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Saker til behandling 

8/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00224-5 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 14.03.2016 8/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg: 
1. Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Gjerdrum 

kommune
2. Oversendelsesbrev Statsarkivet i Oslo
3. Tilsynsrapport fra Statsarkivet i Oslo
4. Kommunens svar på tilsynsrapport
5. Saker til behandling
6. Saker til oppfølging

Tilbake til saksliste 
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9/16 Overordnet analyse - foreløpig presentasjon 

Arkivsak-dok. 15/00162-3 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 14.03.2016 9/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 

Vedlegg:  
Foreløpig utkast til overordnet analyse 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalgets skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen innen 
utgangen av 2016. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

Opplegg og fremdrift for overordnet analyse ble behandlet i utvalget den 1. februar 
2016. Utvalget fikk samtidig innspill fra rådmann. Fremdriftsplanen forutsetter at 
overordnet analyse bli sak på hvert møte fremover og at analysen vedtas i siste møte 
før sommeren. 

Det som nå legges frem er et uferdig dokument, en skisse til overordnet analyse. 
Dette legges frem som grunnlag for den første drøfting i utvalget. Et mulig opplegg 
for behandlingen frem til sommeren kan være følgende: Først kan det være aktuelt at 
utvalget drøfter hvilke utfordringer man mener Gjerdrum står overfor innen de enkelte 
tjenesteområdene. Når man har utfordringsbildet klart kan man videre se på områder 
man mener at kontrollutvalget bør ha fokus på i kommende periode. Disse områdene 
må så vurderes ut i fra risiko og vesentlighet slik at man kan skille ut de områder som 
er mest aktuelle for forvaltningsrevisjon.  

Tilbake til saksliste 
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10/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00232-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 14.03.2016 10/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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2014/1895 2014/27972 MARLIE 01.02.2016 


 


Plan for utførelse av pålegg 


Viser til endelig tilsynsrapport datert 19.01.16 med pålegg om utbedringer. Gjerdrum kommune 
planlegger å etterkomme de avvik som ble adressert under tilsynet på følgende måte: 
 
Det er avsatt nok resurser til å dekke daglig arkivarbeid og utbedring av pålegg. Det er utarbeidet 
en prosjektplan for å sikre dedikerte timer pr. uke til arbeidet med daglige oppgaver, etterslep og 
for å etterkomme pålegg. Se vedlegg. 
 
Jeg viser videre til Endelig tilsynsrapport med pålegg om utbedringer. 
 
Punkt 1, 2 og 4: Arkivorganisering og arkivansvar/Arkivplan/Fastsettelse av 
kassasjonsfrister 
Rådmannen og hans team utarbeider delegeringsreglement våren 2016 som tydelig plasserer og 
delegerer arkivansvaret i organisasjonen. Denne vil også ivareta arkivansvaret i interkommunale 
selskaper. For å få et tettere samarbeid og definere ansvaret ytterligere, vil det bli opprettet en 
faggruppe hvor den enkelte i sin stillingsbeskrivelse får definert arkivansvaret for sin virksomhet. 
I tillegg vil arkivleder sette opp faste møter for å få en tettere dialog og oppfølging med ytre 
virksomheter og fagområder.  
 
Arkivplanen revideres med utgangspunkt i nytt delegeringsreglement og alle rutiner, instrukser 
og planer oppdateres gjeldene til nåværende organisering. En oppdatert bevarings- og 
kassasjonsplan vil inngå i arkivplanen. Se vedlagt prosjektplan. 
 
Punkt 3: Periodisering og langtidsbevaring av det elektroniske arkivet 
Arkivtjenesten har avgjort å periodisere fra ePhorte ble innført i 2006 og frem til siste 
kommunestyreperiode 2015. Arbeidet med ferdigstilling og klargjøring av saker er påbegynt, og 
EVRY er kontaktet for avtale om bistand til uttrekk av data. Se vedlagt prosjektplan. 
 
  







 Side 2 av 2 
 


Punkt 5: Arkivlokaler 
Arbeidet er påbegynt og ny dør av typen REI 120 er bestilt. Ytterligere tiltak for å sikre 
brannspredning og fuktinntrengning utføres av Teknisk avdeling. Instruks for tilgangsstyring 
utarbeides av arkivet og vil også inngå i arkivplanen. Nødvendig renhold etableres i hht. NS Insta 
800. 
 
 
Punkt 6: Ordning og katalogisering 
For å frigjøre plass i fjernarkivet vil vi se på løsninger for tilbakeføring av arkiv til enkelte 
virksomheter med godkjente arkivlokaler. Ordning, katalogisering og listeføring for øvrig vil 
foregå etter utarbeidet bevarings- og kassasjonsplan. Gjerdrum kommune vil lage en plan for 
utførelse av pålegg innen gitt tidsfrist.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kathrine Holm 
Arkivleder 
 


 
 
 


 
  
  
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Prosjektplan 
2 Arkiveringav opplysninger i 


kommunes NAV-tjeneste. Endret 
rutine. 


 
 
 
Kopi til: 
Frits Arne Eriksen    
Mari Aa. Rjaanes    
Tor Johan Ekkjestøl    
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1. Innledning 


1.1. Bakgrunn for tilsynet 


Statsarkivet i Oslo gjennomførte stedlig tilsyn i Gjerdrum kommune den 03.11.2015, etter først å ha 
varslet Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
Hjemmel for Riksarkivets og statsarkivenes tilsynsvirksomhet er gitt i lov av 4. desember 1992 nr. 126 
om arkiv (arkivloven) § 7: ”Riksarkivaren har rettleiings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlege 
organ”.1 Hensikten med tilsynet er å kontrollere at gjeldende krav i lov og forskrifter om sikring og 
tilgjengeliggjøring av arkiver blir oppfylt.  
 
Kommunale og fylkeskommunale arkiver er sentrale for innbyggernes rettssikkerhet, som beslut-
ningsgrunnlag for forvaltningen og som historisk kildegrunnlag. 
 
Arkivloven og arkivforskriften krever blant annet at kommunale virksomheter skal ha en depotord-
ning for eldre arkiver, oppbevare dem i sikre lokaler og gjøre arkivene tilgjengelige for publikum.2 
 
Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sek-
tor, som ble publisert i 2010, understreket nødvendigheten av at statsarkivene har tilsyn med kom-
munene og fylkeskommunene.3 Undersøkelsen viste manglende sikring av arkivmaterialet i kommu-
nal sektor. Den manglende sikringen gir økt risiko for at bevaringsverdig dokumentasjon går tapt. 
 
Videre viste undersøkelsen at få elektroniske systemer i kommunal sektor er laget med tanke på at 
bevaringsverdig dokumentasjon skal kunne sikres for fremtiden. Særlig er situasjonen kritisk for fag-
systemene samtidig som mye arkivmateriale er utilgjengelig for publikum. 
 
Riksarkivaren har siden 2010 hatt et økt fokus på tilsyn med arkivene i kommunal sektor. I Stortings-
meldingen om arkiv blir også effektivt tilsyn med kommunal sektor beskrevet som en av de viktigste 
utfordringene for Arkivverket.4 
 
De åtte regionale statsarkivene gjennomfører nå tilsyn med arkivdanning og arkivbevaring i kommu-
ner over hele landet. Gjerdrum er den 16. kommunen i Akershus som får tilsynsbesøk av Statsarkivet 
i Oslo i denne runden. 
 
Tema for tilsynet hos Gjerdrum kommune den 03.11.2015 var å etterse arkivdanningen, bruk og 
håndtering av saksbehandlings- og fagsystemer samt å kontrollere rutiner, ordninger og lokaler for 
eldre, avsluttede og bortsatte arkiver. 


                                                           
1
 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv [arkivlova]: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126 (per 


19.01.2016) 


2
 FOR 1998-12-11 nr 1193: Forskrift om offentlege arkiv: 


https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-12-11-1193 (per 19.01.2016) 


3
 Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor, 


Dokument 3:13 (2009-2010): http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/arkiv.aspx (per 19.01.2016) 


4
 Meld. St. 7 (2012-2013) Arkiv: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-7-20122013/id707323/  


(per 19.01.2016) 



https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-12-11-1193

http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/arkiv.aspx

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-7-20122013/id707323/
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1.2. Dokumentasjon og gjennomføring 


I tillegg til den dokumentasjonen Gjerdrum kommune sendte inn i forkant av tilsynet,5 benyttet 
Statsarkivet i Gjerdrum kommunens bygningsfaglige tilstandsrapport og kommunens svar på Riksar-
kivarens årlige undersøkelse6 samt informasjon som er tilgjengelig på organets nettsider til å forbe-
rede tilsynet. I etterkant av tilsynet mottok Statsarkivet i Oslo ytterligere opplysninger om arkivrela-
terte forhold i Gjerdrum kommune.7 
 
Tilsynet ble gjennomført den 03.11.2015 i Herredshuset på administrasjonssenteret i Ask. Tilsynet 
hadde form av intervjuer samt befaring av arkiver og lokaler. 
 
