daglegevakt. Med daglegevakt menes ”organisert mottak av 
øyeblikkelig hjelp i allmennlegetjenesten i kontortiden” (fra kl 08.00 til 16.00). På dagtid 
skal pasientene søke kontakt med sine faste leger, legesenter eller den enkelte kommunens 
daglegevaktsordning. 
 
Unntak fra avsnittet over gjelder for Hurdal kommune i 2013. Pasienter fra Hurdal gis 
anledning å benytte legevakten også som daglegevakt og LV-sentral. Det er antatt at kun 
et fåtall pasienter fra Hurdal som unntaksvis vil benytte seg av daglegevakten enkelte 
dager og tidspunkter med manglende legedekning lokalt. Normalt vil også innbyggerne i 
Hurdal kommune benytte egen fastlege på dagtid. Innen utgangen av 2013 skal partene 
ha evaluert unntaksordningen. Partene kan bli enige om å videreføre ordningen med eller 
uten vederlag for Hurdal. Vertskommunen kan også avslå å videreføre ordningen. 


 
Avtalen opphører når nytt helsehus settes i drift i løpet av 2018. 
 
Samarbeid hvor Ullensaker kommune er samarbeidskommune 
Samarbeidskommunen er den som skal få utført oppgaver for seg og som må delegere 
myndighet. Ullensaker er samarbeidskommune i samarbeidene beskrevet nedenfor. 
 
Miljørettet helsevern 
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Ullensaker kommune har inngått vertskommunesamarbeid om Miljørettet helsevern med 
Nannestad kommune som vertskommune. Kommunestyret har via rådmannen delegert 
myndighet til rådmannen i Nannestad til å fatte nødvendige avgjørelser og enkeltvedtak i saker 
av ikke-prinsipiell betydning innenfor virksomhetens område. Saker som er av avgjørende og 
prinsipiell betydning vil bli fattet av det ansvarlige organ i den enkelte deltakerkommune. 
Samarbeidet er etablert for å levere tjenester til kommunene i samarbeidet innenfor de områder 
som kommunene er pålagt i henhold til lov av 24.06.11 om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 
kapittel 3, herunder bl.a. forskrift av 25.04.03 om miljørettet helsevern og forskrift av 01.12.95 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
 
Barnevernsvakta 
Lørenskog kommune er vertskommune. Etter avtalen skal kommunestyret delegere myndighet til 
rådmannen med instruks om å videredelegere følgende myndighet til rådmannen i Lørenskog.  


 
Av opplistingen ovenfor kan ikke rådmannen kan ikke se hvilken myndighet som skal 
videredelegeres. Oppgavene utføres i hovedsak som bistand til politiet i form av faktiske 
handlinger. I den grad det benyttes tvang, gjøres dette av politiet med hjemmel i politiets egen 
myndighet.   
 


4.14 Kapittel 13. Rådmannen 


4.14.1 Ansvars- og arbeidsområder 
Det er gjort enkelte redaksjonelle endringer i dette kapittelet. Nedenfor omtales kun forslag om 
realitetsendringer. 
 
Anvisningsmyndigheten tas ut av avsnitt 13.2 Generell myndighet i gjeldende reglement og 
flyttes uendret til samlet beskrivelse av økonomimyndighet. Tilsvarende gjelder investeringer, 
finansforvaltning og innfordring og avskrivninger m.m. som omtalt i avsnitt 13.3 


4.14.2 Endringer i delegering etter lov og forskrift 
 


4.14.3 Endring i delegering med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten 
Signaturmyndighet  
Etter gjeldende delegeringsreglement har rådmannen følgende signaturmyndighet: 







Prosjektrapport Evaluerings- og reglementskomiteen 2016 versjon til møte 06.09.16. 48 
 


48 
 


 
Signaturmyndigheten følger avgjørelsesmyndigheten. Rådmannen, eller den han 
delegerer til, har i tillegg fullmakt til å underskrive på kommunens vegne på dokumenter 
som er knyttet til gjennomføring av politiske vedtak.  Rådmannen har videre myndighet til 
å underskrive som kommunens rettslige representant med hjemmel i kommunelovens § 9 
nr. 3.   


 
I kontakt med eksterne, typisk Kartverket, banker og eiendomsmeglere, kommer det ofte krav om 
dokumentasjon av rådmannens signaturmyndighet. En samlet komite  mener derfor det kan 
være hensiktsmessig å liste noen typer dokumenter som omfattes av signaturmyndigheten. 
Følgende avsnitt bør føyes til under bestemmelsen om delegering av signaturmyndighet: 
 


Rådmannen fullmakt til å undertegne dokumenter på kommunens vegne omfatter bl.a.; 
 
• Skjøter 
• Avtaledokumenter 
• Kontrakter 
• Søknadsskjema 
• Garantier 
• Søksmål 


 
Økonomireglement og delegering av økonomimyndighet 
Etter gjeldende system reguleres budsjettmyndigheten av delegeringsreglementet kapittel 2. 
Økonomimyndigheten er dels regulert i økonomireglementet og dels i delegeringsreglementet. 
En samlet komite anbefaler at budsjett- og økonomimyndighet i hovedsak reguleres i 
delegeringsreglementet. Med budsjettmyndighet forstår komiteen myndighet til å fastsette og 
endre budsjett. Med økonomimyndighet forstås retten til å disponere midler innenfor fastsatt 
budsjett. 
 
Formålet med forslaget er dels å lage en mer oversiktlig myndighetsstruktur, ved å samle alle 
bestemmelser om økonomimyndighet på et sted.  
 
Videre ønsker komiteen å lage et mer hensiktsmessig skille mellom politikk og administrasjon. 
Gjeldende økonomireglement fastsetter meget detaljerte bestemmelser om organisering, 
kvalitetsstandard og myndighet, knyttet til økonomiforvaltningen. Reglementet er vedtatt av 
kommunestyret. Ved behov for endring av bestemmelsene må reglementet opp til ny behandling 
i kommunestyret. Hovedutvalg eller rådmann har ikke myndighet til selv å gjøre om på et vedtak 
av et overordnet organ. En samlet komite ønsker derfor at det politisk vedtatt 
økonomireglementet gjøres mer overordnet og at rådmannen gis myndighet til å fylle ut detaljene 
i form av administrativt fastsatte retningslinjer og prosedyrer. Videre bør det vurderes å gi 
formannskapet myndighet til å foreta mindre vesentlige endringer i reglementet og rådmannen 
rett til å gjøre tekniske endringer i reglementet som følge av statlige eller lokale politiske vedtak.  
 
Unntatt fra dette er finansreglement og innkjøpsreglement. Finansreglementet skal etter 
kommuneloven § 52 nr 1 fastsettes av kommunestyret selv. Slikt reglement skal vedtas minst én 
gang i hver kommunestyreperiode, se forskrift 9. juni 2009 nr. 635 om kommuners og 
fylkeskommuners finansforvaltning (finansforvaltningsforskriften) § 2 andre ledd. Reglementet 
bør fastsettes i egen sak og være et vedlegg til økonomireglementet. Tilsvarende gjelder 
innkjøpsreglementet. Dette reglementet er utviklet i fellesskap av kommunene på Øvre 
Romerike.  
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Videre er kommunestyrets vedtak i sak 26/15 fulgt opp i det reviderte reglementet: 
 


Kommunestyret ber rådmann følge opp kontrollutvalgets anbefalinger ved revideringen 
av økonomireglementet. 


 
Kontrollutvalgets anbefaling var som følger: 
 


Kontrollutvalget har gjennom mange år behandlet prosjektregnskap. 
Kontrollutvalget anbefaler at: 
• Økonomireglement rettes opp i forhold til dagens praksis. 
• Grensen heves til 10 mill kr. 
• Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestille revisjon av prosjektregnskap 


for derved å kunne fastsette hvilke revisjonshandlinger som skal foretas. 
 
En samlet komite anbefaler at rådmannen delegeres følgende økonomimyndighet: 
 
Innledende bestemmelser  
Rådmannen delegeres økonomimyndighet som beskrevet nedenfor i dette avsnittet. Myndigheten 
kan videredelegeres i administrasjonen, dersom ikke annet følger av lov, forskrift eller 
kommunal bestemmelse.  
 
Rådmannen skal forvalte sin myndighet i tråd med lover, forskrifter og kommunens reglementer 
knyttet til delegering, økonomi, finans og innkjøp. 
 
Disponeringsfullmakt og anvisningsmyndighet 
Rådmannen gis fullmakt til å fordele og disponere innenfor årsbudsjettets politisk vedtatte 
rammer. 
 
Rådmannen delegeres anvisnings- og attestasjonsmyndighet for hele kommunens virksomhet. 
 
Regnskapsavslutning 
Rådmannen delegeres myndighet til å avslutte regnskapet i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter. Dette inkluderer strykninger i tråd med regnskapsforskriftens § 9, dersom drifts- og 
eller investeringsregnskapet viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd), også 
prioriteringer ved delvise strykninger. 
 
Avsetning til og bruk av fond  
Rådmannen delegeres myndighet til å foreta avsetning til og bruk av bundne driftsfond i 
forbindelse med regnskapsavslutningen. 
 
Overføring av midler fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 
Rådmannen gis disponeringsfullmakt til å overføre driftsmidler til investeringsregnskapet 
innenfor rammen av den enkelte enhets ramme til finansiering av anskaffelser som er av 
investeringsmessig karakter.  
 
Avslutning av investeringsregnskapet 
Rådmannen skal avslutte årsregnskapet i tråd med gjeldende forskrift.  
 
Konstatere tap 
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Rådmannen gis myndighet til å konstatere tap når innfordringstiltak ikke har ført frem, når kravet 
har bortfalt ovenfor debitor etter avsluttet konkursbehandling (ikke privatpersoner), ved tapt 
rettssak, ved gjeldsettergivelse eller ved foreldelse.  
 
Finansmyndighet 
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtaler i overensstemmelse finansreglementet, 
vedtatt av Herredsstyret 11.10.2010. 
 
Salg og avhending av løsøre 
Rådmannen delegeres myndighet til å selge og avhende kommunalt løsøre i form av utstyr og 
materiell innenfor gjeldende budsjett.  
 
Kjøp og salg av eiendom 
Rådmannen er i delegeringsreglementet under «Rådmannen» avsnittet «Myndighet etter 
autonomi eller eiendomsretten» delegert myndighet til kjøp og salg av eiendommer og bygninger 
med de presiseringer som følger av HST sak 57/07. 
 
Mottak av gaver 
Rådmannen er i delegeringsreglementet under «Rådmannen» avsnittet «Myndighet etter 
autonomi eller eiendomsretten» delegert myndighet til å motta gaver på vegne av kommunen på 
inntil kr 150 000,-, forutsatt at det ikke knytter seg forpliktelser til gaven eller at gaven er egnet 
til å påføre kommunen vesentlige utgifter. 
 
Anskaffelser, herunder investeringer  
Rådmannen har myndighet til å anskaffe i samsvar med innkjøp-, økonomi- og 
delegeringsreglement, innenfor rammen av vedtatt budsjett.  
 
Før rådmannen anskaffer i prosjekter med en kostnadsramme over 10 mill. kr. skal rette 
folkevalgte organ godkjenne det foreslåtte konseptet, herunder rom og funksjonsprogram for 
bygg, på prosjektet i en oppstartsak. Tilsvarende gjelder komplekse prosjekter og prosjekter av 
særlig politisk interesse. 
 
Kommunale utlån 
Rådmannen har myndighet til å innvilge lån med hjemmel husbankloven og sosialtjenesteloven. 
 
Løpetiden på startlån skal som hovedregel være på inntil 30 år. I særlige tilfeller kan rådmannen 
fastsettes en løpetid på inntil 50 år.  Løpetiden på sosiale lån kan utvides med inntil 1 år. 
 
Rådmannen kan innvilge avdragsfrihet i inntil 5 år. Dersom dette også vil innebære forlengelse 
av tilbakebetalingstiden, gjelder punkt 1 over. 
 
Rådmannen kan gi ekstern låneforvalter fullmakt til å innvilge 3 måneders avdragsfrihet. 
 
Rådmannen kan innvilge fastrente for inntil 5 år. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å fravike innkreving av overkurs. 
 
Rådmannen gis myndighet til å slette inntil 50 % av forfalt restanse og restgjeld begrenset oppad 
til kr 100.000,- pr lån. Avskrivning av konstaterte tap på krav, endring av låne- og 
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betalingsbetingelser og sletting utover det som er nevnt over, avgjøres av klagenemnd under 
HHS.  
 
Innfordring av kommunale krav 
Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette effektive og forsvarlige innfordringstiltak for å 
sikre og å kreve inn kommunens utestående fordringer. Innfordringen skal skje i henhold til god 
innfordrings- og inkassoskikk, og etter gjeldende lover og regler på området. 
 
Fullmakten omfatter også aksept og avslag på tilbud/avtaler som faller inn under Lov av 17. juli 
1992 nr 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven), og 
Lov av 8. juni 1984 nr 54 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven). 
 
Stopp av tjenestetilbud  
Rådmannen delegeres myndighet til å iverksettes nødvendige tiltak slik at tjenestetilbudet kan 
stoppes for debitorer som har restanser for mer enn 2 perioder. Dette kan være utkastelse fra 
kommunal bolig, stenging av vann / avløp, plassoppsigelse i barnehage og SFO, matombringing 
m.m. 
 
Betalingsavtaler 
På bakgrunn av henvendelse fra skyldner kan rådmannen inngå betalingsavtaler for alle 
kommunale krav.  
 
Ettergivelse av krav 
Rådmannen delegeres myndighet til etter søknad å ettergi krav med inntil kr 100 000 i det 
enkelte tilfelle.  Myndigheten anvendes etter de prinsippene som følger av skattebetalingsloven 
kapittel 15. 
 
 
 


Pant / prioritetsvikelse   
Rådmannen gis fullmakt til å slette heftelser på parseller og tomter som skilles ut fra 
hovedeiendom som egne bruksnummer. Det forutsettes at den fraskilte parsellen eller tomten 
ikke forringer hovedeiendommens verdi i slik grad, at den ikke gir dekning for eksisterende 
heftelser. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelse av kommunale heftelser. Det 
forutsettes at restansen / kravet sikres på andre måter. 
 
Kontantkasser   
Rådmannen kan i særlige tilfeller innvilge rett til kontantkasse.   
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5 Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organ  


5.1 Reglement kommunestyret 


5.1.1 Gjeldende reglement 
Reglementet regulerer saksbehandlingen generelt for alle folkevalgte organ i Ullensaker 
kommune og i særdeleshet for kommunestyret.  
 
Kommunelovutvalget leverte 10. mars 2016 sin utredning «Ny kommunelov» (NOU 2016: 4). 
Forslag i denne utredningen vil kunne medføre behov for endringer i reglementet til 
kommunestyret. Det er grunn til å tro at Stortinget får lovforslaget til behandling høsten 2017 
eller våren 2018.  
 
Staahle-komiteen (2012/2013) foreslo ingen endringer i reglementet for kommunestyret.  
 
Reglementet ble sist endret av kommunestyret i sak 10/12 den 30.01.2012. I undersøkelsen 
Åpenhetsindeks 2011, utarbeidet Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg, ble Ullensaker 
kommune kritisert for å ha reglementsfestet at det gjelder en generell taushetsplikt om 
forhandlinger og vedtak for saker som behandles bak lukkede dører i kommunestyret. Det er ikke 
anledning for kommunestyret å generelt pålegge medlemmer i folkevalgte organ taushetsplikt 
gjennom instruks. Det er med andre ord bare i tilfeller hvor taushetsplikten følger av lov, at de 
folkevalgte strafferettslig sett er bundet. Reglementet § 6 annet avsnitt ble endret i tråd med 
anbefalingen. 
 
Kommunestyret vedtok endringer i reglementet i sak 76/11den 05.09.2011 etter anbefaling fra 
Ørum-komiteen. I sammendraget i komiteens rapport ble endringsforslagene beskrevet som 
følger: 
  


I reglementet for kommunestyret (navneendring vedtatt i fase 1) foreslår komiteen å 
reglementsfeste at saksdokumenter til møtene i kommunestyret som hovedregel 
distribueres elektronisk. Videre at møtene normalt starter kl. 17.00 og avsluttes senest kl. 
22.00. Ved starten av møtene bør det settes av inntil 60 minutter til behandling av 
forespørsler og interpellasjoner. Det innføres en ordning kalt ”enkelt spørsmål”. Det kan 
fremmes spørsmål til ordfører senest klokken 12.00 møtedagen for besvarelse i møte 
samme dag. Ordningen vil gi medlemmene bedre mulighet til å reise aktuelle 
problemstillinger og gjøre møtet i kommunestyret mer umiddelbart. 


 


5.1.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
Komiteen har gått gjennom gjeldende reglement og konkludert med at det ikke er behov for 
vesentlige endringer i gjeldende reglement. Komiteen anbefaler at det gjøres enkelte 
presiseringer og justeringer som beskrevet nedenfor. Forslag til ny tekst er skrevet i understreket 
kursiv. Tekst som foreslås strøket er gjennomstreket.  
 