Fra Statsarkivet i Oslo møtte: 
 


 Seniorrådgiver Jon Sandven 


 Seniorrådgiver Marcus Liebold 
 
Fra Gjerdrum kommune møtte: 
 


 Frits Arne Eriksen, rådmann 


 Tor Johan Ekkjestøl, personal- og organisasjonssjef  


 Mari Aanensen Rjaanes, fagleder service, informasjon og arkiv  


 Kathrine Holm, arkivleder  


 Frøydis Rolid Løkken, (arkiv)konsulent 


 Tone Øvergaard, leder for barnevernet  


 Bente Myhre, barnevernskonsulent  


 Jan Kåre Berglid, leder i NAV 


 Kjersti Tune, nestleder i NAV 
 
Rådmann Eriksen, personal- og organisasjonssjef Ekkjestøl og fagleder for service, informasjon og 
arkiv, Rjaanes, deltok både på det innledende og oppsummerende møtet. Leder for barnevernet, 
Øvergaard, samt barnevernskonsulent Myhre deltok under i et intervju om arkivrutiner i kommunens 
barnevernstjeneste, mens leder for NAV, Berglid, og nestleder i NAV, Tune, deltok på et tilsvarende 
intervju for kommunens NAV-tjeneste. Arkivleder Holm og konsulent Rolid deltok under hele tilsynet. 


                                                           
5
 Den 07.10.2015 ble det fra Gjerdrum kommune oversendt følgende dokumentasjon: arkivplan for Gjerdrum 


kommune som bl.a. inneholder enkelte arkivfaglige instrukser og saksbehandlingsrutiner, en oversikt over 


kommunens journalførte dokumenter for driftsårene 2012-2014, kommunens restanseoversikt for saksbehand-


lings- og arkiveringssystemet ePhorte, en oversikt over organets fagsystemer samt informasjon om hvilke arkiv-


lokaler Gjerdrum kommune disponerer over. Den 30.10.2015 mottok Statsarkivet i Oslo kommunens eierstra-


tegi og selskapsavtaler. 


6
 Bygningsfaglig tilstandsrapport ble oversendt til Statsarkivet i Oslo den 29.12.2011. Resultatene fra Riksarki-


varens spørreundersøkelse for 2014 er tilgjengelig på: 


http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivutvikling/Arkivstatistikk/Kommunale-arkivtjenester/Akershus (per 


19.01.2016) 


7
 Den 09.11.2015 mottok Statsarkivet i Oslo arkivplanen og -rutiner for NAV-tjenesten i Gjerdrum kommune 


samt statusrapporter og varslingsmeldinger om forhold ved arkivtjenesten i kommunen. 



http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivutvikling/Arkivstatistikk/Kommunale-arkivtjenester/Akershus
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2. Gjerdrum kommune – oppbygging, organisering og arkivtjeneste 


Gjerdrum kommune har per dags dato om lag 6.300 innbyggere. Det er ca. 340 årsverk fordelt på 
rundt 400 ansatte i kommunen. Kommunens administrasjonssenter er i Ask, der Rådhuset og flere 
kommunale tjenester er lokalisert. Kommunen grenser til Nannestad i nord, Ullensaker i øst, Sørum 
og Skedsmo i sør og Nittedal i vest. Gjerdrum er først og fremst en bokommune. 
 
Gjerdrum kommune er i dag organisert etter tonivå-modellen. Kommunen ledes av rådmannen som i 
sine vurderinger støtter seg på et rådmannsteam. I tillegg til utvalgte stabs- og støttefunksjoner fin-
nes det 14 kommunale virksomheter. Virksomhetslederne rapporter direkte til rådmannen hhv. råd-
mannsteamet. 
 
Arkivtjenesten er en del av personal- og organisasjonsenheten i Gjerdrum kommune. Gjeldende en-
het ble omorganisert i 2015. Som konsekvens av omorganiseringen ble arkivtjenesten slått sammen 
med kommunens tidligere servicesenter. Den nyopprettede personal- og organisasjonsenheten for-
valter kommunens oppgaver innen publikumsservice og -mottak, kommunikasjon, arkiv og personal 
og betjener samtidig det politiske sekretariatet. 
 
Gjerdrum kommune har et utstrakt samarbeid med de andre kommunene på Øvre Romerike gjen-
nom Øvre Romerike Utvikling (ØRU).8 Kommunene deltar i en rekke former for interkommunalt sam-
arbeid og har eierinteresser i flere selskaper.9 Arkivansvaret, arkivdanning samt bevaring av skapt 
arkivmateriale er ikke definert i selskapsavtaler, samarbeidsavtaler eller lignende. Det er heller ikke 
dokumentert om noen av organene følger bestemmelsene i arkivloven med forskrifter. 
 
Arkivtjenesten i Gjerdrum kommune inngår i kommunens servicesenter. Servicesenteret er beman-
net med fire personer (fire årsverk), og består av en fagleder, en arkivleder og to konsulenter. Det er 
1,4 årsverk som primært er knyttet til arkiv, mens de resterende årsverk går til servicesenterets 
andre oppgaver innen service og informasjon. Gjerdrum kommune opplyste under tilsynet at flere av 
servicesenterets medarbeidere likevel kan trekkes inn i arkivarbeidet, dersom dette skulle være nød-
vendig. Ifølge kommunen skal den valgte organiseringen gi større handlingsrom og mindre sårbarhet 
innen de ovenfor nevnte oppgavene. 
 
Gjerdrum kommune har hatt sentralisert arkivdrift siden mars 2002, og fullelektronisk arkiv siden 
29.05.2006. Kommunen benytter ePhorte som journal- og arkivsystem for all saksbehandling som 
ikke foregår i lukkede fagsystemer. Det finnes ca. 150 aktive brukere av ePhorte i kommunen og an-
tall journalposter har ligget rundt 11.500 årlig de siste årene. 
 
Kommunen har arkivlokaler i kjelleren og i 3. etasje på Herredshuset som fungerer som daglig- hhv. 
bortsettingsarkiv. Gjerdrum kommune disponerer samtidig arkivlokaler ved Gjerdrum bo- og behand-
lingssenter (Helse og omsorg) og i Bankbygget (Helsestasjon).10 


                                                           
8
 Kommunene som deltar i samarbeidsorganet Øvre Romerike Utvikling er Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Nanne-


stad, Nes og Ullensaker. 


9
 Av Riksarkivarens spørreundersøkelse for 2014 fremgår det, at Gjerdrum kommune er involvert i 18 ulike 


former for interkommunalt samarbeid. Kommunen oversendte den 30.10.2015 inngåtte selskapsavtaler for 
brann- og redningstjenesten (Øvre Romerike brann og redning IKS), sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget 
(Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS) og revisjon (Romerike Revisjon IKS), samtidig som kommunen over-
sendte en eierstrategi for Romerike Krisesenter IKS (RKS). 
10


 For nærmere omtale av arkivlokaler se kapittel 3.3 og 3.5. 
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3. Tilsynsområder 


Blant tilsynsområdene var arkivorganisering og arkivdanning, herunder arkivplan, journalføring og 
fagsystemer. I tillegg ble det ført tilsyn med kommunens ordninger for å sikre og tilgjengeliggjøre 
bortsatte, eldre og avsluttede arkiver. Dette omfatter arkivlokaler for bortsettingsarkiver og eldre og 
avsluttede arkiver, arkivbegrensning og kassasjon, ordning, pakking og listeføring av arkiver, register 
over arkivbestand og tilvekst, samt ordninger for publikumets bruk av arkivmaterialet innenfor de 
rammer som gjelder for innsynsrett og skjerming. 


3.1. Arkivdanning, journalføring og fagsystemer 


Ifølge arkivforskriften § 2-2 skal et offentlig organ til enhver tid ha en ajourført samleplan, en arkiv-
plan, som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Arkivplanen skal også vise hvilke 
instrukser, regler, planer osv. som gjelder for arkivarbeidet. Arkivplanen skal bidra til at virksomheten 
har god styring på hele arkivfeltet. 
 
Gjerdrum kommune har en arkivplan som ble utarbeidet i 2008, og som sist ble revidert i 2013. Un-
der intervjuet med arkivlederen ble det gitt uttrykk for at arbeidskapasiteten ikke strekker til for å 
oppdatere planen, selv om det i arkivplanen nevnes at den skal revideres ved grunnleggende end-
ringer og uansett hvert fjerde år. Omorganiseringer, slik Gjerdrum kommune har gjennomført i per-
sonal- og organisasjonsenheten i 2015, er å anse som grunnleggende endringer, noe som følgelig 
burde ha initiert en oppdatering av arkivplanen. 
 
Mangel på ajourhold av arkivplanen er også årsak til utydelighet knyttet til plassering og delegering 
av arkivansvaret i kommunen. Arkivforskriften § 1-1 slår fast at “det overordnede ansvaret for arkiv-
arbeidet i et offentlig organ tilligger den øverste ledelsen i organet. I kommuner og fylkeskommuner 
er arkivansvaret en del av det overordnede administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssje-
fen, jf. Kommuneloven § 23. Et offentlig organ har ansvaret for at underliggende organer får nødven-
dig veiledning, råd og instrukser for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhold av 
arkivloven.” 
 
Dette innebærer at det er rådmannen som administrasjonssjef som har det øverste arkivansvaret i 
kommunen. Forholdet er nevnt i kommunens arkivplan, samtidig som det henvises til at arkivlederen 
har det faglige ansvaret for kommunens samlede arkivvirksomhet. Slik Gjerdrum kommune har orga-
nisert servicesenteret og den tilknyttede arkivtjenesten, fremstår det imidlertid som uklart om det er 
nåværende fagleder eller arkivleder som har det faglige ansvaret for arkivholdet i kommunen. Av 
arkivplanen fremkommer det heller ikke om, og til hvem, rådmannen har delegert arkivansvaret. 
 
Arkivplanen til Gjerdrum kommune inneholder mange bra ansatser og de deler som anbefales i Riks-
arkivarens mal for arkivplaner.11 Den er likevel mangelfull med hensyn til opplysninger om det eldre 
og avsluttede arkivmaterialet som kommunen forvalter. Videre mangler det en detaljert funksjons- 
og oppgavebeskrivelse av de enkelte fagsystemene som kommunen benytter seg av samt en rede-
gjørelse for hvilket materiale som skapes i disse systemene og hvordan dette blir vurdert med tanke 
på bevaring og kassasjon. 


                                                           
11


 Riksarkivarens mal for arkivplaner er tilgjengelig på http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-


forvalting/Arkivering/Arkivplan/Mal (per 19.01.2016) 



http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Arkivering/Arkivplan/Mal

http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Arkivering/Arkivplan/Mal
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Riksarkivarens forskrift kapittel IX §§ 3-2 og 3-3 definerer hvilke instrukser og retningslinjer som må 
være på plass for at virksomheten skal ha et godkjent elektronisk arkiv.12 Gjerdrum kommune har 
ikke dokumentert disse instruksene og retningslinjene i sin arkivplan. Arkivtjenesten har utarbeidet 
forslag til slike retningslinjer, men de er ennå ikke formelt godkjent og dermed ikke implementert. 
 
Under tilsynet fremkom det, at arkivplanen ikke er godkjent i kommunens ledelse. Forholdet indike-
rer at arkivplanen ikke anses å være en integrert del av kommunens overordnede styringsdokumen-
tasjon, samtidig som forholdet tyder på manglende forankring av arkivplanen i organet. 
 
Eldre versjoner av arkivplanen blir bevart og er tilgjengelige i kommunens bortsatte arkivmateriale. 
 
Arkivforskriften § 2-1 formulerer at ”arkivarbeidet i et offentlig organ skal som hovedregel utføres av 
en egen enhet, en arkivtjeneste, under daglig ledelse av en arkivansvarlig. Arkivtjenesten skal være 
felles for organet. Dersom ikke særskilte hensyn tilsier noe annet, skal den være underlagt den admi-
nistrasjonsenheten som har ansvaret for organets fellessaker.” 
 
Gjerdrum kommune vedtok i 2002 å innføre sentralt arkiv. Kommunen er følgelig formelt sett organi-
sert i samsvar med kravene i forskriften. Det er likevel indikasjoner på at arkivholdet i kommunen er 
desentralisert, jf. arkivforskriften § 2-4, som fastslår at dagligarkivet skal være sentralisert ”så langt 
dette er praktisk tjenelig.” I dagligarkivet inngår sakarkivet med tilhørende databaser som journaler, 
journalregistre, kopibøker m.v. I tillegg kommer møtebøker, fagsystemer, databaser og andre arkiv-
serier og dokumenter som blir mottatt eller skapt i tilknytning til den virksomheten organet driver. 
 
Arkivet i Gjerdrum kommune er ikke sentralisert med hensyn til fagsystemene, jf. arkivforskriften 
§§ 1-1, 2-1 og 2-4. Fagsystemene er ikke omtalt i arkivplanen, samtidig som arkivleder ikke er invol-
vert i arkivdanningen på de enkelte tjenestestedene. Det går ikke tydelig frem av arkivplanen om 
arkivlederen har et overordnet ansvar for arkivdanning i fagsystemene og ved de ulike tjenesteste-
dene. Under tilsynet ga arkivlederen uttrykk for at det kun er sporadisk kontakt mellom arkivtjenes-
ten og tjenestestedene når det gjelder arkivhold, samtidig som kommunens arkivtjeneste ikke har 
oversikt over arkiveringen på de ulike enhetene. Sentralisert arkivhold er med andre ord ikke opera-
sjonalisert og/eller implementert i kommunen. 
 
I arkivforskriften § 2-6 tredje ledd heter det at arkivplanen skal inneholde en fullstendig og ajourført 
oversikt over de systemene som blir brukt til journalføring og eventuelle andre former for registre-
ring av saksdokumenter. Elektroniske systemer skal være fullgodt dokumenterte. 
 
Gjerdrum kommune har fullelektronisk journalføring og arkivering for egenforvaltningsområdet, men 
arkivplanen mangler utdypende informasjon om journalsystemet. Alt papirbasert arkivmateriale, 
som f. eks. innkommende brevpost, blir digitalisert og oppbevart i ett år, før det blir kassert. I tillegg 
til elektronisk håndtering av bruker- og klientopplysninger i fagsystemene, bevarer Gjerdrum kom-
mune gjeldende opplysninger også på papir, i og med at papirversjonen er definert som arkivoriginal. 
 
Arkivforskriften §§ 2-6 til 2-9 fastslår at en offentlig virksomhet skal ha journal for registrering av 
dokumenter i de sakene som opprettes. I journalen skal det registreres alle inn- og utgående doku-
menter som etter offentlighetsloven regnes som saksdokumenter for organet. Dersom det benyttes 
elektronisk journal, skal denne følge NOARK-standarden. 
 
Inntil Gjerdrum kommune innførte det elektroniske journal- og saksbehandlingssystemet Forum 
WinSak i 1998, foregikk all registrering av inn- og utgående brev i kommunen i manuelle systemer. I 
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 FOR-1999-12-01-1566 Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av 


offentlige arkiver: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566#KAPITTEL_9 (per 19.01.2016) 



https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566#KAPITTEL_9
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2006 ble gjeldende journalføringsløsning erstattet av det NOARK4 godkjente, fullelektroniske arkiv-
systemet ePhorte, som ble innført som et felles prosjekt blant kommunene på Øvre Romerike. 
 
Ved overgang fra Forum WinSak til fullelektronisk arkiv i 2006 ble det satt periodeskille. Siden 2006 
er det ikke blitt periodisert i kommunens produksjonsbase. Den tidligere arkivperioden er tilgjengelig 
som historisk base i dagens ePhorte, jf. arkivforskriften § 3-16. Det er imidlertid ikke foretatt uttrekk 
fra systemet, noe som er i strid med bestemmelsene, jf. arkivforskriften § 3-17. Gjerdrum kommune 
mangler planer for fremtidig periodisering samt vedlikehold og langtidsbevaring av det elektroniske 
arkivet, jf. arkivforskriften kapittel III B og Riksarkivarens forskrift kapittel IX § 3-2. 13 
 
Kommunen har sentralisert postmottak hhv. e-postmottak som betjenes av servicesenteret, jf. arkiv-
forskriften § 3-1, men den mangler skriftlige rutiner for journalføring av e-post. Det ble opplyst under 
tilsynet at arkivtjenesten ikke har tilstrekkelig kapasitet til å kunne følge opp journalføring av e-post 
hos den enkelte saksbehandler i kommunen, samtidig som arkivtjenesten bruker mye ressurser til å 
rette opp feil ved import av e-post til ePhorte fra enkelte saksbehandlere. 
 
Gjerdrum kommune har egen Facebook-side, men arkivtjenesten har ikke befattet seg med vurde-
ring av innholdet for journalføring. Kommunen har ingen rutiner for arkivering av informasjon distri-
buert via sosiale medier eller kommunens egen chatløsning. 
 
Ifølge arkivforskriften § 2-10 skal et organ etablere ”administrative rutiner som sikrer at arkivtjenes-
ten kan utføre kvalitetssikring av journal- og arkivdatabasen.” Arkivplanen til Gjerdrum kommune 
beskriver på overordnet nivå kvalitetskontroll av ePhorte, men det finnes ingen desiderte rutinebe-
skrivelser. Under tilsynet fremkom det, at arkivtjenesten gjennomfører regelmessige kvalitetskontroll 
av saksbehandlings- og arkiveringssystemet, og jobber kontinuerlig med å redusere journalføringset-
terslepet. Per dags dato ligger etterslepet på ca. 900 journalposter, noe som er kritisk med tanke på 
at offentlig informasjon ikke publiseres på offentlig journal innen forsvarlig tid. Deler av kommunens 
informasjon fremstår følgelig som utilgjengelig for offentligheten, samtidig som publikums innsyns-
rett blir svekket. 
 
I de siste tre årene har antall journalførte dokumenter i kommunens saksbehandlings- og arkiverings-
system kontinuerlig gått ned. Parallelt med dette har antall restanser i systemet økt. Ifølge arkivleder 
skyldes førstnevnte forhold en kombinasjon av manglende forankring av rutiner på journalføring i 
kommunen (særlig e-post) og manglende bevisstgjøring på krav i regelverket. Sistnevnte forhold for-
klares med mangel på kapasitet og sviktende intern oppfølging på blant annet tjenestestedene. Det 
gjennomføres rutinemessig restansekontroll fire ganger årlig. 
 
Gjerdrum kommune har praksis for produksjon og kontroll av offentlig journal, jf. arkivforskriften 
§ 2-6 og 2-7, men det mangler skriftlige rutiner. Postlister publiseres fortløpende på kommunens 
nettside. Innsynskrav journalføres. Ved vurdering av spørsmål knyttet til offentlighet, følger Gjerd-
rum kommune gjeldende krav i lovverk og forskrifter. 
 