Nytt pkt. 2 Saklig virkeområde 
En samlet komite er av den oppfatning at virkeområdet til reglementet bør presiseres. I tillegg til 
å regulere saksbehandlingen i kommunestyret, skal dette reglementet benyttes så langt det passer 
også på saksbehandlingen i andre folkevalgte organ i Ullensaker kommune. Reglementet for 
kommunestyret er det reglementet for folkevalgte organ som er mest detaljert på regler om 
saksbehandlingen i folkevalgte organ i Ullensaker. De øvrige reglementene er knappere i sin 
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omtale og tar som hovedregel kun med det som er spesielt for dette organet. For øvrig gjelder 
reglementet til kommunestyret så langt dette passer. Over reglementet for kommunestyret ligger 
reglene om saksbehandling i forvaltningsloven og kommunelovens regler. I tillegg gjelder en del 
ulovfestet rett knyttet til hvordan et møte i et folkevalgt organ bør avvikles. Det kan være at en 
del av disse reglene vil bli skrevet ned og tatt inn i den nye kommuneloven som kommer ca. 
2018. Virkeområdet til reglement for kommunestyret bør presiseres i et nytt punkt 2, som skal 
lyde som følger: 
 


2 Saklig virkeområde 
Dette reglementet gjelder saksbehandlingen i kommunestyret. Videre gjelder reglementet 
for saksbehandlingen i alle øvrige folkevalgte organ i Ullensaker kommune så langt det 
passer. Unntak fra dette skal være eksplisitt beskrevet i disse reglementene.  


 
Gjeldende reglementets pkt. 3/nytt 4 
Kommunestyrereglementet gammelt punkt 3 stiller krav til innkallingen. En samlet komite er av 
den oppfatning at det skal framgå av innkallingen om det skal være orienteringer og om hva. 
Dette skal være gjennomgående for alle møteinnkallinger til folkevalgte organ i Ullensaker 
kommune. Reglementets gammelt punkt 3 tredje ledd skal etter dette lyde søm følger: 
 


Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, spesifisert oppgave 
over orienteringer som skal gis, saker som skal behandles og opplysning om hvor 
saksdokumentene er lagt ut for offentlig gjennomsyn. 


 
Gjeldende reglementets pkt. 4/nytt 5 
I reglementets gammelt punkt 4 er det gitt bestemmelser om virkningen av medlemmers lovlige 
forfall. Komiteen er av den oppfatning at det kan være behov for å klargjøre regler knyttet til 
melding av forfall – lovlig forfall og begrunnelse. Komiteen foreslår å gi utfyllende 
retningslinjer, for på den måten sikre at like tilfeller behandles likt. Bestemmelsen i gjeldende 
reglement punkt 4 første ledd første punktum lyder som følger: 
 


Dersom et medlem eller et innkalt varamedlem ikke kan møte i kommunestyret på grunn 
av lovlig forfall, skal han eller hun straks melde fra om dette til ordførers sekretær, og 
oppgi årsaken til forfallet. 


 
En samlet komite er av den oppfatning at medlemmer skal melde forfall umiddelbart etter at de 
blir kjent med et forhold som er lovlig forfallsgrunn. Meldingen skal være skriftlig og inneholde 
en begrunnelse på hvorfor forfallet er lovlig. Meldingen sendes formannskapssekretær med kopi 
til ordfører og gruppeleder. Dersom formannskapssekretær godkjenner forfallet, eventuelt etter 
dialog med ordfører, søker denne å skaffe vararepresentant. For varamedlemmer gjelder samme 
krav til gyldig forfall og prosedyre for forfallsmelding som for faste medlemmer.  
 
Forfall som meldes etter kl. 16.00 dagen før møtet følger samme regler og prosedyre som 
beskrevet ovenfor, med unntak av at formannskapssekretæren her varsler gruppeleder. Ved denne 
type forfall skaffer partiene selv vara, etter valgt varaliste. 
 
Gyldig fravær foreligger kun hvis sykdom eller andre hindringer gjør det umulig eller 
uforholdsmessig byrdefullt å møte. Dog slik at reglene kan tolkes liberalt, så lenge forfall meldes 
tidsnok til at varamedlem kan innkalles og at organet blir fulltallig. Under «umulig å møte» vil 
forhold hvor det rent fysisk ikke er mulig for representanten å komme fram til møtet. Videre vil 
unntaket omfatte situasjoner hvor en etter gjeldende rett er forpliktet å prioritere annet foran å 
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møte i folkevalgt organ. Under unntaket «uforholdsmessig byrdefullt å møte» vil normalt ikke 
henvisning til arbeidsbelastninger vanligvis ikke innebære gyldig fravær. Det samme gjelder 
fritidsreiser og som hovedregel familiehøytider og omsorg for egen barn. Eksamener, bryllup, 
begravelser og andre enkeltstående begivenheter vil normalt være gyldig forfallsgrunn. 
 
En samlet komite anbefaler at bestemmelsen reglement punkt 4 første ledd første punktum 
erstattes med følgende bestemmelse og skal lyde som følger: 
 


Dersom et medlem eller et innkalt varamedlem ikke kan møte i kommunestyret på grunn 
av lovlig forfall, skal han eller hun straks melde fra om dette skriftlig til 
formannskapssekretæren, med kopi til ordfører og gruppeleder. Årsak til forfallet skal 
være oppgitt. Dersom formannskapssekretær godkjenner forfallet, eventuelt etter dialog 
med ordfører, søker denne å skaffe vararepresentant. For varamedlemmer gjelder samme 
krav til gyldig forfall og prosedyre for forfallesmelding som for faste medlemmer.   
Forfall som meldes etter kl. 16.00 dagen før møtet følger samme regler og prosedyre som 
beskrevet ovenfor, med unntak av at formannskapssekretæren her varsler gruppeleder. 
Ved denne type forfall skaffer partiene, i tråd med fastsatt varaliste, selv vara. 


 
 
Gjeldende reglementets pkt. 13/nytt 14 
Etter gjeldende reglements punkt 13 - Avgrensning og avslutning av ordskiftet – kan 
representantene delta i ordskiftet et ubegrenset antall ganger. Første gang med maksimalt 5 
minutter taletid, deretter begrenset til 2 minutter per innlegg. Rekkefølgen på talerne er 
kronologisk i den rekkefølgen ordfører registrerer at medlemmene har bedt om ordet.  
 
Et mindretall bestående av V og MDG er av den oppfatning at ordskiftet vil bli bedre dersom 
representantene blir gitt anledning til replikk. Disse partiene foreslår at det føyes til nytte andre 
og tredje ledd til gjeldene punkt 13. 
 


Møtelederen skal åpne adgang til replikkordskifte og ordne dette, dersom kommunestyret 
ikke vedtar noe annet. Replikken skal ha tilknytning til vedkommende innlegg. Taletiden 
er ett minutt. Den hvis innlegg forårsaker replikker, kan svare på hvert enkelt av 
innleggene etter tur.  
 
Hvis møteleder mener det kan være av betydning for det videre ordskifte, kan det tillates 
innlegg på høyst ett minutt utenfor tur for å gi adgang til i forbindelse med den siste 
talers innlegg å besvare direkte spørsmål eller rette en åpenbar misforståelse. En taler 
kan ved en slik anledning ikke få ordet mer enn to ganger. 


 
Komiteens flertall bestående av H, Frp, Krf, AP, SP, SV/R og AU ønsker å beholde dagens 
debattordning, hvor det ikke åpnes for replikk. 
 
 
En samlet komite er av den oppfatning at taletiden bør utvides i budsjettdebatten, ved at 
gruppelederne gis en taletid på 10 minutter på presentasjon av sitt alternativ til budsjett. 
Komiteens flertall mener punkt 13 bør lyde som følger: 
 


14. Avgrensning og avslutning av ordskiftet. 
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Første gang et medlem har ordet i en sak er taletiden normalt 5 minutter. Øvrige innlegg 
er begrenset til 2 minutter. Ved budsjettdebatt gis hver gruppeleder anledning til å 
benytte inntil 10 minutter på sitt første innlegg. 


 
 
Gjeldende reglementets pkt. 14/nytt 15 
Etter gjeldende reglement punkt 14 de to siste ledd kan det i kommunestyre fremmes skriftlige 
merknader til den enkelte sak. Merknaden er ikke en del av vedtaket. Ordningen er slik at dersom 
et medlem eller en gruppering i kommunestyret ønsker å slutte seg til en foreliggende merknad, 
må dette gjøres uttrykkelig fra kommunestyrets talerstol. Det voteres ikke over merknader.  
 
Komiteen har drøftet om ordningen er tilstrekkelig presis, herunder om det er behov for en 
sondring mot ordningen protokolltilførsel. En samlet komite konkluderte med at gjeldende 
ordning kan videreføres uten endringer.  
 
Gjeldende reglementets pkt. 17/nytt 18 
Reglementet punkt 17 regulerer hvilke voteringsmåter som kan benyttes i kommunestyret, men 
sier ikke noe om hvilken metode som skal benyttes i de ulike situasjonene. Bestemmelsen 
regulerer heller ikke hvilken avstemmingsrekkefølge som skal benyttes. Det ligger i rollen som 
møteleder et ansvar for at voteringsrekkefølge og voteringstemaer ikke urimelig påvirker 
avstemningsresultatet. Foreligger det alternative forslag til vedtak, kan avstemningsrekkefølgen 
få stor betydning. Avstemningsrekkefølgen kan derfor i seg selv være et voteringstema som 
avgjøres ved alminnelig flertall. En voteringsrekkefølge som urimelig kan ha påvirket 
avstemningsresultatet, kan føre til ugyldighet i tråd med tankegangen i fvl. § 41 om betydningen 
av saksbehandlingsfeil. Komiteen erkjenner at en må akseptere at flertallet i forsamlingen har et 
betydelig spillerom knyttet til å fastsette voteringsrekkefølgen. En samlet komite anbefaler at 
det tas inn et nytt første ledd i punkt 17. 
 


Møteleder skal i forkant av voteringen redegjøre for sin anbefalte voteringsmåte og 
rekkefølgen på voteringstemaene. Kommunestyret kan med alminnelig flertall selv 
fastsette voteringsmåte og rekkefølge. 


 
I tillegg anbefaler en samlet komite at det i nytt andre ledd beskrives en ytterligere 
voteringsform i tillegg til de som er listet. I de tilfeller hvor det ikke er kommet motforslag, reist 
innsigelser eller ingen gir uttrykk for at de ønsker å stemme i mot, bør møteleder kunne legge til 
grunn at innstillingen er å anse som vedtatt, uten at det vises stemmetegn. 
 


Votering skjer på en av disse måter: 
 


1. Ved stilltiende samtykke når ingen tar til motmæle mot det forslaget møtelederen har 
lest opp, og ordet er gitt fritt. 


 
 
Gjeldende reglementets pkt. 18/nytt 19 
Etter gjeldende reglement punkt 18a kan det leveres skriftlig interpellasjon til ordføreren til 
besvarelse under kommunestyremøtet. En samlet komite er av den oppfatning at all 
korrespondanse av denne type bør sendes via kommunenes offisielle adresser og journalføres 
som ordinær inngående post. Dette gjelder uavhengig av om interpellasjonen sendes per brev 
eller epost.                                                                                                                                               
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a. Interpellasjoner. 
Innen en uke før møte i kommunestyret kan medlemmer og møtende varamedlemmer 
levere skriftlige interpellasjoner til ordføreren. Interpellasjoner sendes til kommunens 
offisielle adresser som vist på kommunenes nettside. 


 
Gjeldende reglementets pkt. 21/nytt 22 
Punkt 21 i gjeldende reglement regulerer orden i salen og bygningen under kommunestyrets 
møter. Annet ledd legger stiller opp et forbud mot at tegninger, tabeller eller liknende tas med inn 
i salen under møtene. På forespørsel kan møteleder eller kommunestyret samtykke til at denne 
type gjenstander kan tas med inn. En samlet komite er av den oppfatning at denne 
bestemmelsen kan utgå eller begrenses til å omfatte et forbud på talerstolen. Møteleder skal etter 
punkt 21 første ledd sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Møteleder skal se til at 
talerne ikke avbrytes eller forstyrres. Hvis tilhørerne (publikum) ved meningsytring eller på noen 
annen måte forstyrrer forhandlingene eller forøvrig opptrer på en måte som strider mot orden, 
kan møteleder vise alle eller vedkommende tilhørere (publikum) ut av møtelokalet. 
 


Tegninger, tabeller eller liknende må ikke være anbrakt/anbringes i salen under møtene 
med mindre møtelederen eller i tilfelle kommunestyret samtykker. Møteleder skal på 
anmodning gi tillatelse til at forhandlinger i åpne møter tas opp på lydbånd, video e.l. 
eller kringkastes over radio eller fjernsyn, så fremt dette ikke virker forstyrrende på 
møtet, jf. kommuneloven § 31 nr. 2. 


 
En samlet komite oppfordrer ordføreren til hyppigere å benytte kommunestyremøtene til å 
synliggjøre dyktige kunstnere eller idrettsutøvere i forbindelse med avviklingen av 
kommunestyremøtene. Møtene bør åpne med kulturinnslag eller presentasjon av idrettsutøvere, 
ledere eller trenere som har mottatt utmerkelser.  


 


5.2 Reglement hovedutvalg 


5.2.1 Gjeldende reglement 
Kommuneloven § 39 ble med virkning fra 01.07.12 endret. Etter nytt annet ledd i § 39, skal 
kommunestyret fastsette bestemmelser om hvem som skal innstille i saker til politisk behandling 
innen 31.12.12. 
 


2. Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av 
avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret 
og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder 
inntil nytt reglement er vedtatt. 


 
Gjeldende reglement ble sist endret av kommunestyret i sak 117/12 den 03.12.2012. Endringene 
ble gjort basert på forslagene fra Staahle-komiteen. 
 


6.3.2 Skal det alltid følge med en innstilling? 
Departementet har pekt på at det ikke er en nødvendig forutsetning for behandlingen av 
en sak i et folkevalgt organ at det følger en innstilling med saksframlegget.  
 
Komiteen har drøftet om det i Ullensaker kommune alltid bør følge en innstilling med alle 
saker som legges fram for politisk behandling. Komiteen er av den oppfatning at det ikke 
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er ønskelig å gå inn i behandlingen av en sak uten at det på forhånd er fremmet en 
innstilling. 
 
6.3.3 Hvem bør innstille ved førstegangs behandling av politisk sak? 
Komiteen har videre diskutert hvem som skal ha ansvaret for å fremme innstilling ved 
førstegangs politisk behandling av en sak. Ved andregangs politisk behandling vil det 
alltid følge med en innstilling fra det underordnede folkevalgte organet. 
 
Komiteen legger til grunn at når valgkomiteen eller kontrollutvalget fremmer saker, så 
følger det med en innstilling fra komiteen eller utvalget. 
 
Komiteen legger videre til grunn at når det er benyttet en politisk komite til å utrede en 
sak, skal komiteen selv innstille i saken. Tilsvarende gjelder der det er oppnevnt 
saksordfører. Komiteen viser i denne sammenheng til kapittel 5.5.4 i Ørum-komiteens 
rapport fra evalueringen av den politiske organiseringen i Ullensaker kommune og slutter 
seg til komiteens anbefalinger om økt bruk av politiske komiteer og saksordfører som 
virkemiddel for å skape økt politisk innflytelse i en tidlig fase av saksproduksjonen. 
 
For de øvrige sakene har komiteen vurdert ulike alternative modeller, herunder fortsatt 
administrativ innstilling, delt ansvar basert på graden av politikk i saken eller 
utelukkende politisk innstilling.  
 
Komiteen er av den prinsipielle oppfatning at det bør være politisk innstilling i alle saker 
som har et klart politisk preg, typisk saker som gjelder fastsetting strategier eller 
retningslinjer for kommunens virksomhet eller i enkeltsaker hvor det må utøves et 
vesentlig skjønn. Saker av mer regelstyrt art, driftsmessige forhold og saker knyttet til 
rapportering kan sendes ut med administrativ innstilling. 
 
Komiteen anbefaler at hovedutvalgsleder gis myndighet til å innstille i alle saker etter de 
prinsipper som er beskrevet ovenfor og etter de rutiner beskrevet nedenfor.  
 
Bestemmelsen om innstillingsrett ved førstegangs behandling av politisk sak er regulert i 
punkt 5 i reglementet for hovedutvalgene. Komiteen av den oppfatning at det er lagt til 
grunn i kommunestyrets reglement at behandlingen skjer på grunnlag av innstilling fra 
annet folkevalgt organ eller ordfører. 
 


Punkt 5 andre til fjerde avsnitt i reglement for hovedutvalgene lyder for tiden som følger: 
 


I henhold til kommuneloven § 23 har rådmannen ansvaret for at saker som skal legges 
frem for kommunestyret er forberedt på forsvarlig måte, og i samsvar med gjeldende 
lover, forskrifter, reglement eller andre bindende bestemmelser. Malen «saken gjelder/ 
evt. kort sammendrag – vurderinger – konklusjon» etter prinsippet "fullført 
saksbehandling" legges til grunn for all saksutredning. Rådmannens utredning skal peke 
på ulike alternativer og konsekvensene av disse. Notater til politiske organ bør begrenses 
til kun å omfatte redegjørelser. Dersom rådmannen ønsker en avklaring på hvordan den 
delegerte myndigheten bør benyttes, skal dette gjøres i form av ordinært saksframlegg. 
 
Det skal følge en innstilling ved alle saker som legges fram for politisk behandling. 
Hovedutvalgsleder innstiller i saker som har et klart politisk preg gjennom å fastsette 
strategier eller retningslinjer for kommunens virksomhet eller i enkeltsaker hvor det må 
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utøves et vesentlig skjønn. Rådmannen, eller den vedkommende delegerer til, innstiller i 
saker av mer regelstyrt art, driftsmessige forhold og saker knyttet til rapportering. 
Rådmannen innstiller i alle saker hvor ikke andre har innstilt. 
 