Kommunen har oppgitt å bruke 16 forskjellige fagsystemer i tillegg til ett økonomi- og ett biblioteks-
system og to plattformløsninger.14 Ingen av fagsystemene er godkjent som elektronisk arkiv. Det ble 
under tilsynet opplyst at informasjon fra alle fagsystemer oppbevares på papir. 
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 Op. cit. 


14
 Gjerdrum kommune oppgir følgende fagsystem: HsPro, Visma, Sysvak, Visma skole, Visma Unique, Visma 


Barnehage, Eik, Sofie, Infotorg, Familia, PPI, CosDoc, Gatsoft, Socio, KomTek og NorKart. I tillegg kommer øko-


nomisystemet Agresso, bibliotekssystemet Bibliofil og plattformløsningene Helfo og It’s learning. 
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De under tilsynet gjennomførte intervjuer med ansatte i barnevernet og NAV viste, at de fleste med-
arbeidere i Gjerdrum kommune kun jobber i fagsystemer, mens det er virksomhetslederne og sekre-
tærene på tjenestestedene som bruker ePhorte mest i sin arbeidshverdag, i tillegg til de ansatte i 
kommuneadministrasjonen. Fagpersonalet i NAV forholder seg til egne fylkes- og etatsvise arkivpla-
ner for arkivering av klientinformasjon, samtidig som det finnes spesifikke arkivrutiner. Arkivplanen 
til Gjerdrum kommune henviser ikke til gjeldende dokumentasjon, og praksisen er ikke i tråd med 
arkivforskriften § 2-2. Som del av samarbeidet i Øvre Romerike Utvikling ble drift av fagsystemene 
satt bort til Digitale Gardermoen IS (DGI). 
 
Det fremkom i intervju med ansatte i NAV at det registreres opplysninger i fagsystemet Socio som 
ikke finnes på papir. Dette til tross for manglende godkjenning av systemet som arkivsystem, og til 
tross for at det er papirversjonen som gjelder som arkivoriginal. Det pågår et arbeid vedrørende inte-
grasjon av Socio til ePhorte, men arkivtjenesten er ikke involvert i dette arbeidet. Gjeldende praksis 
bekrefter at Gjerdrum kommune mangler overordnet styring, instrukser og planer for bruk og beva-
ring av fagsystemene og dokumentasjon skapt i disse. 
 
Medarbeiderne i barnevernet og NAV beskriver arkivtjenesten som kompetent, samtidig som samar-
beidet mellom tjenestestedene og arkivtjenesten karakteriseres som konstruktiv og målrettet. Dog 
finnes det ikke jevnlig kontakt eller erfaringsutveksling, i og med at arbeidskapasiteten til arkivtjenes-
ten ikke strekker til. 
 
I arkivforskriften § 2-3 heter det at offentlige organ normalt skal ha et klassifikasjonssystem - en ar-
kivnøkkel. Arkivet til Gjerdrum kommune har siden 1999 vært ordnet etter kommunenes felles em-
nebaserte arkivnøkkel (K-koder). Kommunen følger Kommunesektorens (KS) jevnlige oppdateringer 
og endringer av kodeverket, og opplever dagens arkivnøkkel som stort sett dekkende. 
 
Gjerdrum kommune har en mangelfull arkivplan, som blant annet ikke redegjør i tilstrekkelig grad for 
delegering av arkivansvaret. Fagsystemene er i liten grad inkludert i kommunens forståelse av arkiv, 
selv om den overveiende delen av arkivdanningen foregår i disse systemene. Kommunen har ingen 
spesifikke rutiner verken i forhold til elektronisk arkivdanning eller for kvalitetssikring av journal- og 
arkivbasen, og mangler planer for periodisering og langtidsbevaring. 


3.2. Depotordning for eldre og avsluttede arkiver 


Arkivforskriften § 5-1 har krav om at kommuner og fylkeskommuner skal opprette egne ordninger for 
arkivdepot for eldre og avsluttede arkiver. Som et minimum skal slike ordninger innebære at det 
løpende ansvaret for eldre og avsluttede arkiver blir plassert et sted, og at én har nødvendige arkiv-
lokaler for oppbevaring av arkivene. Arkivmaterialet skal ordnes og gjøres tilgjengelig i samsvar med 
kravene i arkivforskriften. Kommuner og fylkeskommuner kan overføre depotoppgaver til en inter-
kommunal arkivordning. 
 
I Akershus fylkeskommune finnes per dags dato ingen interkommunal arkivordning, som muliggjør 
deponering av eldre og avsluttede arkiver. Gjerdrum kommune har heller ikke egen depotordning. 


3.3. Arkivlokaler for bortsettingsarkiver og eldre og avsluttede arkiver 


Arkivforskriften stiller detaljerte krav til arkivlokaler for bortsettingsarkiver og eldre og avsluttede 
arkiver. I arkivforskriften § 4-1 heter det: ”Arkivlokalene hos offentlige organ skal gi arkivmaterialet 
vern mot vann og fukt, mot brann og skadelig varme, mot skadelig påvirkning fra klima og miljø og 
mot skadeverk, innbrudd og ulovlig tilgang.” Kravene er nærmere spesifisert i de påfølgende paragra-
fer. 
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Arkivforskriften § 4-11 krever at arkivlokaler i eksisterende bygninger i løpet av en gitt tidsperiode 
skal oppfylle føresegnene i §§ 4-3 – 4-9. I forlengelsen av dette krevde Riksarkivaren i brev av 
02.07.2010 at alle kommuner, fylkeskommuner og interkommunale arkivdepot innen utgang av 2011 
skulle sende inn bygningsfaglig tilstandsrapport for arkivlokaler som inneholder eldre og avsluttede 
arkiv. Gjerdrum kommune sendte inn gjeldende rapport den 29.12.2011. Av rapporten fremgår det 
blant annet at det i arkivlokalet for de eldre og avsluttede arkivene på Herredshuset var installert 
vannrør og at det derfor var fare for inntrenging av vann i lokalet. Lokalet var heller ikke utstyrt med 
alarm. 
 
Under tilsynet befarte Statsarkivets medarbeidere blant annet ovenfor nevnte bortsettingslokalet til 
kommunen. Lokalet så ut til å være i samsvar med den tilstanden som ble meldt inn i forbindelse 
med Riksarkivarens undersøkelse, men det var fremdeles ikke installert særskilt innbruddsalarm. 
Lokalet var dog utstyrt med fuktfølere. Kommunens bortsettingsarkiv var utstyrt med dører som ikke 
oppfyller kravene i arkivforskriftens kapittel IV. Vinduer i lokalet fremstiller samtidig en fare for ulov-
lig tilgang samt vanninntrengning, jf. arkivforskriften § 4-6. 
 
Gjerdrum kommune har ikke dokumenterte rutiner for tilgang, tilsyn og renhold av lokalet, jf. arkiv-
forskriften § 4-5 og 4-9. 


3.4. Ordning, pakking, etikettering, listeføring, bestandsregister 


Arkivforskriften § 5-4 har krav om at eldre og avsluttede arkiver skal være ordnet, pakket, etikettert 
og listeført etter bestemte normer, jf. kravene i Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkes-
kommuner.15 Kravet stilles også til bortsettingsarkiver, jf. arkivforskriften § 3-14. 
 
Gjerdrum kommune rapporterte i forbindelse med Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommuna-
le arkiver i 2014 at det oppbevares 30 hyllemeter med ordnet og katalogisert papirmateriale i bort-
settingslokalet.16 Samtidig rapporterte kommunen at det samlet oppbevares 110 hyllemeter med 
eldre og avsluttede arkiver i gjeldende lokalet. 
 
Befaringen av bortsettingslokalet viste at Gjerdrum kommune råder over langt mer avsluttet arkiv-
materiale enn oppgitt. Mye av arkivmaterialet stod oppstilt etter proveniens og i rett rekkefølge. 
Kopibøker, møtebøker og journaler så ut til å være innbundet, jf. arkivforskriften § 3-14. Den over-
veiende delen av arkivet var imidlertid ikke etikettert. Det forelå verken en overordnet bestands-
oversikt eller detaljerte arkivlister for materialet. Det vil dermed fremstå som vanskelig for offentlig-
heten å rette en konkret søknad om innsyn i det eldre arkivmaterialet. 
 
Gjerdrum kommune oppfyller ikke kravene i arkivforskriftens §§ 3-14 og 5-4 om at arkivene skal være 
ordnet, pakket, etikettert og fullstendig listeført. 
 
Det eksisterer rutiner for overføring av eldre og avsluttet arkivmateriale fra enhetene til bortsettings-
lokalet. Overføringen av arkivmaterialet etter enhetene skal koordineres med arkivtjenesten. 
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 Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner: 


http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvaltning/Avlevering/For-kommunar/Normalinstruks (per 


19.01.2016) 


16
 http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivutvikling/Arkivstatistikk/Kommunale-arkivtjenester/Akershus 


(per 19.01.2016) 



http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvaltning/Avlevering/For-kommunar/Normalinstruks

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivutvikling/Arkivstatistikk/Kommunale-arkivtjenester/Akershus
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Det er ikke blitt gjennomført kassasjon av papirbaserte fagsaker jf. særskilt vedtak etter at Gjerdrum 
kommunes arkiv ble opprettet.17 Som vedlegg til kommunens arkivplan følger en kassasjonsliste, men 
oversikten er ikke utfylt eller mangler oppdatering. Det fremstår dermed som uklart om og eventuelt 
hvilket arkivmateriale kommunen har kassert.  Gjerdrum kommune mangler ytterligere en oversikt 
over hvilket arkivmateriale som er vurdert for kassasjon med de tilknyttede kassasjonsfrister, jf. Riks-
arkivarens forskrift kapittel IV § 4-5. 


3.5. Lokaler for dagligarkivet og publikums adgang til arkivene 


Arkivforskriften stiller mindre detaljerte krav til lokaler for dagligarkivet enn for bortsettingsarkiver, 
men lokalene skal likevel være i tråd med arkivforskriftens krav i kapittel IV, og her spesielt § 4-1. 


Gjerdrum kommunes dagligarkiv og det tilknyttede postrommet med -hyller avviker i alvorlig grad fra 
de ovenfor nevnte krav, i og med at lokalene ikke er sikret mot ulovlig tilgang. Kommunens mottaks-
areal for publikumet er ikke alltid under oppsyn, samtidig som det ikke finnes sikringstiltak som for-
hindrer at uvedkommende kan få tilgang til kommunens sensitive post som ligger åpent tilgjengelig i 
posthyllene. Lokalene kan ikke låses, noe som er spesielt alvorlig med tanke på at mottaksarealet 
også er tilgjengelig etter arbeidsdagens slutt og/eller i forbindelse med kveldsarrangementer. Det er 
med andre ord akutt fare for at sensitive opplysninger kommer på avveier.18 


Under tilsynet befarte Statsarkivets medarbeidere også arkivlokalene til barnevernet og PPT. Barne-
vernsarkivet fremstod som tilgjengelig for alle kommunens ansatte, i og med at lokalet kan låses opp 
med sentralnøkkel. PPT-arkivet var ikke avlåst i det hele tatt, og befant seg innenfor formannskapssa-
len, der også eksterne har mulighet til å komme seg til. 


Ifølge arkivforskriften § 5-6 skal forholdene legges til rette for at publikum kan benytte seg av arkiv-
materialet innenfor gjeldende rammer for innsynsrett og skjerming. 


På kommunens nettsider finnes det et elektronisk skjema for søknader om adgang til dokumenter i 
postlistene. For eldre arkivmateriale finnes ingen bestandsoversikter eller arkivlister tilgjengelig for 
publikum. Offentligheten får ingen mulighet til å orientere seg i kommunens arkivbestand, jf. kapittel 
3.4. Arkivleder opplyste under tilsynet at gjeldende praksis på innsyn i det papirbaserte arkivmateria-
let til kommunen går ut på å avtale oppmøtetid i forkant. Vedkommende blir så betjent og er under 
oppsyn i lokalene til arkivtjenesten. Det finnes ingen skriftlige rutiner håndtering av stedlig innsyn. 


Gjerdrum kommune legger samlet sett i liten grad til rette for at publikum kan få adgang til arkivma-
terialet innenfor gjeldende lov- og regelverk. 


4. Oppsummering 


Gjerdrum kommune oppfyller ikke fullt ut kravene i lov og forskrifter om danning, sikring, bevaring 
og tilgjengeliggjøring av arkivene. 
 
Kommunen mangler en tydelig plassering og delegering av arkivansvaret samt en oppdatert arkiv-
plan. En utydelig delegering av arkivansvaret svekker muligheten for styring og kontroll med arkiv og 
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 Det har heller ikke blitt foretatt kassasjon i det elektroniske arkivet. 


18
 Den 27.11.2015 mottok Statsarkivet i Oslo en bekreftelse fra Gjerdrum kommune på at posthyllene nå er 


plassert forskriftsmessig. Ifølge kommunen er gjeldende lokalet nå avlåst utenom arbeidstid og betjenes kun av 


arkivmedarbeidere i åpningstiden. Posthyllene ble flyttet i etterkant av tilsynet den 3.11.2015. 
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dokumentasjonen i kommunen. Det er mangelfulle planer, oversikter og rutiner for bevaring av både 
papirarkiver og elektronisk arkivmateriale. Fagsystemene er ikke integrert i kommunens arkivarbeid, 
selv om den overveiende delen av saksdanningen foregår her. Statsarkivet i Oslo reiser spørsmål ved 
om kravet til arkivansvar i arkivforskriften § 1-1 er oppfylt, jf. kommuneloven § 23.  
Arkivplanen til Gjerdrum kommune mangler konkrete planer for vedlikehold av det elektroniske arki-
vet, for periodisering og langtidsbevaring av elektronisk materiale samt en samlet vurdering av 
kommunens arkiver for bevaring og kassasjon. Gjerdrum kommune har ikke fastsatt kassasjonsfris-
ter. 
 
Kommunen har ikke tatt uttrekk fra de avsluttede arkivperiodene sine. 
 
Arkivtjenesten i Gjerdrum kommune er i liten grad involvert i kommunens øvrige virksomhetsproses-
ser som legger føringer for arkivholdet i kommunen og har ingen oversikt over utviklinger i organet 
som på sikt kan medføre endringer i arkivrutinene. 
 
Gjerdrum kommune har ingen bestandsoversikter eller arkivlister over bortsatte og avsluttede arki-
ver. Det er stort etterslep med hensyn til ordning og katalogisering av det eldre arkivmaterialet. Det-
te hindrer kommunens egen fremfinning, samtidig som det svekker publikums muligheter til å orien-
tere seg i arkivene. 
 
Kommunens lokale for dagligarkiv har alvorlige avvik med hensyn til ulovlig tilgang for uvedkommen-
de19, mens bortsettingslokalet avviker fra arkivforskriften på flere punkter. Det er akutt fare for at 
sensitive opplysninger kommer på avveier når det gjelder dagligarkivet. 
 
Kommunens ansatte i NAV-tjenesten registrerer opplysninger i fagsystemet Socio som ikke finnes på 
papir. Dette til tross for manglende godkjenning av systemet som arkivsystem og til tross for at det er 
papirversjonen som gjelder som arkivoriginal. 
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 Jf. fotnote 18. 
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Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer 
 


Statsarkivet i Oslo gjennomførte den 3.11.2015 tilsyn med arkivene i Gjerdrum 


kommune. 


 


Hensikten med tilsynet var å kontrollere at gjeldende krav i lov og forskrifter om 


arkivdanning samt sikring og tilgjengeliggjøring av arkiver blir oppfylt. 


 


Foreløpig tilsynsrapport og varsel om mulige pålegg ble oversendt kommunen den 


26.11.2015. Gjerdrum kommune ble bedt om å gjennomgå rapporten og korrigere 


eventuelle faktafeil og misforståelser. 


 


Gjerdrum kommune har kommet med tilbakemeldinger angående plassering og 


delegering av arkivansvaret i kommunen samt merknader angående kommunens 


arkivlokaler. Tilbakemeldingene er blitt tatt til etterretning, men får likevel ingen 


følger for de varslede påleggene. Den endelige tilsynsrapporten sendes vedlagt. 


 


Hovedfunn 


Gjerdrum kommune oppfyller ikke fullt ut kravene i lov og forskrifter om danning, 


sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av arkivene. 


 


Kommunen mangler en tydelig plassering og delegering av arkivansvaret samt en 


oppdatert arkivplan. En utydelig delegering av arkivansvaret svekker muligheten for 


styring og kontroll med arkiv og dokumentasjonen i kommunen. 


 


Det er mangelfulle planer, oversikter og rutiner for bevaring av både papirarkiver og 


elektronisk arkivmateriale. Fagsystemene er ikke integrert i kommunens 


arkivarbeid, selv om den overveiende delen av saksdanningen foregår her. 


Statsarkivet i Oslo reiser spørsmål ved om kravet til arkivansvar i arkivforskriften § 


1-1 er oppfylt, jf. kommuneloven § 23.  
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Arkivplanen til Gjerdrum kommune mangler konkrete planer for vedlikehold av det 


elektroniske arkivet, for periodisering og langtidsbevaring av elektronisk materiale 


samt en samlet vurdering av kommunens arkiver for bevaring og kassasjon. 


Gjerdrum kommune har ikke fastsatt kassasjonsfrister. 


 


Kommunen har ikke tatt uttrekk fra de avsluttede arkivperiodene sine. 


 


Arkivtjenesten i Gjerdrum kommune er i liten grad involvert i kommunens øvrige 


virksomhetsprosesser som legger føringer for arkivholdet i kommunen og har ingen 


oversikt over utviklinger i organet som på sikt kan medføre endringer i 


arkivrutinene. 


 


Gjerdrum kommune har ingen bestandsoversikter eller arkivlister over bortsatte og 


avsluttede arkiver. Det er stort etterslep med hensyn til ordning og katalogisering av 


det eldre arkivmaterialet. Dette hindrer kommunens egen fremfinning, samtidig som 


det svekker publikums muligheter til å orientere seg i arkivene. 


 


Gjerdrum kommune sitt bortsettingslokale avviker fra arkivforskriften på flere 


punkter. 