Fjorten dager før utsendingen av møtedokumentene fastsetter hovedutvalgsleder i 
samarbeid med rådmannen/kommunaldirektør sakskartet og hvilke saker som skal ha 
politisk innstilling. I saker som skal innstilles politisk, skal saksutredningen gjøres 
tilgjengelig for hovedutvalgsleder en uke før utsending. Dersom hovedutvalgsleder ønsker 
utredet flere sider av saken, skal det snarest gis melding om dette. Hovedutvalgsleders 
innstilling skal foreligge skriftlig senest dagen før utsending.   
 


5.2.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
Som beskrevet ovenfor mener en samlet komite at reguleringen av virkeområdet for 
kommunestyrets reglement bør beskrives i reglement for hovedutvalgene. Reglementet for 
hovedutvalgene punkt 1 endres som følger: 
 


1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE REGLER 
FOR ULLENSAKER KOMMUNE. SAKLIG VIRKEOMRÅDE 


 
Dette reglementet gjelder for hovedutvalgenes virksomhet.  
 
Saksbehandlingsreglene i reglement for kommunestyret utfyller dette reglementet så langt 
de passer. 
Bestemmelsene i dette fellesreglement gjelder i tillegg til kommunelovens bestemmelser 
og annen lovgivning og forskrift. 
 
Bestemmelsene i reglement for kommunestyret skal være veiledende med hensyn til krav 
til formell saksbehandling og opptreden m.v. så langt disse bestemmelsene passer. 
Tilsvarende gjelder komiteer som opprettes av hovedutvalgene.  
 
Det fastsettes særskilte reglement for ankeutvalg, kontrollutvalg og partssammensatt 
utvalg (administrasjonsutvalget).  


 
Reglementets punkt 3 
I reglementets punkt 3 fjerde ledd siste punktum, mener en samlet komite at det bør presiseres at 
det er endring av hovedutvalgets nettoramme som krever kommunestyrebehandling. 
 


Tilsvarende skal alle saker som endrer et hovedutvalgs netto totalramme forelegges 
utvalget for innstilling til kommunestyret. 


 
Rådmannen anbefaler at punkt 3 niende ledd andre setning strykes og at dette prinsippet 
reguleres i delegeringsreglementet. 
 


All formell delegering av myndighet til administrasjonen skal skje fra kommunestyret til 
rådmannen.  
 


Reglementet punkt 5 – Innstillingsmyndighet  
En samlet komite er av den oppfatningen at innstillingsretten er hensiktsmessig regulert i 
gjeldende reglement punkt 5 annet ledd følgende. Bestemmelsen slår fast at det skal følge en 
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innstilling ved alle saker som legges fram for politisk behandling. Hovedutvalgsleder innstiller i 
saker som har et klart politisk preg gjennom å fastsette strategier eller retningslinjer for 
kommunens virksomhet eller i enkeltsaker hvor det må utøves et vesentlig skjønn. Rådmannen, 
eller den vedkommende delegerer til, innstiller i saker av mer regelstyrt art, driftsmessige forhold 
og saker knyttet til rapportering. Rådmannen innstiller i alle saker hvor ikke andre har innstilt. 
 
Reglementet punkt 9 
Videre er en samlet komite av den oppfatning at reguleringen av merknader bør flyttes fra dette 
reglementet til reglementet for kommunestyret. Reglementets punkt 9 utgår. 
 
Reglementet punkt 13 
Teksten er vesentlig omarbeidet etter siste møte i komiteen: 
Etter gjeldende reglementet punkt 13 skal hovedutvalgsmedlem som mottar opplysninger fra part 
og medlemmet skjønner at opplysningene kan være av betydning for sakens avgjørelse, sørge for 
at opplysningene nedtegnes eller protokolleres, jfr. forvaltningsloven § 11 c.  
 


Dersom part i saken gir opplysninger direkte til medlem av hovedutvalg og medlemmet 
skjønner at opplysningene kan være av betydning for sakens avgjørelse, skal 
vedkommende medlem sørge for at opplysningene nedtegnes eller protokolleres, jfr. 
forvaltningsloven § 11c. 


 
Rådmannen er av den oppfatning reglementet bør regulere alternativer til nedtegnings- eller 
protokollføringsplikten. Som alternativ kan medlemmer i folkevalgte organ levere dokumenter de 
har mottatt som inneholder opplysninger som benyttes i saksbehandlingen til administrasjonen 
for journalføring på saken. Alternativt kan medlemmet ta opplysningen med i forslag som 
fremmes i hovedutvalget.  
 
Det formelle grunnlaget for denne type bestemmelser følger av forvaltningslovens krav til 
saksbehandling og arkivlovens krav til journalføring i offentlige organ. 
 
Den enkelte folkevalgte omfattes ikke av bestemmelsene beskrevet ovenfor. Bestemmelsene 
kommer først til anvendelse når den folkevalgte deltar i organets behandling av saken. 
Hovedutvalget er å betrakte som et forvaltningsorgan, jf forvaltningsloven § 1: 
 


Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er 
bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ 
for stat eller kommune…. 


 
Det følger av prinsippene om god forvaltningsskikk at alle saker skal være forsvarlig utredet. 
Konsekvensen av brudd på denne plikten kan være ugyldighet. Plikten til å sørge for at saker til 
folkevalgte organ er forsvarlig utredet når det legges fram for politisk behandling ligger til 
rådmannen, jf kommuneloven § 23. 
 
Dersom organet ønsker å legge annet faktum eller faglige vurderinger til grunn for sin avgjørelse, 
enn det som framkommer i rådmannens saksutredning, bør disse opplysningene eller faglige 
vurderingene dokumenteres og gjøres til en del av saken. Særlig gjelder dette når organet 
behandler sak som er enkeltvedtak. Etter forvaltningsloven gjelder det særlige 
saksbehandlingsregler for denne type avgjørelser, typisk krav begrunnelse.  
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Dokumentasjonen kan gjøres ved at dokumentet opplysningene er hentet fra, gjøres til del av 
saken ved at dokumentet overlates til administrasjonen for journalføring. Alternativt kan den 
folkevalgte innarbeide saksopplysningen eller den faglige vurderingen i forslag. Forslaget vil bli 
gjort til del av saken ved at det tas inn i protokollen. Ytterligere et alternativ er å sende saken 
tilbake til administrasjonen med instruks om de påpekte forholdene bør innarbeide i 
saksframlegget.  
 
Plikten ovenfor vil kun omfatte faktiske opplysninger og faglige vurderinger som ikke alt 
framkommer av saksframlegget med vedlegg. Dersom den folkevalgte mottar dokument utenfra 
med annen vekting av faktum og argumenter og dermed en annen konklusjon, enn det som følger 
av saksframlegget, vil det ikke lede til plikt til å dokumentere innholdet. Plikten ovenfor er kun 
ment å omfatte nye faktiske opplysninger eller faglige vurderinger, typisk av økonomisk, juridisk 
eller teknisk art. Formålet med bestemmelsen er at vedtakene skal være fattet på grunnlag av de 
opplysninger som framkommer i saken. Tilsvarende gjelder begrunnelsen til parten.  
 
En samlet komite anbefaler at punkt 13 gis følgende nye andre punktum. 
 


Dokument som medlem mottar som fører til saksbehandling i forvaltningen og som har verdi 
som dokumentasjon i saken, skal overlates til administrasjonen for journalføring, dersom 
opplysningene ikke innarbeides i forslag eller på annen måte framkommer av protokollen. 


 


5.3 Kontrollutvalget - reglement  


5.3.1 Gjeldende reglement 
Kommunelovutvalget foreslår ikke endringer som medfører behov for vesentlig endringer av 
hvordan kontrollutvalg og sekretariat i Ullensaker kommune organiseres. 
 
Kontrollutvalget har blitt forelagt gjeldende reglement til uttalelse, med anmodning om å foreslå 
ønskede endringer. Kontrollutvalget behandlet saken på sitt møte16.03.16 og fattet i sak 14/16 
følgende vedtak: 
 


Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til komite for revidering av reglementene for de 
folkevalgte organene: 
 
1. Saksbehandlingsreglene er hensiktsmessig beskrevet. 
2. Oppdraget til kontrollutvalget er presist beskrevet. 
3. Når det gjelder kontrollutvalgets myndighet vil en be komiteen foreta en vurdering av 
nr. 7, siste avsnitt. Utvalget foreslår at «foreta inspeksjoner i virksomheter» blir 
omformulert til «foreta virksomhetsbesøk». 
4. Det bes vurdert inntatt følgende i reglementet: «Uttalelser på vegne av kontrollutvalget 
skal gjøres av utvalgets leder eller den leder utpeker.» 


 


5.3.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
En samlet komite anbefaler at reglementet for kontrollutvalget endres i tråd med 
kontrollutvalgets vedtak.  
 
Reglementets punkt 7 siste ledd første punktum skal lyde: 
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Kontrollutvalget kan avholde høringer og foreta virksomhetsbesøk. 
 
Det settes inn et nytt niende ledd i reglementets punkt 5 som regulerer hvem som uttaler seg på 
vegne av kontrollutvalget. Leddet skal lyde som følger: 
 


Uttalelser på vegne av kontrollutvalget skal gjøres av utvalgets leder eller den leder 
utpeker. 


  


5.4 Administrasjonsutvalget - reglement  


5.4.1 Gjeldende reglement 
Ordningen med administrasjonsutvalg anbefales videreført av kommunelovutvalget. 
 


Utvalget foreslår ingen reelle endringer i bestemmelsen om partssammensatte utvalg. Det 
legges til grunn at disse kan fungere på tilsvarende måte som tidligere. Dersom 
kommunestyret imidlertid også har delegert kompetansen til å ansette og å si opp 
personell til administrasjonsutvalget, kan imidlertid denne ordningen ikke fortsette som 
følge av at dette ansvaret og beslutningsmyndighet nå i lov legges til kommunedirektøren. 
Kommunedirektøren vil ikke kunne delegere sin myndighet til et slikt organ, da dette er et 
folkevalgt organ. 


 
Administrasjonsutvalgets reglement må videre endres i tråd med de endringene som komiteen 
har foreslått i delegeringsreglementet ovenfor.  
 


5.4.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
En samlet komite anbefaler at administrasjonsutvalget opprettholdes. 
 
Etter reglementets punkt 3 – Ansvarsområde - femte ledd er administrasjonsutvalget er 
ankeorgan for vedtak som et mindretall i tilsettingsutvalget bringer inn for overordnet organ. Det 
bør gjøres endring i reglementet som følge av bortfall av klageadgangen på tilsettinger i sentrale 
avtaler. Det er ikke lenger hjemmel sentralt avtaleverk til å klage en tilsettingsavgjørelse inn for 
administrasjonsutvalget. Ordningen ble for flere år siden tatt ut av reglement for 
tilsettingsutvalget. En samlet komite anbefaler at punkt 3 femte ledd strykes. 
 
Gjeldende reglement gir utvalget blant annet følgende avgjørelsesmyndighet.  
 


4. SAKER DER ADMINISTRASJONSUTVALGET HAR 
AVGJØRELSESMYNDIGHET 
Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de 
bestemmelser og retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov, eller vedtatt av 
folkevalgt organ, herunder: 
 
a) Foreta avskjed av arbeidstakere 
 
b) avgjøre anker fra tilsettingsutvalget 
 
c) avgjøre søknader og tvistespørsmål i personalsaker som ikke er delegert til  
    administrasjonen. 







Prosjektrapport Evaluerings- og reglementskomiteen 2016 versjon til møte 06.09.16. 62 
 


62 
 


 
d) avgjøre tvistespørsmål om tolking og praktisering av reglementer og retningslinjer som 
    gjelder arbeidstakernes arbeidsvilkår. 
 
e) andre saker som kommunestyret delegerer til utvalget. 


 
Som følge av komiteens endring av delegeringsreglementet, utgår bokstav a. 
 
Bokstavene c til e beholdes. Dette er i tråd med det skillet mellom politikk og administrasjon som 
anbefales av kommunelovutvalget. 


5.5 Reglement for barn og unges kommunestyre  


5.5.1 Gjeldende reglement 
Gjeldende reglement er ikke sendt på høring til utvalget.  
 
Departementet har sendt på høring forslag om en ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b om råd 
i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rad-i-kommuner-og-fylkeskommuner-for-ungdom-eldre-og-personer-med-
funksjonsned/id2475169/  
 
I høringsnotatet foreslår departementet at det skal være frivillig for kommunene om de ønsker et 
medvirkningsorgan for ungdom eller ikke, men dersom kommunen velger å ha en slik ordning, 
må de følge systemet i lova. Dersom Stortinget ender opp med en endring av kommuneloven i 
tråd med høringsnotatet, vil departementet fastsette forskrifter om ungdomsråd. I høringsnotatet 
kapittel 9 angir departementet rammene for forskriften. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at gjeldende reglement oppfyller departementets krav. 


5.5.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
Komiteen ser ikke behov for å gjøre endringer i reglementet. 
 


5.6 Ungdomsråd 
En samlet komite mener det bør opprettes et ungdomsråd. På lik linje med andre grupper i 
samfunnet som er underrepresentert i styrende organer, bør ungdom gis en særlig mulighet til å 
få innflytelse over de politiske prosessene. Komiteen viser i denne sammenheng til at det er 
etablert eldreråd. 
 
Ungdomsrådet bør rekrutteres blant ungdom i videregående alder.  
 
Departementet har sendt på høring forslag om en ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b om råd 
i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rad-i-kommuner-og-fylkeskommuner-for-ungdom-eldre-og-personer-med-
funksjonsned/id2475169/  
 
I høringsnotatet foreslår departementet at det skal være frivillig for kommunene om de ønsker et 
medvirkningsorgan for ungdom eller ikke, men dersom kommunen velger å ha en slik ordning, 
må de følge systemet i lova. Dersom Stortinget ender opp med en endring av kommuneloven i 
tråd med høringsnotatet, vil departementet fastsette forskrifter om ungdomsråd. I høringsnotatet 
kapittel 9 angir departementet rammene for forskriften. 



https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rad-i-kommuner-og-fylkeskommuner-for-ungdom-eldre-og-personer-med-funksjonsned/id2475169/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rad-i-kommuner-og-fylkeskommuner-for-ungdom-eldre-og-personer-med-funksjonsned/id2475169/
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En samlet komite ber rådmannen fremme egen ska med dette forlag til reglement for Ullensaker 
ungdomsråd. Rådmannens forslag til reglement har vært på høring i de lokale ungdomspartiene. 
 


5.7 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – retningslinjer 


5.7.1 Gjeldende reglement 
Departementet har sendt på høring forslag om en ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b om råd 
i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rad-i-kommuner-og-fylkeskommuner-for-ungdom-eldre-og-personer-med-
funksjonsned/id2475169/ 
 


Regjeringa meiner det er viktig med medverknad frå ulike grupper av innbyggjarar som er 
særleg avhengige av tenestene frå kommunane og fylkeskommunane. Ungdom, eldre og 
personar med funksjonsnedsetjing er ofte underrepresenterte i folkevalde organ. 
Regjeringa ønskjer derfor at desse gruppene skal høyrast i saker som gjeld levevilkåra 
deira. For å sikre like reglar, og for å gjere det enklare for kommunane og 
fylkeskommunane å forvalte medverknadsorgana, foreslår Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) at kommunelova får ei ny generell føresegn om råd i 
kommunane og fylkeskommunane for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing. 
Forslaget er utarbeidd i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). 
… 
Eldre og personar med funksjonsnedsetjing har i dag ein lovfesta rett til medverknad, jf. 
lov 8. november 1991 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, som blir forvalta av 
ASD, og lov 17. juni 2005 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 
fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m., som blir forvalta av BLD. 
… 
Departementet foreslår i høyringsnotatet å oppheve eldrerådslova og lova om råd for 
menneske med nedsett funksjonsevne og erstatte dei med ei ny generell føresegn i 
kommunelova om råd i kommunane og fylkeskommunane for ungdom, eldre og personar 
med funksjonsnedsetjing, i tillegg til forskrifter med utfyllande reglar for desse to 
ordningane. 


 
Rådmannen er av den oppfatning at gjeldende reglement oppfyller kravene som stilles i 
høringsnotatet. Rådmannen anbefaler at det inntas bestemmelser om forfall og innhenting av 
vararepresentant i retningslinjene  
 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har blitt forelagt gjeldende reglement 
til uttalelse, med anmodning om å foreslå ønskede endringer. Rådet behandlet saken på sitt 
møte13.03.16 og fattet i sak 15/16 følgende vedtak: 
 


Retningslinjene beholdes. Rådmannen anmodes om å foreta mindre språklige endringer. 
 


5.7.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
En samlet komite deler rådets vurdering og rådmannens forslag om at det tas inn bestemmelser 
om forfall til rådets møter. I eldrerådets reglement er det fastsatt at representanter fra 
organisasjonene selv fortsatt må skaffe egne vararepresentanter. Komiteen mener samme 



https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rad-i-kommuner-og-fylkeskommuner-for-ungdom-eldre-og-personer-med-funksjonsned/id2475169/
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prinsipp bør gjelde i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Formannskapssekretæren innkaller vararepresentanter ved forfall fra representanter valgt etter 
reglementets punkt 4 tredje ledd, etter de prinsippene komiteen har foreslått i reglementet for 
kommunestyret punkt 4 første ledd. 
 


En samlet komite anbefaler at bestemmelsen reglement punkt 4 første ledd første punktum 
erstattes med følgende bestemmelse og skal lyde som følger: 
 
Dersom et medlem eller et innkalt varamedlem ikke kan møte i kommunestyret på grunn 
av lovlig forfall, skal han eller hun straks melde fra om dette skriftlig til 
formannskapssekretæren, med kopi til ordfører og gruppeleder. Årsak til forfallet skal 
være oppgitt. Dersom formannskapssekretær godkjenner forfallet, eventuelt etter dialog 
med ordfører, søker denne å skaffe vararepresentant. For varamedlemmer gjelder samme 
krav til gyldig forfall og prosedyre for forfallesmelding som for faste medlemmer. Forfall 
som meldes etter kl. 16.00 dagen før møtet følger samme regler og prosedyre som 
beskrevet ovenfor, med unntak av at formannskapssekretæren her varsler gruppeleder. 
Ved denne type forfall skaffer partiene, i tråd med fastsatt varaliste, selv vara. 