 


Kommunens ansatte i NAV-tjenesten registrerer opplysninger i fagsystemet Socio 


som ikke finnes på papir. Dette til tross for manglende godkjenning av systemet som 


arkivsystem og til tross for at det er papirversjonen som gjelder som arkivoriginal. 


 


Med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivloven) § 7 c gir 


Statsarkivet i Oslo Gjerdrum kommune følgende pålegg: 


 


1. Arkivorganisering og arkivansvar 


Gjerdrum kommune innførte sentralisert arkivdrift i 2002, men arkivtjenesten er i 


liten grad involvert i danning og bevaring av informasjon i fagsystemene og ved de 


ulike tjenestestedene. Kommunen må sørge for at arkivansvaret blir tydeligere 


plassert i organisasjonen. At det overordnede arkivansvaret ikke er tydeligere bidrar 


også til øvrige avvik, og er i strid med arkivforskriften § 2-1, jf. også §§ 1-1 og 2-4. 


Fristen for dette settes til 30.6.2016. 


 


2. Arkivplan 


Gjerdrum kommune må revidere sin arkivplan, slik at den omfatter all arkivering i 


kommunen. Planen skal vise hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. 


Arkivplanen skal inneholde instrukser, regler, planer osv. som gjelder for 


arkivarbeidet i Gjerdrum kommune – både for arkivdanning og bevaring, for 


papirarkiver og for elektronisk materiale, jf. arkivforskriften §§ 2-2, 2-4 og 2-6. 


Fristen for dette tiltaket settes til 30.6.2016. 


 


3. Periodisering og langtidsbevaring av det elektroniske arkivet 


Gjerdrum kommune må etablere konkrete planer for fremtidig periodisering og 


vedlikehold av det elektroniske arkivet med tilhørende journal, jf. arkivforskriften 







3 


 


§§ 3-12 – 3-17. Kommunen må samtidig sørge for produksjon av uttrekk fra de 


avsluttede arkivperiodene sine. Fristen for dette tiltaket settes til 1.12.2016. 


 


4. Fastsettelse av kassasjonsfrister 


Gjerdrum kommune må fastsette kassasjonsfrister for sitt samlete arkivmateriale, jf. 


Riksarkivarens forskrift kapittel IV, § 4-5, og nedfelle disse skriftlig. 


Kassasjonsfristene skal fortrinnsvis være samlet i en bevarings- og kassasjonsplan. 


Fristen for dette tiltaket settes til 30.6.2016. 


 


5. Arkivlokaler 


Kommunens bortsettingslokale for arkivmateriale er ikke i samsvar med 


arkivforskriftens kapittel IV. Gjerdrum kommune må derfor treffe tiltak som hindrer 


brannspredning fra andre rom samt fuktinntrening og ulovlig tilgang og 


dokumentere disse skriftlig, jf. arkivforskriften §§ 4-6 – 4-9. Fristen for dette tiltaket 


settes til 1.12.2016. 


 


6. Ordning og katalogisering 


Gjerdrum kommune må ordne, pakke, etikettere og listeføre eldre, avsluttede og 


bortsatte arkiver i samsvar med gjeldende regler, jf. arkivforskriften §§ 3-14 og 5-4. 


I sammenheng med ordning og katalogisering skal det utarbeides et bestandsregister 


over eldre og avsluttede arkiver, det vil si en overordnet oversikt over arkiver og 


arkivserier. Fristen for dette tiltaket settes til 1.12.2017. 


 


Gjerdrum kommune må innen 1.2.2016 legge fram en plan for hvordan påleggene er 


tenkt løst. Kommunen må sende Statsarkivet i Oslo en bekreftelse på at tiltakene er 


gjennomført innen de angitte fristene. I tillegg ber Statsarkivet i Oslo om en skriftlig 


bekreftelse på at kommunens NAV-tjeneste gjennomgår dens rutiner med tanke på 


arkivering av opplysninger på papir contra registrering av opplysninger i 


fagsystemet Socio, jf. ovenfor. 


 


Avslutningsvis vil Statsarkivet i Oslo bemerke at vi bevisst har hatt fokus på avvik 


og forbedringspunkter, noe som fører til at det som er positivt og bra ikke kommer 


like tydelig frem i rapporten. Vi håper likevel at rapporten kan være til hjelp 


kommunens arbeid med arkivene. 


 


 


 


Med hilsen 


 


 


 


Lars-Jørgen Sandberg 


statsarkivar 


 


 


 


         Marcus Liebold 


         seniorrådgiver 
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Innledning 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført 
forvaltningsrevisjon. For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante 
prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Som 
grunnlag for å utarbeide en god plan gjennomfører kontrollutvalget en 
overordnet analyse av kommunens virksomhet. 


Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon 
om kommunens virksomhetsområder, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 
prioritere arbeidet med forvaltningsrevisjon. Den overordnede analysen skal gi 
svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er 
mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Den overordnede analysen og 
arbeidet med å utarbeide planen er viktig for at kontrollutvalget skal bli kjent 
med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er således med på å gi 
kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta 
kontrollansvaret sitt. 


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer langt flere risikoområder enn det 
kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon av. Analysen 
brukes dermed til å lage en helhetlig plan for kontroll og tilsyn i Skedsmo 
kommune, og oppsummerer et bredt spekter av kontrollaktiviteter. Dette kan 
være å invitere rådmannen til å holde en orientering for kontrollutvalget og 
gjennomføre virksomhetsbesøk.  


I tillegg til at overordnede analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 
kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 
kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 
Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 
kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 
analyse kan gi innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 
internkontrollarbeidet. 


Kontrollutvalget har vært aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder 
vurdering og prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i 
planperioden.  


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


Begreper og overordnede perspektiver 
Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede analysen skal 
gjennomføres, utover at den skal baseres på en vurdering av risiko og 
vesentlighet. Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan 
forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som 
kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle 
kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å avdekke 
mangler og svakheter som fører til avvik innenfor kommunens 
virksomhetsområder. 
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For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko 
for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. 
Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. 
Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot 
hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å 
undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon. 


Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i 
kommunens virksomhet på et overordnet plan. Med utgangspunkt i 
kommuneloven § 1 kan kommunens virksomhet fra et overordnet perspektiv 
deles inn i følgende tre kategorier:  


• Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt 
folkestyre 


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


• Bidra til bærekraftig utvikling 
• Legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk 


standard. 
 
Disse fire forhold kan være et utgangspunkt for vurderinger av risiko/trusler og 
vesentlighet. 
 
I hvor stor grad kommunen er i stand til å utføre primærfunksjonene, redusere 
risiko og dermed kunne motstå trusler avgjøres av kommunens evne til styring, 
organisering og ledelse, rutiner og systemer, kultur og holdninger. Dette er indre 
faktorer man til en viss grad har muligheter til å kontrollere. I tillegg kommer 
ytre rammevilkår og ellers andre samfunnsmessige forhold som truer 
mulighetene til måloppnåelse. Hensikten blir å identifisere mulige 
områder/virksomheter innen den kommunale velferdsproduksjon som er utsatt 
for trusler og dermed risiko for at målene ikke blir nådd. Med dette utgangspunkt 
kan det på et overordnet nivå være aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet ut fra 
følgende fire perspektiver: 
 
1. Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? 


Risiko- og vesentlighetsvurderingene vil her for eksempel være knyttet til 
spørsmålet om i hvor stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av 
folkevalgte organer, om sakene som legges fram for folkevalgte organer er 
tilfredsstillende utredet, og om kravene i forvaltningsloven og offentlighetsloven 
overholdes. Vurderingene kan også gjelde spørsmålet om sakene legges fram på 
en måte som treffer de folkevalgte som målgruppe. 


2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og 
skjer produksjonen på en rasjonell og effektiv måte? 


Dette punktet innbefatter det meste av kommunens økonomiske aktivitet og 
gjelder kommunens ytelse av tjenester overfor innbyggerne. Kravet til de 
kommunale tjenestene finnes nedfelt i ulike lover og forskrifter. De mest sentrale 
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lovene er opplæringsloven, barnehageloven, sosialtjenesteloven, 
kommunehelsetjenesteloven, barnevernloven, plan- og bygningsloven og brann- 
og eksplosjonsvernloven. Her vil det innenfor rammen av en overordnet analyse 
være aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet i forhold til om kommunen oppfyller 
de krav til de ulike tjenestene som framgår av lovverket, både når det gjelder 
omfang og kvalitet, og om produksjonen skjer på en rasjonell og effektiv måte.  


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


Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i 
et framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen 
har en beredskap i forhold til trender i befolkningsutviklingen og 
befolkningssammensetningen. Viktig er også antakelser om nærings- og 
konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold som antas å ha betydning for 
kommunen.  


Bærekraftig økonomisk utvikling innebærer at kommunen ikke tærer på sin 
formue, men greier å oppnå formues bevaring, og helst en øking i formuen. 
 
Bærekraftig utvikling i et miljø- og klima/energi perspektiv innebærer at 
kommunen tar ansvar ved bl.a. å utarbeide energi- og klimaplaner.  
 