 
Komiteen anbefaler at det føyes til et nytt andre ledd i punkt 8 som skal lyde som følger: 
 


Medlemmer oppnevnt av foreninger som selv ikke kan stille opp på enkelte møter, må selv 
innkalle sitt varamedlem. Medlemmer valgt etter retningslinjene punkt 4 tredje ledd melder 
forfall og har plikter som beskrevet i reglement for kommunestyret punkt 4 første ledd. 


5.8 Ullensaker eldreråd - reglement 


5.8.1 Gjeldende reglement 
Rådmannen viser til departementets høring forslag om en ny bestemmelse i kommuneloven § 10 
b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse, som beskrevet ovenfor. Gjeldende reglement oppfyller departementets 
krav. 
 
Eldrerådet har blitt forelagt gjeldende reglement til uttalelse, med anmodning om å foreslå 
ønskede endringer. Rådet behandlet saken på sitt møte13.03.16 og fattet i sak 12/16 følgende 
vedtak: 
 


Reglementet for eldrerådet endres i henhold til merknad. 
 
Eldrerådet fremmet følgende forslag: 
 
• Til § 1 punkt 1.6. «Medlemmer som selv ikke kan stille opp på enkelte møter, må selv 
innkalle sitt varamedlem», - bes rettet i henhold til praksis. Det står i innkallingen til møtene: 
Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. 
 
• Til § 4 punkt 4.2 «Sekretæren forbereder, sammen med leder, saksdokumentene som skal 
sendes rådsmedlemmene». Eldrerådet savner kontakt med formannskapssekretær i forkant av 
møtene for å sette opp saker til møtet. 


 
Rådmannen er av den oppfatning at representanter fra organisasjonene selv fortsatt bør skaffe 
egne vararepresentanter. Formannskapssekretæren innkaller vararepresentanter ved forfall fra 
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representanter valgt etter reglementets punkt 1.3 fjerde punktum, etter de prinsippene komiteen 
har foreslått i reglementet for kommunestyret punkt 4 første ledd. Disse prinsippene er gjort rede 
for under omtalen av retningslinjene for kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 
 


5.8.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
En samlet komite anbefaler at reglementet § 1-6 endres i tråd med rådmannens forslag. § 1 
punkt 1-6 skal etter endringen lyde som følger. 
 


Medlemmer oppnevnt av foreninger som selv ikke kan stille opp på enkelte møter, må selv 
innkalle sitt varamedlem. Medlemmer valgt etter reglementets punkt 1.3 fjerde punktum 
melder forfall og har plikter som beskrevet i reglement for kommunestyret punkt 4 første 
ledd. 


 
Komiteen ber rådmannen se til at rådslederen blir gjort i stand til selv å fastsette sakslisten. 
 


5.9 Plan- og samferdselskomiteen – reglement 


5.9.1 Gjeldende reglement 
Komiteen er et rådgivende organ. Ordfører skal i størst mulig grad benytte komiteen til å avklare 
om sak etter plan- og bygningsloven kan gå etter delegert myndighet eller om den er av 
prinsipiell art og derfor skal behandles politisk. 
 
Komiteens ansvarsområde er i hovedsak avgrenset til saker etter plan- og bygningsloven. Særlig 
synes følgende saksområder aktuelle: 
• Presentasjon av planer under arbeid 
• Orientering om aktuelle byggesaker 
• Befaringer 
• Møte med utbyggere 
 
Videre skal komiteen arbeide aktivt for å ivareta Ullensaker kommunes interesser i 
samferdselssaker i regi av stat og fylkeskommune. 
 
Komiteen er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 10. Reglementet ble fastsatt av 
herredstyret 03.10.07 i sak 76/07 og har ikke senere blitt endret. 
 


5.9.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
Ovenfor under evalueringen av den politiske organiseringen, har en samlet komite anbefalt at 
alle gruppeledere gis rett til å møte og stille spørsmål i plan- og samferdselskomiteen. Komiteen 
anbefaler at gruppelederne inviteres til komiteens møter med rett til å stille spørsmål, men ikke 
med rett til å delta i ordskiftet.  
 
I reglementet punkt 1 føyes følgende nye fjerde ledd til: 
 


Gruppelederne for partier representert i kommunestyret inviteres til komiteens møter med 
rett til å stille spørsmål, dog uten rett til å delta i ordskiftet. 
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5.10 Standardreglement komiteer 


5.10.1 Gjeldende reglement 
Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommuneloven § 10 og ble sist endret av Ullensaker 
Herredstyre 04.12.06 i sak 107/06. 
 
Siste ledd i punkt 1 om suppleringsvalg er upresist formulert. Rådmannen foreslår at leddet 
erstattes med følgende: 
 


Dersom et medlem av komiteen trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt 
varamedlem. Komiteen skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 


 
Rådmannen anbefaler at det gjøres tydelig at reglementet skal benyttes på alle ad hoc komiteer 
som opprettes av folkevalgt organ og ikke bare de som opprettes av kommunestyret. 
Presiseringen gjøres ved at «kommunestyret» erstattes med «folkevalgt organ» i punkt 1 og 
«oppnevningsorganet» i 2. 
 
Etter kommuneloven § 32 nr. 3 har kommunen plikt til å sørge for at møte i folkevalgte organer 
kunngjøres på hensiktsmessig måte. Rådmannen anbefaler at det tas inn et nytt andre ledd i punkt 
3. 
 


Komiteens møter skal kunngjøres på kommunens nettside.   
 
Kommunen mottok kritikk fra både organisasjoner og Fylkesmannen for at den politiske 
komiteen som fulgte utarbeidelsen av kommunedelplan for Jessheim sørøst ikke forholdt seg til 
saksbehandlingsreglene som er beskrevet i dette reglementet.  


5.10.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
En samlet komite slutter seg til endringsforslagene fra rådmannen.  
 


5.11 Viltnemda/Fjellstyret – reglement 


5.11.1 Gjeldende reglement 
Reglementet er vedtatt med hjemmel i Viltloven § 4 og kommuneloven §10 av Ullensaker 
Herredstyre 04.12.06 i sak 107/06. Reglementet ble sist endret av HST den 05.09.11 i sak 76/11. 
 
Etter viltloven § 4 er kommunen et av organene i viltforvaltningen. Viltnemda er ikke et 
obligatorisk organ etter viltloven. Nemnda er å betrakte som et folkevalgt organ etter 
kommuneloven § 10, som Ullensaker kommune selv har valgt å opprette.  
 
Viltnemnda er forelagt gjeldende reglement med forespørsel om de ser endringsbehov.  
Nemnda fattet i sak 5/16 - Høring - Reglement Viltnemnda – følgende vedtak. 
 


Gjeldende reglement beholdes uendret. 
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Medlemmene i viltnemnda er også valgt som fjellstyre. Fjellstyret er et statlig særlovsorgan vi er 
pålagt å ha. Etter fjellova § 3 skal det i «kvar kommune der det er statsallmenning skal det være 
fjellstyre.» 
 
Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen så 
langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmenningen 
vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på naturvern- og 
friluftsinteressene.  
 
Det er ikke utarbeidet reglement for fjellstyret. 
 


5.11.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
En samlet komite ser ikke behovet for å utarbeide eget reglement for fjellstyret og deler 
nemndas vurdering og anbefaler at reglementet beholdes uendret. 
 


6 Generelle reglement for folkevalgte 


6.1 Reglement godtgjørelse folkevalgte 


6.1.1 Gjeldende reglement 
Gjeldende reglement ble sist endret av kommunestyret i sak 39/13 den 06.05.2013. Endringene 
ble gjort basert på forslagene fra Staahle-komiteen. 
 


Komiteen er av den oppfatning at reglementet om godtgjørelse til folkevalgte på noen 
områder bør vurderes endret. 
… 
 
Komiteen er av den oppfatning at godtgjørelsen til de folkevalgte for tiden er fastsatt til 
rimelig nivå. Unntak gjelder for gruppeledere. Komiteen anbefaler at følgende satser 
utover de som følger av reglement om godtgjørelse til folkevalgte legges til grunn: 
 
• Ordførervervet er et heltidsverv og godtgjørelsen (OG) fastsettes til og følger til 


enhver tid rådmannens lønn. 
• Varaordførervervet er et heltidsverv og godtgjørelsen fastsettes til og følger til enhver 


tid kommunaldirektørlønn. 
• Vervet som medlem av HOP godtgjøres med 17,5 % av OG* 
• Vervet som hovedutvalgsleder godtgjøres med 17,5 % av OG 
 
* HOPs faste medlemmer som møter i saksforberedende plankomité og 
administrasjonsutvalg gis i tillegg en årlig godtgjørelse på 2,5 % av OG. 


 
En samlet komite anbefaler at gruppeledere godtgjøres med 3 % av OG. Videre at leder 
av kontrollutvalget gis en fast godtgjørelse på 3 % av OG, samt vanlig møtegodtgjørelse pr 
møte. Dog begrenset til 1 ordinær godtgjørelse og ikke 3 som i dag.  
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6.1.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
Ligger godtgjørelsen til de folkevalgte på et riktig nivå i Ullensaker? 
Komiteens flertall, bestående av Frp/H/Krf/SP/V/A/UA, er av den oppfatning at godtgjørelsen 
til de folkevalgte for tiden er fastsatt til rimelig nivå. Politikerrollen har blitt mer krevende og 
profesjonalisert. Den gjeldende godtgjørelse står i rimelig forhold til tidsbruken på vervene.  
Videre er det viktig at godtgjørelsen er akseptabel med tanke på rekruttering.  
 
Et mindretall, bestående av MDG og SV/R, mener at det generelle nivået på godtgjørelsen 
ligger for høyt. Ullensaker kommune ligger for høyt med tanke på godtgjørelse i forhold til andre 
kommuner regionen. Med tanke på den økonomiske situasjonen kommunen er i, bør det 
folkevalgte nivået gå foran med tanke på å utvise moderasjon på egne vegne. En lavere 
godtgjørelse vil lede til redusert politikerforakt.  
 
Et mindretall bestående av V, ønsker satsen for møtegodtgjørelse økes fra dagens 0,15% av 
ordførerens godtgjørelse (OG) til 0,25 %. Komiteens flertall, de øvrige partiene, er av den 
oppfatning at godtgjørelsen bør forbli 0,15 % av OG. 
 
Bør opposisjonen frikjøpes i større grad? 
Komiteen har også drøftet om det burde legges til rette for økt frikjøp av representant for 
opposisjonen. Formålet er å legge til rette for en aktiv opposisjon. Posisjonen har frikjøpt både 
ordfører og varaordfører i 100 % stilling.  
 
Komiteen har vurdert om det er en hensiktsmessig løsning og om det i så tilfelle bør tilføres 
ytterligere resurser til godtgjørelse folkevalgte eller om kostanden bør dekkes inn ved å redusere 
kostnadene til varaordfører tilsvarende. 
 
Kristiansand kommune har regulert frikjøp av opposisjon som følger: 
 


Opposisjonen 
Gruppeleder av det største opposisjonspartiet: Lønnsnivå C, med forutsetning av at denne 
innehar verv som gruppeleder, formannskap og kommunalutvalg – samt at dette også skal 
dekke deltakelse i bystyre og øvrige utvalg. 


 
Kristiansand har følgende godtgjørelsesstruktur: 
 


Grunnbeløp og representanttillegg 
Lønnsnivå «A» settes til kr. 1.175.000 (ordfører) overtid bortfaller. 
Lønnsnivå «B» settes til 85% av A = kr. 998.750 (varaordfører) overtid bortfaller. 
Lønnsnivå «C» settes til 75% av A = kr. 881.250 
 
Lønnsnivå A justeres 1. januar hvert år etter kommunesektorens generelle oppgjørs siste 
års vekst. 


 
Lønnsnivå A tilsvarer i Ullensaker kommunes struktur OG (ordførers godtgjørelse). 
 
En samlet komite har kommet til at det ikke bør innføres en ordning med frikjøp av representant 
for opposisjonen. 
 
Hvordan bør godtgjørelsen til de folkevalgte fastsettes? 
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I Ullensaker kommune fastsettes godtgjørelsen til de folkevalgte ved vedtak i kommunestyret, 
basert på prosentsatser av ordføreres godtgjørelse (OG). Unntaket er varaordførervervet. 
Godtgjørelsen til varaordfører i reglementets punkt 1.2 fastsatt til og skal følge til enhver tid 
gjeldende kommunaldirektørlønn. Etter reglementet punkt. 1.1 er ordførervervet er et heltidsverv 
og godtgjørelsen fastsettes til og følger til enhver tid rådmannens lønn.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at knytningen mellom lønnen i administrative stilinger og 
godtgjørelsen til politiske verv er prinsipielt uheldig. Særlig vil dette gjelde godtgjørelsen til 
varaordfører, dersom rådmannen blir delegert all personalmyndighet, herunder retten til å 
forhandle lønnen til kommunaldirektørene. Det vil gi rådmannen praktisk myndighet til å 
fastsette varaordførerens lønn. Rådmannens lønn forhandles årlig med et politisk utvalg 
bestående av 3 personer. På grunn av knytningen mot egen godtgjørelse, er ordfører ekskludert 
fra å delta i forhandlingsutvalget. Det er i seg selv uheldig at kommunens øverste folkevalgte er 
ekskludert fra å delta i denne type forhandling. Videre går denne type lønnsforhandlinger for 
lukkede dører. Publikum har kun innsyn i resultatet. Rådmannen viser videre til uttalelse fra KS 
sitt etikkutvalg. 
 


5.1 Fastsettelse av godtgjørelsen 
Etikkutvalget til KS har kritisert den gjengse praksis knyttet til fastsettingen av de 
folkevalgtes godtgjørelse.  
 
Kommunesektorens etikkutvalg anbefaler nyvalgte kommunestyrer og fylkesting å 
fastsette ordninger for godtgjørelse som er relatert til eksterne og uavhengige 
vurderinger. Ordninger med knytning opp mot administrative lederlønninger i egen 
organisasjon kan reise spørsmål om habilitet og avstand til egeninteresse. 


 
Rådmannen anbefaler at ordføreres godtgjørelse fastsettes av nytt kommunestyret ved inngangen 
til hver periode i forbindelse med valget av ny ordfører. Godtgjørelsen justeres 1. januar hvert år 
etter kommunesektorens generelle oppgjørs siste års vekst. Godtgjørelsen til varaordfører settes 
til 70 % av OG. 
 
En samlet komite deler rådmannens prinsipielle vurderinger og anbefaler at nivået på 
godtgjørelsen til de folkevalgte ikke lenger bør knyttes til rådmannens lønn. Komiteen viser i 
denne henseende særlig til uttalelsen fra Kommunesektorens etikkutvalg. 
 
Komiteens flertall, bestående av Frp, H, Krf, A, Sp, MDG, V og AU, er av den oppfatning at 
ombudsgodtgjørelsen (OMG) bør fastsettes til 14,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. 
Ombudslønnen vil da årlig justeres som følge av endring av grunnbeløpet. Godtgjørelsen til 
ordfører fastsettes til 100 % av OMG. Det tilsvarer i kroner omtrent nåværende nivå på 
ordføreres godtgjørelse. Godtgjørelsen til varaordfører settes til 70 % av OMG. De øvrige satser i 
reglementet beholdes uendret. Rådmannen endrer betegnelse på satsene fra OG til OMG. 
 
Et mindretall, bestående av SV/R, deler vurderingen av at ombudslønnen bør fastsettes til 14,5 
grunnbeløp, men er av den oppfatningen at den årlige justeringen bør knyttes til reguleringen av 
godtgjørelsen til storingsrepresentantene, framfor reguleringen av folketrygdens grunnbeløp.  
 
Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte endres i tråd med det som er beskrevet ovenfor. 
 
Dersom kommunestyret slutter seg til komiteens anbefalinger, vil godtgjørelsen til de folkevalgte 
pr. 01.01.17 justeres til følgende: 
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6.2 Reglement folkevalgtes innsynsrett 


6.2.1 Gjeldende reglement 
Gjeldende reglement ble sist endret av herredstyret den 05.09.11 i sak 76/11. 
Kommunelovutvalget (NOU 2016:4 Ny kommunelov) foreslår å gjøre endringer i rettstilstanden 
på området. KS har utarbeidet et «Debattgrunnlag ny kommunelov». Her omtales de foreslåtte 
endringene som følger:  
 


Utvalget foreslår å utvide de folkevalgte organenes rett til innsyn i 
administrasjonens dokumenter. 
 
Rettstilstanden på området med henvisning til ulovfestet rett og pålegg om 
reglement er uklar. Forslaget er ment å være en lovfesting og presisering av 
gjeldende rett og innebærer at et folkevalgt organ på visse vilkår har en utvidet 
rett til innsyn i administrasjonens saksdokumenter. Retten strekker seg lengre enn 
det som følger av de generelle regler om allmennhetens innsyn. 
 