4.  Har kommunen en tillitsskapende forvaltning som bygger på en 
høy etisk standard? 


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


 


Kommunens overordnede mål 
I kommuneplanen har man følgende fokusområder: 
 


• Oppvekst 
Det overordnede mål: Trygg og god oppvekst 
 
For å få til dette må vi lykkes med: 
1. Skape gode læringsarenaer 
2. Skape trygge og gode oppvekstvilkår 
3. Ha inkluderende og kompetente rollemodeller 
4. Gode og varierte fritidsmuligheter 


 
• Folkehelse og omsorg 


Overordnet mål: Gode og forutsigbare tjenester 
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For å få til dette må vi lykkes med: 
1. Nivå på tjenestene er definert både mht til kvalitet og kvantitet. 
2. Brukerdialog basert på respekt, likeverdighet og tverrfaglig samordning 
3. Tilgang på friluftsliv og varierte fritidsaktiviteter 


 
• Næringsutvikling 


Overordnet mål: Variert næringsliv og flere lokale arbeidsplasser 
 
For å få til dette må vi lykkes med: 
1. Tilgang på varierte næringsarealer 
2. Etablering av kompetanse-arbeidsplasser 
3. Levende sentrum med kompetansearbeidsplasser 
4. Etablerer- og næringsvennlighet 
 


• Klima og miljø 
Overordnet mål: Kutt i klimagassutslippene og effektiv 
energiutnyttelse 
 
For å få til dette må vi lykkes med: 
1. Bærekraftig areal- og ressursforvaltning 
2. Bærekraftig energibruk 


 
• Økonomi 


Overordnet mål: Bærekraftig kommuneøkonomi 


 For å få til dette må vi lykkes med: 
1. God økonomistyring i alle enheter 
2. Forutsigbare driftsrammer 
3. Bærekraftig gjeldsgrad 


 


 


Samlet oversikt over kommunen 
Gjerdrum kommune hadde 31.12.2014 335,91 årsverk. 
 
Kommunen er organisert i en to-nivåmodell. Det øverste administrative nivået er 
rådmannsteamet som består av rådmannen, to kommunalsjefer og lederne for 
økonomifunksjonen, samfunnsutvikling utredning og styring og personal og 
organisasjonsfunksjonen. I tillegg til stabs- og støttefunksjonene økonomi, 
personal og organisasjon og kommuneoverlegen, rapporterer også, 
barnehageadministrasjon, PPT og mottak og utredning til rådmannsteamet. 
 
Det andre administrative nivået, er virksomhetene som ledes av 
virksomhetsledere som har delegert ansvar for budsjett, personal og fagområde. 
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Kommunens økonomi 
Gjerdrum kommune hadde for 2014 ikke en bærekraftig økonomi, ved at 
utgiftene var betydelig høyere enn inntektene. Det vil si at kommunens drift 
tærer på reserver opptjent i tidligere år. 2014 viste et regnskapsmessig 
merforbruk på kr 0,834 mill. kroner og et netto negativt driftsresultat på 16,8 
mill. kroner. Gjerdrum kommunes hovedutfordring er at de vedtatte budsjettene 
er for høye, slik at budsjetterte utgifter er høyere enn budsjetterte inntekter og 
differansen tas fra oppbygde fond. Det var mye bruk av fond i 2014, som også 
påvirker netto driftsresultat negativt. Denne trenden er også videreført i 2015 i 
og med at budsjettet ble saldert med bruk av fond. 
 
Fylkesmannen anbefaler i utgangspunktet kommunene å budsjettere med et 
netto driftsresultat på minst 3-5 % av driftsinntektene. Gjerdrum hadde et netto 
driftsresultat på -4,22 % i 2014, noe som ligger langt under det som er anbefalt. 
 
Per 2 tertial 2015 rapporterte kommunen om et negativt netto driftsresultat på 
kr 375 000. 
 
Kommunens langsiktige gjeld var ved inngangen til 2015 på kr 783 105 261. 
Dette var en økning på ca. 50,2 mill. kroner fra året før. I den langsiktige gjeld 
inngår pensjonsforpliktelser med kr 389 202 775, som hadde en økning fra året 
før på 29,5 mill. kroner. Da kommunens lånegjeld er høy vil bindingen på 
driftsinntektene i form av renter og avdrag være stor og det kan være en 
utfordring for kommunen å frigjøre midler fra drift til egenfinansiering av 
investeringer, for samtidig ikke øke lånegjelden. En høy andel av kommunens 
driftsinntekter brukes til å betale renter og avdrag. Dette innebærer at 
kommunen har mindre disponible ressurser til tjenesteproduksjon. Gjerdrum 
betalte i 2014 låneavdrag på ca. 12,3 mill. kroner. 
 
Gjeldsgraden (forholdet mellom gjeld og egenkapital) lå pr. 31.12.2014 på 
576,97 % og egenfinansieringen av investeringene på 5,69 %. 
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Gjerdrum kommune har et betydelig egenkapitalfond. Kommunens fond har dog 
blitt redusert betraktelig de siste årene, men det er fortsatt fond tilgjengelig til å 
dekke opp underskudd. Disposisjonsfond utgjorde ved inngangen til 2015 66,2 
mill. kroner og ubundne investeringsfond om lag 6,9 mill. kroner. 
 
KOSTRA-tall 
De man sammenligner med er KOSTRA-gruppe 07, Akershus og landet 
uten Oslo. Dette gjelder også under de andre kapitlene. 
 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter er vesentlig lavere i Gjerdrum 
enn de man sammenligner med. Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter er 
vesentlig høyere. Den langsiktige gjeld i % av brutto driftsinntekter er på linje 
med de man sammenligner med og netto lånegjeld per innbygger er litt høyere. 
Bruk av lån i % av brutto investeringsutgifter er for 2014 vesentlig høyere. For 
2012 og 2013 er det på linje med de man sammenligner med. 
 


1. Administrasjon 
Administrasjonen består av rådmannsteam, økonomi, samfunnsutvikling, 
utredning og styring (SUS) og personal og organisasjon. Rådmannsteamet har 
som hovedoppgave å sørge for overordnet planlegging, utvikling og styring av 
kommunen, forberede og kvalitetssikre saker for politisk behandling og følge opp 
og koordinere alle underlagte virksomheter. Personal og organisasjon ivaretar 
funksjonene servicesenter, informasjon, arkiv, personal, politisk sekretariat og 
skjenkebevillinger. Økonomi har ansvaret for lønn, regnskap, budsjett/økonomi 
og skatt. SUS har ansvaret for å koordinere og lede arbeidet med overordnede 
planer i kommunen. 
 
Det er 6 årsverk i administrasjon. 
 
 
Utfordringer administrasjon 


• Små fagmiljøer er lite robuste, man er avhengig av enkeltansatte. Dette 
gjør det utfordrende å få til god arbeidsdeling som en del av god 
internkontroll. 


• Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse, spesielt med tanke på å 
produsere nye tjenester og utvikle driften antas å bli en utfordring på sikt. 


 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale netto driftsutgifter ligger høyere 
i Gjerdrum enn de man sammenligner med. 
 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
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2. Skoler 
 


2.1 Gjerdrum barneskole 
Grunnskolevirksomheten drives i henhold til opplæringsloven og har følgende 
funksjoner i sitt område: ordinær grunnskole med opplæring fra 1. til 7. trinn, 
base for multifunksjonshemmede elever med opplæringsbehov fra 1. til 10. trinn 
og spesielle tiltak som omfatter opplæring for elever med § 5 vedtak etter 
opplæringsloven. Hele grunnskolevirksomheten har til sammen 330 elever, og 
skolen er i stadig vekst.  
 
Skolen drifter ordinær SFO ordning for elever fra 1. til 4. trinn, SFO ordning for 
elever med multifunksjonshemming 1. til 10. trinn, og SFO ordning for elever 
med spesielle tilsynsbehov ut over ordinær bemanningsnorm og opphold ut over 
4. klassetrinn. SFO ordningen ved skolen har til sammen 114 barn. 
 
Virksomheten er også ansvarlig for skoleskyssordningen til og fra skolen. Denne 
ordningen gjelder alle elever som har trafikkfarlig skoleveg og alle elever som 
bor utenfor skyssgrensen på enten to eller fire km fra skolen, samt elever som 
transporteres til innføringsklassen på Preståsen skole. 
 
Gjerdrum barneskole har 38,51 årsverk. 
 
2.2 Gjerdrum ungdomsskole 
Virksomheten drives i henhold til opplæringsloven og har følgende funksjoner i 
sitt område: grunnskoleopplæring 8.-10. trinn, inkludert spesialundervisning til 
elever som har rett til dette etter opplæringslovens § 5. Skolen har 275 elever, 
28 lærere, 4 assistenter, 3 avdelingsledere, miljøkontakt/IKT-ansvarlig, sekretær 
og rektor. 
 
Virksomheten er også ansvarlig for skoleskyssordningen ved skolen. I denne 
ordningen inngår alle elever som har trafikkfarlig skoleveg samt elever som bor 
utenfor skyssgrensen på 4 km. 
 
Gjerdrum ungdomsskole har 34,71 årsverk. 
 
2.3 Veståsen skole 
Veståsen skole drives i henhold til opplæringsloven og har følgende funksjoner i 
sitt område: ordinær grunnskole med opplæring fra 1. til 7. trinn, og spesielle 
tiltak som omfatter opplæring for elever med § 5 vedtak etter opplæringsloven 
(spesialundervisning). Skolen har ordinær SFO ordning for elever fra 1. til 4. 
trinn. SFO ordningen ved skolen har til sammen 110 barn. Veståsen skole har nå 
286 elever og har hatt synkende elevtall de siste årene. 
 