Etter utvalgets forslag skal kommunestyret som organ i utgangspunktet ha 
innsynsrett i alle dokumenter i kommunen. Andre folkevalgte organer bør etter 
utvalgets vurdering ikke ha samme innsynsrett. De bør kun ha innsynsrett i 
dokumenter som organet selv har til behandling, eller dokumenter i andre saker 
som er nødvendig for å få belyst en sak organet selv har til behandling. Utvalget 


Folketrygdens grunnbeløp (G) 92 576,00kr        
Ombudsgodtgjørelsen (OMG) 14,5 x G


Ordførers godtgjørelse: 100 % av OMG 1 342 352,00kr  


Varaordførers godtgjørelse 70 % av OMG 939 646,40kr      


Faste godtgjørelser: Prosent av OMG Sum:
HOP, faste medlemmer 17,5 234 911,60kr      
Hovedutvalgsleder 17,5 234 911,60kr      
Plan- og samferdselskomiteen og Administrasjonsutvalget 2,5 33 558,80kr        
Gruppeledere 3 40 270,56kr        
Leder av Kontrollutvalg (+ 3 x ordinær møtegodtgjørelse pr. møte) 3 40 270,56kr        


Møtegodtgjørelse:
Hovedutvalg, Kommunestyre, Valgstyre og Stemmestyrer 0,15 2 013,53kr          
Øvrige møter 0,1 1 342,35kr          


Møtegodtgjørelse for ledere av følgende utvalg
Kontrollutvalget, Administrasjonsutvalget, Valgkomiteen, Viltnemnda,
Eldrerådet og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
3 x ordinær møtegodtgjørelse 4 027,05kr          


Møtegodtgjørelse for ledere av følgende utvalg
Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen, Valgstyret og Stemmestyrene
2 x ordinær møtegodtgjørelse 2 684,70kr          
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ønsker at krav om innsyn skal være forankret i saksbehandling i folkevalgte 
organer, og foreslår derfor ikke regler om utvidet innsynsrett for 
enkeltmedlemmer av et folkevalgt organ. Den enkelte folkevalgtes innsynsrett vil 
følge av de generelle reglene i offentlighetsloven og må behandles etter dette 
regelverket. 
 
Utvalget mener det er viktig at opplysninger som er underlagt taushetsplikt, ikke 
blir spredt mer enn absolutt nødvendig. For opplysninger som er taushetsbelagte 
eller unntatt offentlighet, følger det da med en taushetsplikt for de folkevalgte. 
Kommunestyret vil kunne vedta at dokumenter som administrasjonen 
har unntatt offentlighet, likevel skal være offentlige. I slike tilfeller vil de 
folkevalgte ikke ha taushetsplikt om opplysningene i dokumentene. 
 
Den foreslåtte bestemmelsen om de folkevalgtes taushetsplikt innebærer ikke at de 
folkevalgte har taushetsplikt om alt som drøftes eller kommer frem i lukkede 
møter. En slik taushetsplikt følger heller ikke av dagens regler, og det er ikke 
hjemmel til å innføre dette gjennom kommunale reglement. Utvalget har heller 
ikke funnet grunn til å innføre en så vid taushetsplikt i en ny lovbestemmelse om 
taushetsplikt. Når et organ vedtar at opplysningene i et dokument ikke lenger skal 
unntas offentlighet, vil de folkevalgte også kunne omtale disse opplysningene utad 
selv om de har vært gjenstand for forhandlinger i et lukket møte. 


6.2.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
Komiteen anbefaler at dette reglementet revideres når ny kommunelov er ferdig behandlet i 
Stortinget. Sak om dette fremmes på ordinær måte av rådmannen.  
 


6.3 Etiske retningslinjer 


6.3.1 Gjeldende reglement 
Gjeldende etiske retningslinjer ble revidert av administrativ partssammensatt arbeidsgruppe og 
vedtatt i kommunestyret den 07.09.15 i sak 59/15. 
 
I brev av 13.04.16 til landets ordførere peker Kommunalministeren på uttalelse fra 
Sivilombudsmannen av 22. desember 2015 til departementet hvor det fremholdes at det i 
kommunene "hersker usikkerhet om hvor grensene for de ansattes ytringsfrihet går". 
 


Sivilombudsmannen uttaler at kommunene kan ha behov for økt kunnskap om temaet. 
Sivilombudsmannen sier videre at det er behov for konkrete tiltak for å styrke de ansattes 
ytringsfrihet i kommunene, og foreslår blant annet nytt rundskriv til kommunene. En kopi 
av uttalelsen følger som vedlegg til dette brevet. 
 
Jeg tror de problemene Sivilombudsmannen peker på i uttalelsen best lar seg løse 
gjennom lokalt arbeid i de enkelte kommunene og fylkeskommunene. Derfor sender jeg 
dette brevet til dere som ordførere og fylkesordførere. I det videre gjelder betegnelsen 
kommuner både kommuner og fylkeskommuner. 
 
Det er viktig at så vel folkevalgte, ledere og ansatte er kjent med rammene for de ansattes 
ytringsfrihet. Kommunestyret, som kommunens øverste organ, må ta sitt ansvar for at 
reglene om ytringsfriheten gjøres kjent. Den enkelte kommunen er best egnet til å vurdere 







Prosjektrapport Evaluerings- og reglementskomiteen 2016 versjon til møte 06.09.16. 72 
 


72 
 


hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig for å sikre tilstrekkelig kunnskap hos folkevalgte, 
ledere og medarbeidere om grensene for de ansattes ytringsfrihet. Nedenfor viser jeg til 
noen tiltak som kommunene kan vurdere i sitt arbeid med å legge til rette for ytringsfrihet 
for sine ansatte. 
 
Kommunene bør først og fremst sørge for at de ikke har retningslinjer eller reglement 
som går for langt i å begrense de ansattes ytringsfrihet. Kommunene bør gjennomgå slike 
reglementer mv. og vurdere om de er i tråd med gjeldende rett. Slike reglementer skal 
ikke begrense ansattes ytringsfrihet som følger av Grunnloven § 100 og Den europeiske 
menneskerettskonvensjon artikkel 10, og bør heller ikke formuleres slik at de kan 
oppfattes som begrensende. 
 
Arbeidet for å sikre de ansatte en reell ytringsfrihet er en kontinuerlig prosess. Det krever 
mer enn bare gode retningslinjer og reglement. Kommunene bør derfor i tillegg til å 
gjennomgå reglement og rutiner, vurdere andre konkrete tiltak for å sikre de ansattes 
ytringsfrihet. Dette kan for eksempel være kurs, andre opplæringsprogram eller 
seminarer med både ledere og medarbeidere, hvor man sammen går gjennom hva som er 
lov og hva som ikke er lov. Det er nødvendig med en innsats for å veilede folkevalgte, 
ledere og medarbeidere. På den måten kan kommunene skape en felles forståelse av 
grensene for ytringsfriheten, og øke bevisstheten hos de folkevalgte og administrative 
lederne om hva en medarbeider har lov til å ytre seg om. 
 
Det er viktig å skape et arbeidsmiljø hvor de ansatte føler de kan ytre seg. Kommunene 
bør sette seg mål om å ha en ha en ytringskultur i kommunen, der ansatte i kommunen 
kan bruke ytringsfriheten sin. De ansatte i kommunene sitter på viktig kunnskap og har 
informasjon som kan bedre både samfunnsdebatten og kvaliteten på tjenestene. Samtidig 
må kommunene sikre at ledere og folkevalgte godtar at ansatte ytrer seg om kommunale 
forhold. Dette kan gjøres gjennom holdningsskapende arbeid om ytringsfrihetens grenser 
og innholdet i lojalitetsplikten. 
 


6.3.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
I gjeldende reglement er taushetsplikt, lojalitetsplikt og ytringsfrihet regulert som følger: 
 


3. Lojalitet 
Ansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for 
virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete. Dette medfører ikke noen plikt 
til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk. 
 
Ansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent med som 
kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade, slik at det kan 
iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet eller skaden. 
 
Ansatte plikter å bruke og ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og 
rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. For å nå de 
oppsatte målene på en god og effektiv måte, kreves det en avveining mellom effektivitet 
og ressursbruk, grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk. 
 
5. Åpenhet 
5.1 Offentlighet 
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Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent 
med kommunens virksomhet, og således kunne få innsikt i hvordan kommunen skjøtter 
sine oppgaver. 
 
5.2 Aktiv opplysningsplikt 
Ullensaker kommune har en aktiv opplysningsplikt. Ansatte skal alltid gi korrekte og 
tilstrekkelige opplysninger, enten det er til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner 
eller innbyggere. I noen sammenhenger vil dette innebære at man uoppfordret skal gi 
nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saken. 
 
5.3 Taushetsplikt og behandling av sensitiv informasjon 
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, 
må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. 
 
Folkevalgte og ansatte skal være varsomme med hvordan man behandler sensitive 
opplysninger. Dette gjelder bl.a. overfor tidligere kolleger, og spesielt dersom de 
representerer en partsinteresse i forhold hvor kommunen er beslutningsmyndighet, eller 
er ansatt i virksomhet som er i et samhandlings- eller forhandlingsforhold til kommunen. 
 
5.4 Ansattes ytringsfrihet 
Ansatte i Ullensaker kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle 
andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på 
egne vegne. Se også kommunens pressereglement. 
 
5.5 Sosiale medier 
Alle folkevalgte og ansatte i Ullensaker kommune skal ha et bevisst forhold til hvordan de 
opptrer i sosiale medier. Dette gjelder som politiker, på vegne av arbeidsgiver og som 
privatperson. Ved bruk av sosiale medier må alle ansatte vise et tydelig skille mellom 
privat og profesjonelle rolle ved ytringer. Privat og profesjonell rolle kobles tettere 
sammen jo mer profilert en medarbeider er. Spesielt ledere, men også medarbeidere kan 
lett identifiseres med kommunen. Det er ikke alltid nok å si at man uttaler seg som 
privatperson dersom uttalelsene kan tolkes i lys av den folkevalgtes/ansattes profesjonelle 
rolle. 
 
5.6 Bruk av Ullensaker kommunes offisielle kontoer sosiale medier 
Ullensaker kommune skal bruke sosiale medier som et verktøy i kommunens 
kommunikasjonsarbeid, og brukes til formidling av informasjon, kunngjøring, dialog og 
omdømmebygging. 
 
Kommunikasjonssjefen har ansvaret for Ullensaker kommunes offisielle sosiale medier 
kontoer. 
 
Bruk av sosiale medier som verktøy i undervisning kommer under kommunikasjonssjefens 
ansvar, og må være kjent for denne. Blant annet må sosiale mediers kommersielle profil 
være vurdert. 
 
Vær til stede, delta i debatten. Husk at du alltid representerer Ullensaker kommune. Bruk 
Ullensaker kommunes offisielle syn, ikke gi egne vurderinger. Publiser informasjon som 
er aktuell og relevant. 
 







Prosjektrapport Evaluerings- og reglementskomiteen 2016 versjon til møte 06.09.16. 74 
 


74 
 


• Svar på spørsmål og kommentarer snarest mulig. Svar alltid ved faktafeil eller på 
spørsmål om kommunens tjenester og tilbud. 


• Støtt opp om kommunens mål, visjon og verdier 
• Svar på positive kommentarer - Si takk 
• Vær positiv, også når du svarer på negative kommentarer, men vurder hvor lenge du 


vil at dialogen skal opprettholdes. Negative kommentarer skal alltid besvares. 
• Bruk en tone som inviterer til positiv aktivitet. 
• Det er ikke nødvendig å svare på nøytrale kommentarer, men det er lov å gjøre det 
• Når du svarer på faglige spørsmål, bruk fullt navn og tittel (eks enhetsleder og enhet) 
• På spørsmål som krever saksbehandling/arkivering må innsenderen gjøres 


oppmerksom på at det må sendes en formell henvendelse. 
• Politiske henvendelser skal alltid henvises til politisk nivå 
• Alle ytringer på de offisielle kontoene skal være partipolitisk og religiøst nøytrale og 


selvfølgelig ikke virke diskriminerende på noen måte 
• Det kan informeres om arrangementer, nyheter og annet som er av betydning for 


innbyggerne våre  
• Sosiale medier er møte mellom mennesker. Tilrettelegg gjerne for dialog 
• Saksbehandling overlates til andre kanaler 
• Husk at alt du publiserer av tekst, bilder, video m.m. skal være i henhold til ”Lov om 


opphavsrett til åndsverk m.v.», og at du skal verne om opphavsretten. Det betyr at du 
ikke skal publisere noe du ikke selv eier eller har fått tillatelse til å publisere (eks. 
bilder av elever, kolleger, pasienter m.m.). 


 
5.7 ANSATTES BRUK AV SOSIALE MEDIER PRIVAT 
• Vær bevisst din rolle som ansatt i Ullensaker kommune ved all bruk av sosiale medier. 
• Vær åpen om at du er ansatt i Ullensaker kommune i sammenhenger hvor dette er 


naturlig.  
• Presiser at du ytrer deg som privatperson og ikke på vegne av Ullensaker kommune 


dersom det kan reises tvil om din rolle. 
• Husk at reglene om taushetsplikt, personvern, ytringsfrihet, lojalitetsplikt mv som du 


forholder deg til i din jobb i Ullensaker kommune også gjelder når du opptrer som 
privatperson i sosiale medier. 


• Vurder om du skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende i sosiale medier som bla. 
Facebook. Velger du å ha kontakt, må du være bevisst på hvordan du opptrer. I en 
slik relasjon må du opptre profesjonelt. 


• Det anbefales at du bruker privat epostadresse når du oppretter private kontoer i 
sosiale medier mv. 


• Husk at internett er permanent, det kan være vanskelig å slette det du har sagt. Vis 
varsomhet! 


 
5.8 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten 
Kritikkverdige forhold i en virksomhet skal tas opp, slik at forholdene kan bedres. 
Arbeidstaker har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 
 
Ullensaker kommune har utarbeidet egne retningslinjer for varsling om kritikkverdige 
forhold i virksomheten. Gjengjeldelse i form av negative sanksjoner mot arbeidstaker 
somvarsler i samsvar med retningslinjene skal ikke forekomme. 
 
Arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig, og det er ønskelig at 
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retningslinjene blir fulgt. Arbeidstakere som ikke blir hørt ved å ta opp saker kan gjøre 
sine synspunkter kjent for offentligheten. Det anbefales å være varsom med bruk av 
sosiale medier i denne sammenheng. 


 
Ved siste revidering uttalte rådmannen følgende om temaet i saksframlegget: 
 


Det som var viktig tidligere er videreført. Det er lagt vekt på at man skal opptre upartisk, 
profesjonelt og redelig, unngå personlige fordeler også i forhold som kan påvirke 
tjenestehandlinger, ikke tilgodese familie, venner eller bekjente, si fra ved oppdagelse av 
kritikkverdige forhold, varslingsrutiner, melde avvik, ikke bryte taushetsplikt eller 
offentliggjøre opplysninger og dokumenter som er unntatt offentlighet. 
 
Det å bygge en åpenhetskultur handler også om en positiv holdning til å kunne si ifra. Vi 
er avhengig av en åpen kommunikasjon og har lagt vekt på dette i det som omhandler 
sosiale medier. Det er viktig at ansatte og folkevalgte er med på å skape åpenhet og 
innsyn i kommunens virksomhet og praktiserer kommunikasjon i tråd med de føringer 
som er lagt, blant annet i våre styringsverktøy og i kommunens kommunikasjonsstrategi. 
 
Alle våre ansatte får tilsendt et hefte med etiske retningslinjer i forbindelse med tilsetting 
til stilling i Ullensaker kommune. I den enkeltes arbeidskontrakt står det følgende: 
 


«9. Hefte med etiske retningslinjer, rutinebeskrivelser for varsling og 
datavettregler Ullensaker kommune har utarbeidet hefte med etiske retningslinjer, 
rutinebeskrivelse for varsling og datavettregler. Den enkelte arbeidstaker er 
ansvarlig for å sette seg inn i og være innforstått med reglene.» 


 
De underskriver deretter sin arbeidskontrakt med at de har gjort seg kjent med 
kontraktens innhold osv. I tillegg skal den enkelte leder ha etikk på agendaen minst en 
gang i året for sine ansatte. Vi mener det er viktig at ledere setter av tid til regelmessig 
verdiarbeid, etisk forståelse og etiske refleksjoner rundt handlinger som også knytter seg 
til kommunens evne til å forvalte sitt samfunnsansvar. 
 
Jf Kommuneloven skal kommunestyret gjennom en politisk behandling involveres i etikk 
og etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer vil være et tema på årets 
folkevalgtopplæring til høsten. Hvorvidt de folkevalgte også skal signere på at rutinen er 
lest og akseptert i forbindelse med folkevalgtopplæringen på lik linje med de ansatte når 
de tiltrer må kommunestyret ta stilling til. 


 
Komiteen er tilfreds med reguleringen av lojalitetsplikt og ytringsfrihet og arbeidet som skjer i 
administrasjonen. Komiteen ser ikke behov for å gjøre endringer i reglementet. 
 


6.4 Pressereglement 


6.4.1 Gjeldende reglement 
Reglementet ble sist endret av herredstyre 04.12.06 i sak 107/06. Rådmannen har ikke registret 
kritikk av reglementet i siste periode.  


6.4.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
Komiteen ser ikke behov for å gjøre endringer i reglementet.  
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7 Samarbeidsorgan for skoler og barnehager 


7.1 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen - reglement  


7.1.1 Gjeldende reglement 
Reglementet ble vedtatt i Ullensaker Herredsstyret den 22.09.03 i HST- sak 75/03 og ble sist 
endret HST 04.12.06 sak 107/06. Kommunalt foreldreutvalg (KFU) skal være et samordnende og 
koordinerende organ for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved alle grunnskolene i Ullensaker. 
Organet er selvpålagt, Ullensaker kommune har ikke plikt til ha et slikt organ. 
 
Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen har blitt forelagt gjeldende reglement til uttalelse, 
med anmodning om å foreslå ønskede endringer. Rådet behandlet saken på sitt møte14.03.16 og 
fattet i sak 10/16 følgende vedtak: 
 


Innspill fra KFU: Skrivefeil må endres. § 3 – setning 3 og 4, side 13: valg årlig 
opprettholdes. 


 
Rådmannen vil rette opp den påpekte skrivefeilen. 
 
Etter reglementet punkt § 4 fjerde ledd skal formannskapssekretæren være mottaker av 
forfallsmelding og innkalling av vara. 
 


Forfall meldes politisk sekretariat i så god tid som mulig. Politisk sekretariat kaller inn 
varamedlem og distribuerer saksdokumenter til vedkommende. 


 
Rådmannen er av den oppfatning at dette ikke er en hensiktsmessig arbeidsordning. Reglementet 
beskriver ikke plikt til å velge vararepresentant på den enkelte skole. Navn på vararepresentant  
meldes i liten grad inn til politisk sekretariat. Rådmannen anbefaler at det enkelte representant 
selv blir ansvarlig for å kalle inn vararepresentant. Denne bestemmelsen ble skrevet i en tid hvor 
møtedokumentene ble sendt ut på papir. Nå kan varamedlem selv hente ned dokumentene fra 
kommunens digitale tjenester. Rådmannen anbefaler at § 4 fjerde ledd endres til følgende: 
 


Ved forfall kaller medlemmet selv inn varamedlem. 
 


Rådmannen anbefaler at det § 2 første ledd føyes til bestemmelse om at det skal velges personlig 
varamedlem pr. skole. 
 


KFU består av en representant fra hver skole, som velges på FAU sitt årsmøte. Den 
enkelte skole velger også eget varamedlem. 


 


7.1.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
En samlet komite anbefaler at reglementet endres i tråd med rådmannens forslag. 
 


7.2 Samarbeidsutvalg i grunnskolen - reglement  


7.2.1 Gjeldende reglement 
Gjeldende reglement ble vedtatt av Ullensaker Herredsstyret den 01.09.03 i sak 44/03 og endret i 
sak 81/05 den 26.09.05 og 04.12.06 i sak 107/06. 
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Samarbeidsutvalget er et obligatorisk organ etter opplæringslova § 11-1. Det enkelte 
samarbeidsutvalg skal bestå av ni representanter med personlige vararepresentanter. 
 
Følgende grupper eller organer har rett til å oppnevne det antall representanter med personlige 
vararepresentanter som er oppgitt nedenfor: 


• Undervisningspersonalet skal oppnevne to representanter  
• Andre tilsatte ved skolen skal oppnevne en representant 
• Foreldrerådet ved skolen skal oppnevne to representanter 
• Elevrådet ved skolen skal oppnevne to representanter 
• Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur skal oppnevne en representant 


 
I Ullensaker kommune er samarbeidsutvalget delegert noe avgjørelsesmyndighet. De har rett til å 
fastsette utfyllende bestemmelser til kommunens ordensreglement med virkning for egen skole 
og å ta i mot gaver til skolen på inntil kr. 150 000.  
 
Samarbeidsutvalgene ble i februar invitert til å gi uttalelse om behov for endring av reglementet. 
Høringsfristen ble satt til 22.04.16. SU Bakke skole avga følgende høringsuttalelse: 
 


• Punkt 4 bør oppdateres slik at planer oppgis med riktig navn. I tillegg bør skolekapasitet, 
læringsmiljø og saker oppgitt i årshjul for SU tilføyes som underpunkt.  


• I punkt 5 bør «vedtatt møteplan» endres til «vedtatt årshjul»  
 
Punkt 4 - Saker hvor samarbeidsutvalget har uttalerett – lyder som følger: 
 


Følgende saker skal om praktisk mulig forelegges samarbeidsutvalgene før de behandles i 
Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur: 


• Kommuneplanen 
• Skoleplanen 
• Forskrifter om inntaksområder 
• Enhetens budsjett og virksomhetsplan 
• Saker om farlig skolevei 
• Vesentlige omlegging av rutiner for skoleskyss 


 
Rådmannen anbefaler at punkt 4 endres til følgende: 
 


Følgende saker skal om praktisk mulig forelegges samarbeidsutvalgene før de behandles i 
Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur: 


• Kommuneplanen 
• Skoleplanen 
• Sak om skolekapasitet og forskrift om inntaksområder 
• Enhetens budsjett og virksomhetsplan 
• Saker om farlig skolevei 
• Vesentlige omlegging av rutiner for skoleskyss 


 
Av punkt 3 første ledd første punktum følger det at samarbeidsutvalget er et rådgivende organ 
som skal gis anledning til å uttale seg som alle saker som gjelder skolen. Rådmannen mener at 
denne bestemmelsen dekker saker om skolemiljø. 
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Reglementet punkt 5 andre ledd første punktum lyder som følger: 
 


Samarbeidsutvalget innkalles skriftlig etter vedtatt møteplan med som regel syv dagers 
varsel. 


 
Rådmannen er av den oppfatning at møteplan er et bedre begrep enn årshjul og anbefaler 
bestemmelsen blir stående uendret. 
 


7.2.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
En samlet komite anbefaler at reglementet endres i tråd med rådmannens forslag. 
 
Komiteen understreker videre betydningen av at møteplanen for høstsemesteret vedtas på første 
SU-møte i nytt skoleår. Planen må settes opp slik at SU-møtene ikke kolliderer med møter i 
andre folkevalgte organ hovedutvalgets representant i SU er medlem av. Møteplanen for 
vårsemesteret settes opp så snart den politiske møteplanen for kommende år er vedtatt.  
 
Komiteen understreker videre at administrasjonen må holde oversikt over alle roller medlemmer 
av hovedutvalget for skole og barnehage (HSB) er valgt til. Når det blir gitt permisjon eller varig 
fritak for medlem i HSB, må varamedlem gjøres kjent med vervet som hovedutvalgets 
representant i SU. HSB må huske å oppnevne nyvalgt medlem som hovedutvalgets representant i 
det samarbeidsutvalget fritatt representant var medlem i. 


7.3 Kommunens repr. i samarbeidsutvalg ved skolene – reglement 


7.3.1 Gjeldende reglement 
Gjeldende reglement ble vedtatt med hjemmel i opplæringslova § 11 av Ullensaker Herredstyre 
04.12.06 i sak 107/06. Reglementet er ikke endret siden.  
 
Reglementet beskriver rollen til den folkevalgte i samarbeidsutvalgene som følger: 
 


Den folkevalgte representanten skal opptre lojalt overfor HSBK`s flertallsbeslutninger. 
Vedkommende skal særlig påvirke at vedtakene i SU er med på å realisere intensjonen i 
de vedtak som er fattet i HSBK, herunder lojalitet til budsjett. 


 
Rådmannen vil rette opp begrep og navn på organ, men har ikke registrert ønsker om 
realitetsendringer i reglementet.  


7.3.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
En samlet komite anbefaler at reglementet endres i tråd med rådmannens forslag. 
 


7.4 Skolemiljøutvalg i grunnskolen – reglement 


7.4.1 Gjeldende reglement 
Gjeldende reglement ble vedtatt med hjemmel i opplæringslova § 11-1a av Ullensaker 
Herredstyre den 04.12.06 i sak 107/06 og ble sist endret av Ullensaker herredstyret den 05.09.11 
i sak 76/11. 
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Skolemiljøutvalget skal være et rådgivende organ for skolen i arbeid med å oppfylle de 
plikter skolen/skoleeier har etter opplæringslova kapittel 9a om skolemiljøet. 
Etter § 9a-1 skal ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt 
fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. 
 
Skolemiljøutvalgene ble i februar invitert til å gi uttalelse om behov for endring av reglementet. 
Høringsfristen ble satt til 22.04.16. Rådmannen har ikke mottatt høringsuttalelser eller på 
registrert ønsker om realitetsendringer i reglementet. Rådmannen anbefaler at reglementet 
videreføres uendret. 


7.4.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
En samlet komite anbefaler at reglementet videreføres uendret. 
 


7.5 Reglement for samarbeidsutvalg kommunale barnehager  


7.5.1 Gjeldende reglement 
Gjeldende reglement ble vedtatt av hovedutvalget for skole, barnehage og kultur i sak 08/121 den 
16.01.08 og sist endret av Ullensaker herredstyre i sak 75/11 den 05.09.11. 
 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg, jf 
barnehageloven § 4. Deltakelse i samarbeidsutvalget skal sikre foreldrenes rett til medvirkning i 
tråd med FNs barnekonvensjon art. 5 om foreldrenes ansvar for oppdragelsen. 
 
Samarbeidsutvalgene ble i februar invitert til å gi uttalelse om behov for endring av reglementet. 
Høringsfristen ble satt til 22.04.16.  
 
Enhetsleder for kommunale barnehager gir uttrykk for at det ikke er endringer i lov, forskrift 
eller organisasjonsform som tilsier behov for endring av reglementet. 
 
Rådmannen vil rette opp begrep og navn på organ, men har ikke registrert ønsker om 
realitetsendringer i reglementet.  


7.5.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
En samlet komite anbefaler at reglementet endres i tråd med rådmannens forslag. 
 


7.6 Representant i samarbeidsutvalgene i kommunale barnehager 


7.6.1 Gjeldende reglement 
Gjeldende reglement ble vedtatt av hovedutvalget for skole, barnehage og kultur i sak 121/08 den 
16.01.08. 
 
Reglementet regulerer rollen til den folkevalgte representanten i utvalget. Den folkevalgte 
representanten skal opptre lojalt overfor hovedutvalgets flertallsbeslutninger. Vedkommende skal 
særlig påvirke at vedtakene i SU er med på å realisere intensjonen i de vedtak som er fattet i HSB 
herunder lojalitet til budsjett. 
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Rådmannen vil rette opp begrep og navn på organ, men har ikke registrert ønsker om 
realitetsendringer i reglementet.  


7.6.2 Komiteens vurderinger og anbefalinger 
En samlet komite anbefaler at reglementet endres i tråd med rådmannens forslag. 
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1 OM ROMERIKE REVISJON IKS 


1.1 Formål og organisering 


 


Romerike revisjon IKS (RRI) utfører revisjon og rådgivning for deltakerkommunene.  Dette skal skje 


gjennom dialog og samhandling med de folkevalgte og på administrativt nivå i deltakerkommunene. 


Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  


 


RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets 


kompetanseområde. 


 


Selskapet skal også: 


- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 


- veilede om regelverk m.m. 


- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene 


 


Selskapet er organisert i henhold til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene 


Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, 


Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 


kommunene per 01.01.2015. 


 


 


Organisasjonskart for RRI: 


 


 


 


 


 


RRI har egen hjemmeside, www.romerikerevisjon.no, der det fortløpende legges ut nyheter fra 


revisjonen. Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev hvert år. Selskapet utarbeider også 


kvartalsrapporter gjennom året til styret og eierne. 


Daglig leder 


Stab/støtte   


Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 


(FR) 
Regnskapsrevisjon (RR)  


 


Adv/adv.flm 
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RRI sitt oppdrag er å se etter at fellesskapets verdier blir forvaltet effektivt innenfor regelverkets 


rammer, og at politiske beslutninger blir fulgt opp og iverksatt. Revisjonen utgjør en viktig del av 


kommunenes system for egenkontroll, slik det er nedfelt i bestemmelsene i kommuneloven. God 


egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. 


Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav på, at regelverket etterleves, at 


ressursene forvaltes på en effektiv måte og at vedtak blir iverksatt i samsvar med kommunestyrenes 


forutsetninger.  


RRI er et uavhengig og selvstendig selskap som utfører revisjon for kommunene på Romerike. 


Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet vårt skal 


være preget av god service og effektivitet. 


 


1.2 Styrende organer i selskapet 


Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant, og en personlig 


vararepresentant, fra hver eierkommune.  Leder av representantskapet har for 2015/2016 vært 


Boye Bjerkholt fra Skedsmo kommune.   


 


Styret er valgt av representantskapet, og har bestått av følgende personer: 


 


Odd Magne Gjerde Leder    


Erik Myhrer  Nestleder  


Sonja Irene Sjøli Styremedlem  


Ingun Sletnes  Styremedlem  


Arne Bruknapp Styremedlem  


Øyvind S. Førde Styremedlem  (ansattes representant) 


 


1.3 Ansatte 


RRI har 24 ansatte. Selskapet er sammensatt av revisorer, samfunnsvitere, økonomer, jurister og 


en advokat i halv stilling. De ansatte har bred erfaring fra offentlig sektor, og har solid kunnskap om 


kommunene på Romerike.     


 


1.3.1 Avdeling for regskapsrevisjon 


Avdelingen består av 14 regnskapsrevisorer, herav 3 oppdragsansvarlige revisorer som deler 


oppdragene mellom seg. I tillegg til regnskapsrevisjon, bistår vi kommunene med veiledning 


innenfor de lover og regler som til enhver tid er gjeldende for regnskap og økonomi. God dialog med 


kommunene står sentralt i dette arbeidet.  


 


Oppdragsansvarlig revisor for Ullensaker kommune har vært Ann-Kristin Mauseth. Hun er registret 


revisor og har lang erfaring med revisjon av kommuner og kommunale selskap.  Revisjon av 
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kommunen er, i tillegg til oppdragsansvarlig revisor, gjennomført av spesialrevisor Jan Arne 


Rasmussen og regnskapsrevisor Heidi Sæter. Jan Arne Rasmussen er skatterevisor og har allsidig 


erfaring og kompetanse innen kommunal økonomi og revisjon. Heidi Sæter har bachelor i revisjon 


og har erfaring og god kompetanse innenfor revisjon av kommunale regnskap. 


 


 


1.3.2 Avdeling forvaltningsrevisjon, andre undersøkelser og selskapskontroll  


Avdelingen er prosjektorganisert for å kunne imøtekomme kravene til effektivt gjennomføring av 


revisjonsprosjekter med høy kvalitet. Avdelingen har solid erfaring og høy kompetanse om 


kommunal forvaltning.   


 


Oddny Ruud Nordvik - avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, jurist.  


 


 Inger Berit Faller – prosjektleder forvaltningsrevisjon, kommunalkandidat og diplomert 


internrevisor.  


 Øyvind Nordbrønd Grøndahl - prosjektleder forvaltningsrevisjon, doktorgrad i historie 


 Lars-Ivar Nysterud – forvaltningsrevisor, master of public administration 


 Ellen Bjørkum – forvaltningsrevisor, hovedfag i sosiologi 


 Miriam Sethne - forvaltningsrevisor, bachelor i europastudier 


 Hanne Tømte – forvaltningsrevisor, master i statsvitenskap  


 Ragnhild Grøndahl Faller – forvaltningsrevisor, master i statsvitenskap og master i 


europastudier. 


 Hung Tien Vu – forvaltningsrevisor, master i økonomi og administrasjon (vikar fra 


01.08.2016)  


 Øyvind Schage Førde – Jurist (advokatbevilling) 


 


 


Avdelingsleder er oppdragansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon.  


 


1.3.3 Administrasjon og støtte 


Avdelingen består av daglig leder og to 50% stillinger. I tillegg til det daglige administrative arbeidet, 


bistår avdelingen i utviklingsoppgaver og administrative støttefunksjoner til de to fagavdelingene. 


 


Daglig leder, har samarbeid med ledergruppen ansvar for ledelse og utvikling av selskapet.  
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2 OPPGAVER OG LEVERANSER 


2.1 Oppgaver 


De viktigste tjenestene som RRI leverer til kommunene er:  


 


 Revisjon av kommunens regnskap, herunder vurdering av kommunens økonomiske intern 


kontroll. I tillegg: 


o Attestasjon for kompensasjon for merverdiavgift 


o Attestasjon for tilskudd til ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede 


o Andre attestasjoner  


o Revisjon av spillemiddelregnskap  


o Revisjon av pasientregnskap 


o Kvalitetssikring av rutiner og reglementer 


o Bistå i å forebygge og avdekke uregelmessigheter og misligheter 


o Veiledning innen regnskap og avgiftsproblematikk, internkontroll, selvkost, finans 


m.m.  


 


 Forvaltningsrevisjon i kommuner og kommunalt eide selskaper etter bestilling fra 


kontrollutvalget, jf. plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret.   


 


 Eierskapskontroller i henhold til plan for eierskapskontroll vedtatt av kontrollutvalget og 


kommunestyret. Planen legger opp til kontroll med alle selskaper som kommunene på 


Romerike har eierinteresser i en 4-års periode. 


 


 Ekstern varslingstjeneste, herunder innledende undersøkelser av varslingssaker og 


uregelmessighetssaker.  


 


 Utvidede undersøkelser/granskningsoppdrag etter bestilling. 


 


 RRI yter veiledning, service og bidrar til utvikling for kommunene på Romerike ved bl.a.:  


o Holde erfaringsseminar og kurs innen sentrale tema for kommunene på Romerike 


der RRI er arrangør.  


o Delta på samarbeidsmøter med ledelsen i kommunene. 


o Bidra med kompetanse og veiledning innenfor økonomi, regnskap, kommunal 


forvaltning og selskapsforvaltning m.m. 


o RRI holder en rekke foredrag innenfor ulike tema som kommunene ønsker satt på 


dagsorden, bl.a. kommunalrett, selskapsrett, anskaffelser, internkontroll m.m.  


o RRI deltar på alle kontrollutvalgsmøtene og er tilstede i kommunestyremøtene når 


saker fra revisjonen er oppe til behandling.     


o Vurdering av spørsmål som kontrollutvalget ber om når de oppstår. 
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2.2 Leveranser til Ullensaker kommune 


Revisjonen utfører sitt arbeid i perioden fra 1.6.2015 til 31.5.2016 (revisjonsåret). Det er av den 


grunn naturlig å rapportere til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  Tid til disposisjon til 


regnskapsrevisjon, prosjekter (forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser) og selskapskontroll 


fastsettes etter de rammer kontrollutvalget har (størrelse på tilskudd for kommunen). Tiden som 


rapporteres til kontrollutvalget er effektiv revisjonstid.  


 


Det kan oppstå uforutsette hendelser, som igjen kan medføre enkelte forskyvninger i tidsforbruket 


mellom kommunene i året. Det vil si at et kontrollutvalg/kommune få noe mer tjenester/produkter ett 


år og et annet kontrollutvalg/kommune noe mindre tjenester. Slike skjevheter vil utjevnes over tid. 


Det kan også oppstå forskyvning av tid mellom de ulike oppgavene som revisjonen utfører innenfor 


en kommune det enkelte år. For eksempel ved at det går mer tid til regnskapsrevisjon enn planlagt, 


og mindre tid til forvaltningsrevisjon. Når det gjelder forvaltningsrevisjon kan det også oppstå 


forskyvninger i tidsforbruk dersom bestillingsdialogen tar mer tid enn antatt.      


 


RRI er et eksternt varslingspunkt for Ullensaker kommune, i tillegg kan kommunen benytte 


revisjonens tjenester til å undersøke varslingssaker og andre saker. Varslingstjenesten og 


innledende undersøkelser i slike saker inngår i tilskuddet kommunen betaler til revisjonen. Ved 


forbruk utover dette blir kommunen belastet for disse tjenestene. 


 


RRI rutiner for varslingsordningen er nå etablert. Datatilsynet stiller strenge krav til systemer og 


prosedyrer ved behandling av slike saker.  Kravene gjelder både for det eksterne varslingspunktet 


og systemene i kommunen. ‘ 


 


Samlet var det planlagt med 2 520 timer til Ullensaker, timeforbruk ble 2 309 . Samlet ramme for 


2016/2017 er satt til 2 500 timer.   


 


2.2.1 Regnskapsrevisjon  


Tabellen under viser rammene for regnskapsrevisors oppgaver målt i timer får revisjonsåret 


2015/2016.   


 


 
Ramme Medgått Ramme 2016/2017 


Regnskapsrevisjon 1 400 1 305 1 300 


 


Regnskapsrevisjon for Ullensaker kommune er utført innenfor tildelt ramme og har bestått av 


følgende oppgaver. 


 


 Revisjon av kommunens regnskap – regnskapsbekreftelse 


o planlegging og oppstartsmøte 


o interimrevisjon  
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o årsavslutningsrevisjon med budsjettkontroller  


o veiledning   


 Attestasjon av kompensasjon for merverdiavgift for 6 terminer. 


 Ca. 35 stk. særattestasjoner, herunder attestasjon av spillemidler, lønnsrefusjoner, 


ressurskrevende tjenester, enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, legevaktsamarbeid, 


boligsosialt arbeid, kompetanseløftet, midler innen helse- og skolesektoren og kommunalt 


rusarbeid.  


 Utsendelse av fellesbrev innenfor følgende områder:  


o krav til dokumentasjon vedrørende kompensasjon for merverdiavgift  


o dokumentasjonskrav knyttet til attestasjon av tilskudd  


o notat om oppbevaring av regnskapsmateriell 


 


Tiden fordeler seg med ca. 900 av timene til revisjon av kommuneregnskapet inkl. veiledning og 


annen bistand. Resterende timer, ca. 400 er knyttet til særattestasjonsjoner og kompensasjon av 


merverdiavgift.    


 


2.2.2 Forvaltningsrevisjon og andre revisjonsundersøkelser 


Tabellen under viser antall timer kontrollutvalget har til disposisjon til forvaltningsrevisjon og andre 


revisjonsundersøkelser for revisjonsåret 2015/2016.   


 


 
Til KUs 


disposisjon 
Medgått til 


bestilte oppdrag 
KUs Ramme 
2016/2017 


Forvaltningsrevisjon og andre 
revisjonsundersøkelser 


900 730 900 


 


Ullensaker kontrollutvalg var ett av fire utvalg som har prioritert å gjennomføre 


forvaltningsrevisjonsprosjektet: Psykisk helse og rus – helhetlig og koordinerte tjenester. Prosjektet 


ble levert til kontrollutvalget i møte 10.9.2015. Tilsvarende prosjekt har vært gjennomført i Rælingen, 


Skedsmo og Lørenskog. I etterkant av forvaltningsrevisjonsprosjektene har revisjonen utarbeidet et 


sammenstillingsnotat som er forelagt kontrollutvalgene, og som i tillegg ble brukt aktivt ut mot alle 


kommunene på Romerike i et læringsperspektiv (ikke belastet prosjekttimer på kontrollutvalgene). 


 


Kontrollutvalget bestilte så et forvaltningsrevisjonsprosjekt som skulle se på kommunens arbeid 


med vedlikehold av kommunale bygg. Rapporten for dette prosjektet ble levert til kontrollutvalgets 


møte 16.3.16. 


 


Revisjonen har også bidratt i bestillingsdialog forut for forvaltningsrevisjonsprosjekter med 


bakgrunnsnotater til kontrollutvalget og i tillegg har prosjektleder/utførende revisor møtt i utvalget for 


å bistå/rapportere. 


 


2.2.3 Selskapskontroll 


Tabellen under viser kontrollutvalgets andel av timer til selskapskontroll.  
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KUs  


andel 
Medgått 


KUs Ramme 
2016/2017 


Selskapskontroll 120 84 100 


 


 


Timer på selskapskontrollen fordeles på alle kontrollutvalg etter størrelse (tilskudd). KU har felles 


planer og eier mange selskaper sammen. Det innebærer at et kontrollutvalg vil kunne bli belastet 


med timer selv om det ikke er levert en kontroll for det året det rapporteres på. En fordeling etter 


størrelse vil derfor jevne seg ut over en 4 årsperiode. 


 


Det er for inneværende revisjonsår levert eierskapskontroll for Øvre Romerike industriservice AS og 


Øvre Romerike avfallsselskap IKS. En eierskapskontroll for Øvre Romerike Brann og Redning IKS 


er under arbeid.  


 


2.2.4 Kunder - kontrollutvalg, kommunestyret og kommuneadministrasjonen 


Det er vanskelig å anslå et tidsforbruk på for denne posten, fordi dette kan variere fra det ene året til 


det andre. I valgår kreves det innsats rettet mot opplæring av nye kontrollutvalg. I den forbindelse 


har RRI gjennomført fellesopplæring for kontrollutvalgsmedlemmer på Romerike i januar 2016. 


Videre er forslag til ny kommunelov gjennomgått for administrasjonen i Ullensaker kommune og for 


formannskapet.   


 


Tabellen under viser medgått tid til denne oppgaven: 


 


 
Antatt 
forbruk 


Medgått 
Ramme 


2016/2017 


Kunder 100 190 200 


 


Ullensaker kommune har et aktivt kontrollutvalg, der RRI deltar på alle møtene og bidrar med 


presentasjoner og svarer på spørsmål som utvalget har. Videre møter revisjonen i kommunestyrene 


når saker fra revisjonen er oppe til behandling. 


 


For revisjonsåret har vi levert fire nyhetsbrev der revisjonen distrubuerer rapporter og nyhter. I 


tillegg er det gjennomført to erfaringsseminar, henholdsvis på temaene «Tildeling av 


sykehjemsplasser og samhandlingen med sykehus» den 07. april 2016 og «Psykisk helse og rus - 


helhetlige og koordinert tilbud. Hvordan får vi det til?» den 12. mai 2016. Begge seminarene tok 


utgangspunkt i revisjonsrapporter på området, og målgruppen var ansatte og ledere innenfor de 


aktuelle sektorer. Seminarene ble godt mottatt og hadde høy oppslutning blant kommunen. 


Revisjonen sendt ut et elektronisk evalueringsskjema til deltakerne på ett av seminarene og denne 


viste at deltakerne så på seminaret som nyttig og lærerikt.  


  


Møter og dialog med politisk ledelse, administrativ ledelse og ROKUS inngår også her.  
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2.3 Oppsummering  


Leveransene i Ullensaker kommune er utført i tråd med bestillinger og de forutsetninger som lå til 


grunn for revisjonsåret 2015/2016. God service til kommunene og kontrollutvalgene prioriteres høyt i 


Romerike revisjon.   


 


 


26.09.2016        


 


 


Nina Neset 


daglig leder 
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Vedlegg – oversikt over leveranser fra avd. forvaltningsrevisjon  


 


Leverte forvaltningsrevisjoner 
Kommune/oppdragsgiver Tema Leveringsår 


Skedsmo Eiendomsforvaltning 2014 


Nittedal Oppfølging vedtak 2014 


Sørum  Introduksjonsordninger flyktninger 2014 


Ullensaker Psykisk helse og rus 2014 


Sørum Krogstad Miljøpark AS 2015 


Eidsvoll Hjemmesykepleie 2015 


Aurskog-Høland Korttidsopphold i institusjon 2015 


Fet Korttidsopphold i institusjon 2015 


Nes Korttidsopphold i institusjon 2015 


Nannestad Korttidsopphold i institusjon 2015 


Rælingen Psykisk helse og rus 2015 


Skedsmo Psykisk helse og rus 2015 


Lørenskog Psykisk helse og rus 2015 


Gjerdrum Oppfølging vedtak 2015 


Ullensaker Vedlikehold kommunale bygg 2016 


Skedsmo 
 


Tilpasset opplæring 2016 


Hurdal Forebyggende barn og unge 2016 


Rælingen 
 


Barnevern 2016 


Lørenskog 
 


Informasjonssikkerhet 2016 


Fet  
 


PPT barnehage 2016 


Nes 
 


PPT barnehage 2016 







ROMERIKE REVISJON IKS 


RAPPORT REVISJONSÅRET 2015/2016  Side 10 


Eidsvoll Vedlikehold kommunale bygg 2016 


 


Forvaltningsrevisjonsprosjekter under arbeid pr. 1.10.2016 


 
Kommune 


 
Tema 


 
Status 


Nittedal 
   


Beredskap skole Under arbeid 


Gjerdrum 
 


Folkehelse   Under arbeid 


Skedsmo 
 


Eiendomsskatt Under arbeid 


Ullensaker Forebyggende barn og unge Under arbeid 


Sørum 
 


Offentlige anskaffelser Under arbeid 


Aurskog/Høland 
 


Investeringsprosjekter Under arbeid 


Lørenskog Eiendomsforvaltning Under arbeid 


 


Revisjonsundersøkelser 2015-2016 


 


Selskapskontroller 2016  


Kommune Selskap Leveringsår 


Gjerdrum Mjølkerampa AS 2016 


Aurskog/Høland AS Aurskog/Høland 
Utbyggingsselskap 


2016 


Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, 
Gjerdrum, Nannestad, Nes 


Øvre Romerike Brann og Redning 
IKS 


2016 


A/H, Fet, Lørenskog, Skedsmo, 
Nittedal, Rælingen, Sørum 


Nedre Romerike Brann og 
Redning IKS 


2016 


Kommune Selskap Leveringsår 


  Styret SNR  Organisering og 
virksomhetsstyring 


2015 


Skedsmo KU Eiendomsskatt 2016 


Ullensaker kommune Kostnader og tilskudd barnehager 2016 


Lørenskog kommune Investeringsprosjekter (fase 1, 
2,3) 


2015-2016 
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1 Innledende bestemmelser 


1.1 Formål 
Økonomireglementet for Ullensaker kommune skal sikre en etisk og effektiv forvaltning av 
kommunens verdier i tråd med kommunestyrets planer og målsetninger. 
 
Delegering av myndighet i økonomiske saker framgår i sin helhet av delegeringsreglementet.   


1.2 Hjemmel 
Hjemmel er Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter. Staten 
oppfordrer kommunene til å drive mål- og rammestyring. Følgende forskrifter på tilhørende 
kommuneloven gjelder økonomiområdet: 


 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjetter - jfr kommuneloven § 46 nr 
8 


 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning – jfr 
kommuneloven § 48 nr 6 


 Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner - jfr kommuneloven § 49 nr 
2 


 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier - jfr kommuneloven § 51 nr 3 


 Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning - jfr kommunelovens § 52 
nr 2 
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2 Kommunens plan- og rapporteringssystem 


2.1 Generelt 
Ullensaker kommune baserer sine styringsdokumenter på styringsmodellen balansert målstyring. 
For økonomiplan-/årsbudsjettdokumentet som kommunestyret behandler innebærer dette en 
helhetlig behandling av de ulike tjenesteområder innenfor hvert av de fire hovedutvalgs-
områdene. Fokus vil være på prioritering/rammefordeling og resultatkrav gjennom kvantifiserbare 
resultatindikatorer.  
 
Ullensaker kommune bruker rammebudsjettering som styringsprinsipp i økonomistyringen. 
Årsbudsjettet vedtas på hovedutvalgsnivå, med en nettoramme pr hovedutvalgsområde. 
Hovedutvalgene vedtar budsjett for sine respektive enheter med en nettoramme pr enhet. 
Virksomhetsplanene utarbeides etter de økonomiske rammer og resultatmål som er gitt i vedtatt 
årsbudsjett.  
 
Det kommunale økonomistyringssystemet består av syv hovedelementer: 
 


1. Kommuneplanens langsiktige del  
2. Kommuneplanens handlingsdel 
3. Økonomiplan 
4. Årsbudsjettet  
5. Virksomhetsplanene  
6. Løpende rapportering 
7. Årsregnskap, årsrapport og nasjonal rapportering 


 


2.2 Kommuneplanen 
Kommuneplanens langsiktige del trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for kommunen. 
Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og rulleres hvert fjerde år, dvs. i hver 
kommunestyreperiode.  
 
Prioriteringene i kommuneplanens langsiktige del konkretiseres i handlingsdelen, økonomiplanen 
og årsbudsjettet. 
 


2.3 Økonomiplan 
I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunestyret selv vedta en økonomisk plan som 
omfatter fire år, og som skal rulleres hvert kalenderår. Økonomiplanens første år tilsvarer 
årsbudsjettet. Økonomiplanen er ikke bindende, men en rettesnor for budsjettet. 
 
Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over kommunens forventede inntekter og utgifter i 
planperioden. Det er viktig at en har med korrekt gjeldsbyrde for perioden, slik at gjeld og 
finanskostnader er korrekt beregnet. Det er ingen formelle krav til hovedoversikter eller andre 
fremstillinger, kommunene står fritt til å tilpasse økonomiplan lokalt. Økonomiplanen settes opp 
etter rammer til styringsmodellen til Ullensaker.  
 
Ansvaret for å utarbeide et forslag til helhetlig økonomiplan/årsbudsjett ligger hos rådmannen. 
Formannskap har ansvaret for å avgi innstilling til kommunestyret. Hovedutvalgene skal få 
rådmannens budsjettgrunnlag til gjennomgang og uttalelse før formannskapets behandling. 
 
Økonomiplanen skal vedtas i balanse innen utgangen av året før planens første gjeldende 
budsjettår og behandles i kommunestyret sammen med kommende årsbudsjett i 
november/desember. 
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2.4 Årsbudsjett 
I henhold til kommunelovens §§ 45 og 46 skal kommunestyret vedta en økonomisk plan for 
kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal deles inn i en drifts- og investeringsdel, og er 
bestemmende for bruken av midler i løpet av året. 
 
Statsbudsjettet er avgjørende for hvilke rammer kommunen kan jobbe med for kommende år og 
sluttbehandlingen av budsjettet kan ikke starte før statsbudsjettet er lagt fram.  
 
Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen.  
 
Årsbudsjettet vedtas på overordnet nivå på budsjettansvarsområder etter den styringsmodellen 
som kommunen har.  
 
 
Ved utarbeidelse av budsjettgrunnlag skal rådmannen legge til grunn følgende 
salderingsprinsipper som skal sikre kommunen langsiktig økonomisk handlefrihet:  


 Budsjettopplegget skal være basert på at kommunen årlig skal ha et positivt netto 
driftsresultat på minimum 2 % av totale inntekter.  


 Det må fastlegges en realistisk inntektsbane med hovedfokus på skatt, rammetilskudd 
og kommunens egne salgs- og leieinntekter.  


 Det må fastlegges en investeringsbane med tilhørende finansiering som gir en utvikling i 
netto finanskostnader som er balansert mot behovet for driftsmidler.  


 Total driftsramme for kommunens virksomhet fastlegges ut fra disse premissene. 
Prioritering mellom hovedutvalg og enheter skal reflektere de langsiktige prioriteringer 
kommunestyret har gitt gjennom overordnede planer (kommuneplan og delplaner) og 
tidligere økonomiplan. 


 
Årsbudsjettet skal vedtas i balanse innen utgangen av året før gjeldende budsjettår i 
kommunestyrets møte i november/desember. 
 
Kommunestyret vedtar netto utgiftsramme for de fire hovedutvalgsområdene. Videre vedtar 
kommunestyret overordnet styringskort.  
 
Hovedutvalgene vedtar netto utgiftsramme på enhetsnivå. Hovedutvalgene vedtar styringskort på 
tjenestenivå for enhetene som tilhører sitt hovedutvalgsområde. 
 


2.5 Virksomhetsplaner 
Virksomhetsplanene for de enkelte resultat- og stab/støtteenhetene utformes innenfor de rammer 
som kommunestyret har vedtatt. Virksomhetsplanene oversendes hovedutvalgene til etter 
kommunestyrets behandling av årsbudsjettet. 
 


2.6 Løpende rapportering 
Det legges frem rapporter pr tertial for behandling i kommunestyret. Dersom det oppstår 
vesentlige forhold utenfor de faste rapporteringstidspunkt, skal dette rapporteres til 
kommunestyret uten ugrunnet opphold. 
 
Gjennom den løpende rapporteringen foretas det en grundig gjennomgang og oppfølging av 
regnskapet i forhold til budsjettet.  
 
I henhold til kommunelovens § 47 er vedtatt årsbudsjett bindende for administrasjonen på det 
nivå budsjettvedtakene er fattet på. Viser det seg at forutsetningene for budsjettet endrer seg i 
løpet av budsjettåret skal dette meldes til kommunestyret, som kan foreta nødvendige 
budsjettendringer.. 
 
I økonomirapportene skal det framgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte 
budsjettrammer. Ved eventuelle budsjettoverskridelser skal det gjøres rede for hvilke tiltak som er 
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iverksatt eller som skal iverksettes for å gjenvinne budsjettbalansen, og eventuelle konsekvenser 
for omfang av og kvalitet på tjenestetilbudet. I økonomirapportene skal årsakene til eventuelle 
budsjettoverskridelser fremgå.  
 
Økonomirapportene skal omhandle både drifts- og investeringsregnskapet. 
 
Rapportering for 1. og 2. tertial skal omhandle økonomisk status samt utvikling i sykefravær. I 
årsregnskap/årsrapport, som erstatter 3. tertialrapporteringen, skal det redegjøres for øvrige 
fokusområder i kommunens overordnede styringskort. 
 
 
2.7 Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering 
I henhold til kommunelovens § 48 skal kommunen utarbeide årsregnskap (tallmessig oppstilling) 
og årsberetning (beskrivende del) etter hvert budsjettår. Årsregnskapet skal fremlegges i samme 
form som årsbudsjettet er vedtatt. 
 
Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Dette er også frist for 
nasjonal rapportering (KOSTRA). Rådmannen skal utarbeide årsberetning som skal foreligge 
senest innen 31. mars.  
 
Årsregnskapet og årsberetningen skal behandles samtidig av kommunestyret selv senest seks 
måneder etter regnskapsårets slutt. Kommunestyrets vedtak må angi disponering av 
regnskapsmessig mindreforbruk eller inndekking av regnskapsmessig merforbruk. 
 
Årsregnskap og årsberetning skal avlegges i tråd med de til enhver tid gjeldende regler for 
årsregnskap og årsberetning. 
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3 Regler regnskap 


3.1 Regnskapsskikk 
Årsregnskapet skal føres i tråd med de til enhver tids gjeldende regnskapsforskrifter og god 
kommunal regnskapsskikk, både hva angår selve regnskapsføringen, den økonomiske 
informasjonen årsregnskapet gir og KOSTRA-rapportering. Forening for god kommunal 
regnskapsskikk (GKRS) utarbeider standarder for god kommunal regnskapsskikk. Det vektlegges 
at årsregnskapet skal gi tilstrekkelig god informasjon om ressursbruken for de ulike aktivitetene/ 
virksomhetene. 
 
Posteringer skal skje fortløpende og uten opphold for å sikre god budsjettkontroll ved ajourførte 
regnskapsrapporter. 
 
Det tilligger rådmann å utarbeide rutiner som sikrer god og forsvarlig økonomisk informasjon. 
 


3.2 Attestasjon og anvisning 
Kommunestyret har i delegeringsreglementet gitt rådmannen anvisningsmyndighet for hele den 
kommunale forvaltning.  
 
Rådmannen har i administrativt delegeringsreglement foretatt intern delegering av sin 
anvisningsmyndighet til enhetslederne. For utøvelse av attestasjon og anvisning skal reglene i 
det administrative delegeringsreglementet og etablerte prosedyrer følges. For alle utgifter skal det 
være en to-trinns-kontroll med attestasjon og anvisning. Det er ikke anledning til å attestere eller 
anvise utgifter som gjelder egen person, eller at samme person foretar både attestasjon og 
anvisning. Regnskapsavslutning 
 
Rådmannen er i delegeringsreglementet gitt fullmakt til å avslutte regnskapet i henhold til 
gjeldende lover og forskrifter. Dette inkluderer strykninger i tråd med regnskapsforskriftens § 9, 
dersom drifts- og eller investeringsregnskapet viser et regnskapsmessig merforbruk 
(underskudd), også prioriteringer ved delvise strykninger. 
  


3.3 Avsetning til og bruk av fond  
Kommunestyret selv vedtar avsetning til og bruk av disposisjonsfond og ubundne investerings-
fond.  
 
I delegeringsreglementet er rådmannen gitt myndighet til å foreta avsetning til og bruk av bundne 
driftsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen.  
 


3.4 Overføring av midler fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 
Rådmannen har i delegeringsreglementet fått disponeringsfullmakt til å overføre driftsmidler til 
investeringsregnskapet innenfor rammen av den enkelte enhets ramme til finansiering av 
anskaffelser som er av investeringsmessig karakter. 
 


3.5 Avslutning av investeringsregnskapet 
Rådmannen skal avslutte årsregnskapet i tråd med gjeldende forskrift. 
  


3.6 Aktivering og avskrivning 
Investeringer med økonomisk levetid på minst 3 år og anskaffelseskostnad på minimum kr 
100.000 skal føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen.  
 
Investeringer skal aktiveres til anskaffelseskostnad. 
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Aktiverte eiendeler skal avskrives lineært (like store beløp hvert år) og etter fastsatte 
avskrivningsperioder iht regnskapsforskriften. Avskrivninger begynner tidligst det året 
investeringsprosjektet er ferdig og senest året etter. 
 


3.7 Vurdering av kortsiktige fordringer 
For å sikre at kommunen opprettholder sin soliditet og likviditet, skal kommunens fordringer 
gjennomgås minst en gang pr. år. Fordringer som er uerholdelige eller bortfalt bør utgiftsføres og 
belastes innenfor budsjettrammen til den tjenesten hvor tapet er påløpt. Rådmannen har ansvar 
for å sørge for at kommunen til enhver tid har en reell fordringsmasse. 
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4 Investeringer 


4.1 Definisjoner 
Investeringer gjelder anskaffelser av varige driftsmidler med en forventet levetid på minst 3 år og 
anskaffelseskostnad på minimum kr 100.000, jf grense fastsatt av GKRS (God kommunal 
regnskapsskikk). 
 


4.2 Investeringsmidler  
Det er kommunestyret som vedtar de årlige investeringer i forbindelse med den årlige rullering av 
økonomiplan/årsbudsjett. Investeringene skal bare unntaksvis fremmes på annen måte (jfr. pkt. 
nedenfor). De enkelte enheter fremmer sine investeringsbehov i forbindelse med utarbeidelse av 
budsjett/økonomiplan. Driftsmessige konsekvenser må synliggjøres.  
 
Investeringer som bare er oppført i økonomiplanen, har ikke bevilgning. For investeringer som 
går over flere budsjettår, er det bare gitt bevilgning i forbindelse med de enkelte årsbudsjetter. 
Dersom fremdrift skulle gå raskere enn planlagt, må det søkes tilleggsbevilgning i det 
angjeldende år. 
 
Dersom det viser seg nødvendig å fremme forslag om investeringer utenom den vanlige 
planleggingsprosessen, avgjør rådmannen i samråd med ordfører om saken skal fremmes for 
rette folkevalgte nivå. 
 


4.3 Administrasjon av byggeprosjekter 
Rådmannen har ansvar for gjennomføring av investeringsprosjektene, herunder ansvar for 
iverksettelse av betryggende intern kontroll.   
 


4.4 Prosjektering og oppstart 
Når avsetning er gjort i økonomiplan, utarbeides for bygningsprosjekter rom- og 
funksjonsprogram med kostnadsoverslag, som behandles av kommunestyret. Rådmannen gis 
fullmakt til å engasjere prosjekteringsfirma. Gjennom denne saken fastsettes endelig ramme for 
investeringsprosjektet. Driftsmessige konsekvenser av investeringen må synliggjøres.  
 
Rådmannen kan unnta prosjekter med en kostnadsramme på inntil 10 mill kr fra slik behandling, 
når det er klart at kostnadene til prosjektet ligger innenfor rammen på det som er ført opp i 
økonomiplanen. 
 
Detaljprosjektering kan igangsettes når rom- og funksjonsprogram og kostnadsramme er vedtatt 
av kommunestyret.  
 
 
Ansvarlige for byggeprosjekter, innkjøp m.v. må påse at reglement for innkjøp følges. Dette for å 
sikre overholdelse av terskelverdier, utlysninger av innkjøp m.v. 
 
Arbeidet kan igangsettes når følgende er oppfylt:  


 investeringsprosjektet er vedtatt med kostnadsoverslag  


 tilbud er innhentet og entreprenør er valgt 


 finansieringsplanen ligger innenfor vedtatt ramme i årsbudsjettet  
 
For samlebevilgninger skal det legges frem sak for hovedutvalget om fordeling på aktuelle 
prosjekter med tilhørende bevilgning og prosjektnummer. 
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4.5 Gjennomføring 
Det skal påses at byggearbeidene utføres innenfor bevilgningsrammen samt at byggeregnskapet 
til enhver tid gir full oversikt. Investeringsprosjekter følger tertialvis rapportering. 
 


4.6 Rapport og sluttregnskap 
For prosjekter med en verdi over 10 mill kr skal det utarbeides rapport og sluttregnskap som 
legges frem for kommunestyret til behandling senest innen ett år etter at overtakelsesforretning 
har funnet sted, eventuelt etter at sluttfaktura er mottatt og bokført.  


 
Rådmannen har ansvaret for at rapport og sluttregnskap utarbeides. Rapporten skal gi en 
sammenfatning av et tiltaks eller et prosjekts praktiske gjennomføring inkl. prosjektets økonomi 
gjennom hele prosjektets levetid. Utarbeidet sluttregnskap oversendes revisjonen for 
gjennomgang før regnskapet fremlegges for politisk behandling med sluttbehandling i 
kommunestyret.  
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5 Forvaltning av finanser og eiendeler 


5.1 Likviditet 
Det påligger kommunestyret et særlig ansvar å sikre at kommunen har så god likviditet at de 
løpende forpliktelser kan dekkes. Kommunen bør unntaksvis benytte seg av likviditetslån. 
 
Under behandlingen av årsbudsjettet skal kommunestyret på bakgrunn av rådmannens 
oppstilling foreta en særskilt vurdering av behovet for en styrking av likviditeten. Tilsvarende 
ligger det også til rådmannen å redegjøre for eventuell bruk av likviditetsreserven under 
regnskapsavslutningen. 
 


5.2 Finansforvaltning 
Det vises til eget reglement for finansforvaltning. 
 


5.3 Kommunale garantier  
Kommunelovens § 51 med utfyllende forskrift regulerer kommunens adgang til å stille garantier. 
 
Det kan bare stilles kommunal garanti for andres økonomiske forpliktelser når det foreligger en 
særlig kommunal interesse eller er bestemt i lov. En særlig kommunal interesse foreligger når 
formålet med virksomheten det garanteres for er en kommunal primæroppgave, og når tyngden 
av brukerne bor i kommunen. 
 
Det kan ikke stilles garanti for økonomiske forpliktelser som er knyttet til utøvelse av 
næringsvirksomhet. 
 
Kommunen kan bare forplikte seg ved simpel kausjon. 
 
Vedtak om kommunal garanti skal fattes av kommunestyret selv, og må inneholde en grense for 
maksimumsbeløp og være tidsavgrenset. 
 


5.4 Salg og avhending  
Salg og avhending av utstyr og materiell ligger til rådmannen å avgjøre innenfor gjeldende 
budsjett. 
 
Myndighet knyttet til salg av eiendommer og bygninger er regulert i delegeringsreglementet., Salg 
av aksjer/andeler og anleggsmidler ligger til kommunestyret å avgjøre. 
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6 Innkjøp 


Kommunestyret vedtok den 11.05.2015 i sak 33/15 at «Innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre 
Romerike» og oppdatert «Reglement for innkjøp» skal legges til grunn for kommunens innkjøp. 
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7 Fakturering og innfordring  


 
Rådmannen er i delegeringsreglementet gitt myndighet knyttet til fordringer, låneforhold og sikring 
av kommunens økonomiske interesser. Punktene i dette kapittelet omhandler denne fullmakten.  


7.1 Fakturering av kommunale krav  
Grunnlaget for fakturering oppstår når kommunen har et krav/fordring på en person, et foretak 
eller en organisasjon, ved at det er levert eller inngått avtale om levering av varer og/eller 
tjenester. 
 
Forfall settes til 10 - 30 dager etter fakturadato, og på fakturaen skal det fremgå at ved betaling 
etter forfall forbeholder kommunen seg retten til å beregne og kreve forsinkelsesrenter og 
purregebyr. 
 
Rådmannen har ansvar for at kommunen etablerer forsvarlige og effektive rutiner for dette 
arbeidet. 
 


7.2 Innfordring av kommunale krav 
Fullmakten i dette kapittel gjelder innkreving av alle private- og offentligrettslige krav hvor 
kommunen er kreditor. Innfordring omfatter purringer og innkreving iht. tvangsfullbyrdelseslovens 
regler. Grunnlaget for innfordring oppstår når kravet er forfalt til betaling, men fortsatt står ubetalt. 
 
Rådmannen er i delegeringsreglementet gitt de nødvendige fullmakter til å iverksette effektive og 
forsvarlige innfordringstiltak for å sikre og å kreve inn kommunens utestående fordringer. 
Innfordringen skal skje i henhold til god innfordrings- og inkassoskikk, og etter gjeldende lover og 
regler på området. 
 
Fullmakten omfatter også aksept og avslag på tilbud/avtaler som faller inn under Lov av 17. juli 
1992 nr 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven), og Lov 
av 8. juni 1984 nr 54 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven). 
 
Til innfordring kan det innledes samarbeid med inkassobyrå.  
 


7.3 Forsinkelsesrenter og gebyr  
Dersom et krav betales etter forfall skal det beregnes forsinkelsesrenter fra forfallsdato og frem til 
betalingen skjer. Kommunen skal følge de til enhver tid gjeldende maksimumssatser for 
beregning av forsinkelsesrenter jfr Lov av 17. desember 1976 nr 100 om renter ved forsinket 
betaling mv, og aktuelle særlover. 
 
Ved purringer og andre innfordringstiltak bør det kreves erstatning (gebyr) for 
innfordringsomkostninger. Denne type erstatning er regulert i Lov av 13. mai 1988 nr 26 om 
inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav, og kommunen skal følge de til en 
hver tid gjeldende maksimumssatser. 
  


7.4 Betalingsavtaler 
På bakgrunn av henvendelse fra skyldner kan rådmannen inngå betalingsavtaler for alle 
kommunale krav. Slike avtaler bør normalt være kortsiktige. For restanser større enn kr. 50 000 
bør det stilles krav om sikkerhet. 
 
Endring av betalingsbetingelser omfatter endring av låneform, betalingstidspunkt og hvordan 
betaling skal skje. Endring av lånebetingelser omfatter i tillegg også endring av sikkerhet, rente 
samt tilbakebetalingstid. 
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7.5 Stopp av tjenestetilbud  
Rådmannen har ansvaret for å påse at det iverksettes nødvendige tiltak slik at tjenestetilbudet 
kan stoppes for debitorer som har restanser for mer enn 2 perioder. Dette kan være utkastelse fra 
kommunal bolig, stenging av vann / avløp, plassoppsigelse i barnehage og SFO, matombringing 
m.m. 
 


7.6 Tapsavsetning 
Fordringene bør være gjenstand for vurdering som en naturlig del av den løpende 
økonomiforvaltningen. Gjennomgang og vurdering av fordringsmassen bør gjøres jevnlig. 
 
Det bør foretas tapsavsetning for å dekke forventede tap på krav.  
 


7.7 Pant / prioritetsvikelse   
Rådmannen gis fullmakt til å slette heftelser på parseller og tomter som skilles ut fra 
hovedeiendom som egne bruksnummer. Det forutsettes at den fraskilte parsellen eller tomten 
ikke forringer hovedeiendommens verdi i slik grad, at den ikke gir dekning for eksisterende 
heftelser. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelse av kommunale heftelser. Det 
forutsettes at restansen / kravet sikres på andre måter. 
 


7.8 Ettergivelse av krav 
Rådmannen delegeres myndighet til etter søknad å ettergi krav med inntil kr 100 000 i det enkelte 
tilfelle.  Myndigheten anvendes etter de prinsippene som følger av skattebetalingsloven kapittel 
15. 
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8 Andre ansvarsområder 


8.1 Husbanksaker 
Rådmannen er i delegeringsreglementet gitt fullmakt til å behandle og avgjøre søknader om 
startlån og tilskudd innenfor de rammer som årlig tildeles av Husbanken og de kriterier 
kommunestyret har fastsatt. 


8.2 Innfordring av skatt og avgift 
Her henvises til gjeldende Skatteoppkreverinstruks. 


8.3 Kontantkasser   
Kommunens utgifter og inntekter skal så langt som mulig føres direkte ut og inn av kommunens 
regnskap. Rådmannen kan i særlige tilfeller innvilge rett til kontantkasse.  
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9 Avsluttende bestemmelser 


9.1 Intern kontroll 
Rådmannen har ansvar for å etablere betryggende kontroll som sikrer at kommunen når de mål 
som er satt, både på overordnet nivå og for de ulike tjenestene.  
 
En effektiv kontroll sikres gjennom en kontinuerlig oppfølging /dialog med både etater og stab. 
 
Rådmannen har ansvar for at rutiner dokumenteres og er gjenstand for løpende oppfølging. 
 


9.2 Ikrafttredelse   
Dette reglementet trer i kraft fra vedtak og erstatter tidligere vedtatte reglement på berørte 
områder i dette reglementet. 
 