Virksomheten er også ansvarlig for skoleskyssordning for elever som har 
trafikkfarlig skoleveg, eller som bor utenfor skyssgrensen på enten 2km (1. 
trinn) eller 4 km fra skolen (2.-7.trinn). 
 
Veståsen skole har 34,43 årsverk. 
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Utfordringer skole 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter er litt høyere i Gjerdrum, 
men per innbygger 6-15 år er de på linje med de man sammenligner med. Andel 
elever som får spesialundervisning er litt høyere enn KOSTRA-gruppe 07 og 
Akershus, men lavere enn landet uten Oslo. Andelen timer spesialundervisning 
av lærertimer totalt er lavere i Gjerdrum. 
 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 
 


3. Barnehager 
 


3.1 Gjerdrum barnehage 
Gjerdrum barnehage er en seksavdelings kommunal barnehage. Barnehagen tar 
imot barn i alderen 0-6 år. Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling i samarbeid og forståelse med hjemmet. 
 
Barnehagen har 25,0 årsverk. 
 
3.2 Grønlund barnehage 
Grønlund barnehage er en fireavdelings kommunal barnehage. Barnehagen tar 
imot barn i alderen 0-6 år. Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling i samarbeid og forståelse med hjemmet. 
 
Barnehagen har 15,2 årsverk. 
 
Utfordringer barnehage 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i % av kommunens totale netto driftsutgifter er på linje med 
de man sammenligner med. Andelen barn 1-5 år er høyere i Gjerdrum. 
Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage er lavere i 
Gjerdrum. 
 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


4. Barnehagemyndigheten 
Hovedoppgavene til Gjerdrum kommune som barnehagemyndighet er: 
 


• Årlig tilsyn med kommunale og ikke- kommunale barnehager etter lov om 
barnehager. 
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• Saksbehandling av dispensasjonssøknader. 
• Saksbehandling i forhold til godkjenning av nye barnehager og re-


godkjenning av gamle. Endring i godkjenninger (eierskifte, endring 
grupper, endringer lokale) 


• Gjennomføring og samordning av barnehageopptak 
• Rapporteringer til stat/ fylke og andre. 
• Bindeledd mellom stat/ fylke og den enkelte barnehage. Oppfølging av 


politiske og administrative føringer. 
• Sikre at lovmessige krav til likebehandling av kommunale og ikke-


kommunale barnehager oppfylles. 
• Veiledning av barnehagene. Ansvarlig for nettverksgruppe for styrere, 


pedagogiske ledere og assistenter. Veiledning av nyutdannede 
barnehagelærere. 


• Ansvar for felles kompetansehevingstiltak for kommunale og ikke-
kommunale barnehager. 


 
Barnehagemyndigheten har 0,6 årsverk. 
 
Utfordringer barnehagemyndigheten 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 
 


5. Pedagogisk, psykologisk tjeneste 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT) er en lovpålagt tjeneste som er hjemlet i 
opplæringslovens kapittel 5. Tjenesten skal hjelpe skolene i arbeidet med 
kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for 
elever som har særlige behov. PP-tjenesten skal også sørge for at det blir 
utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. 
 
Tjenesten har 4,7 årsverk. 
 
Utfordringer pedagogisk, psykologisk tjeneste 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 
 


6. Kultur 
Under virksomhet kultur ligger områdene kulturadministrasjon/allmenn kultur, 
idrett, friluftsliv, kulturminnevern, bibliotek, kulturskole, frivilligsentral, 
fritidstjeneste, flyktningtjeneste og voksenopplæring. 
 
Virksomheten har 12,03 årsverk. 
 
Utfordringer kultur 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter er lavere i Gjerdrum. 
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Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


7. Helse, rehabilitering og omsorg 
 
7.1 Institusjon 
Sykehjemmet gir tjenestene langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning. Det 
fattes enkeltvedtak for alle tjenestene i Mottak og utredning. Sykehjemmet har 
pr i dag 27 plasser, men fra sommeren 2016 vil man ha en kapasitet på 51 
plasser. 
 
Etter utvidelsen vil sykehjemmet ha 46,87 årsverk. 
 
7.2 Hjemmebaserte tjenester 
Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som yter pleie og omsorg til 
mennesker som på grunn av sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for 
nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp er lovpålagte tjenester 
som tildeles etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Tildeling av tjenester ytes 
etter enkeltvedtak på et timeantall fra Mottak og Utredningskontoret. 
Hjemmebaserte tjenester består av: 


• Hjemmesykepleien 
• Dagsenter til eldre (16 plasser) 
• Omsorgsbolig (15 leiligheter) 
• Trygghetsalarmtjenesten 


 
7.3 Funksjonshemmede 
Virksomhetens hovedoppgave er å bidra til at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne kan leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull 
tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene fra avdelingen tildeles individuelt 
etter søknad og en faglig vurdering hos Mottak og Utredning. Det fattes deretter 
enkeltvedtak som beskriver tjenestetype, omfang og varighet på hjelpen. 
Samtlige tjenester er lovpålagt. Tjenester som ytes er: 
 


• Praktisk bistand og opplæring herunder brukerstyrt personlig assistanse 
• Bolig med heldøgns omsorg 
• Avlastning 
• Støttekontakt 
• Omsorgslønn 
• Dagsenter og VTA plasser (med finansiering) 


 
Antall årsverk er 40,57. 
 
 


7.4 Helse 
Virksomheten er et samlested for ulike utgifter relatert til helseadministrasjon. 
Her er budsjett for kommuneoverlege, miljørettet helsevern, smittevern, 
legevakt, turnuskandidat, sorg- og kriseteamet, KAD-plasser og driftstilskudd til 
fastleger og fysioterapeuter. I tillegg er lønn og administrasjon for 
virksomhetsleder HRO lagt her av regnskaps-/systemtekniske årsaker. 
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Virksomheten har 2,28 årsverk. 
 
7.5 Helse, mottak og utredning 
Avdelingen er delegert myndighet når det gjelder tildeling av samtlige tjenester 
etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a, 2-8 og helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2, første ledd nr 5, § 3-2, første ledd nr 6 bokstav a-c 
og § 3-6. 
 
Tjenester som tildeles er: 


• helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie 
• psykisk helsearbeid 
• personlig assistanse, herunder hjemmehjelp/praktisk bistand og 


opplæring og støttekontakt 
• plass i institusjon, herunder sykehjem 
• brukerstyrt personlig assistanse 
• omsorgslønn 
• avlastning 
• fysioterapi, habilitering/rehabilitering 
• individuell plan 
• parkeringskort 
• ledsagerbevis 


 
Kontoret er adressat for elektronisk samhandling med Akershus 
universitetssykehus (Ahus) ved utskrivningsklare pasienter fra sykehus, og ved 
henvendelse om hjelp via fastlegene. 
 
Vederlagsberegning, arkiv og fagsystemansvar er også en del av oppgavene lagt 
til Helse, mottak og utredning. 
 
Avdelingen har 5 årsverk. 
 
7.6 Stab-, støtte fysioterapi og psykiatri 
Tjenesten har ansvar for fysioterapi, ergoterapi og hjelpemiddelformidling. 
Arbeidsoppgavene i tjenesten omfatter forebyggende og helsefremmende tiltak, 
rehabilitering/habiliteringsarbeid, undersøkelse og behandling, ansvar for drift av 
lokalt hjelpemiddellager og ansvarlig som syns- og hørselskontakt. 
 
Tjenesten har 6,8 årsverk innen psykiatri og 3,0 årsverk innen fysio- og 
ergoterapi. 
 
Utfordringer helse, rehabilitering og omsorg 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i % av totale netto driftsutgifter er på linje 
med de man sammenligner med. Mottakere av hjemmetjenster per 1000 
innbyggere 80 år og over er lavere, men plasser i institusjon i % av innbyggere 
80 år og over er høyere. 
 
Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 
år er vesentlig lavere i Gjerdrum. 
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Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


 


8. Helse og forebyggende tjenester 
Tjenesten inneholder helsestasjon, friskliv og barnevern. Intensjonen med å 
samle disse tjenestene i en virksomhet er å bidra til at utfordringer oppdages på 
et tidlig stadium og at tiltak iverksettes for å forhindre at et problem får utvikle 
seg. Virksomheten skal bidra aktivt til at samarbeidet på tvers innenfor 
kommunen styrkes og at samarbeidet med aktuelle samarbeidspartnere utenfor 
kommunen fungerer godt. 
 
Tjenesten har 15,69 årsverk. 
 
Utfordringer helse og forebyggende tjenester 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter er lavere i Gjerdrum. Til 
forebyggende arbeid er netto driftsutgifter per innbygger vesentlig lavere i 
Gjerdrum. 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevern, er på linje med de man 
sammenligner med. 
 
 


9. NAV 
NAV er et partnerskap mellom Gjerdrum Kommune og Arbeids- og velferdsetaten 
i Akershus, etablert 15. oktober 2007. NAV har ansvar for en rekke statlige og 
kommunale stønads- og tjenesteområder. NAV skal bidra til å skape et 
inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende 
arbeidsmarked. NAV skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe 
fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar 
for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for 
barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. 
 
Generelt er NAVs hovedoppgave å aktivt bruke tilgjengelige virkemidler for å få 
brukerne ut i arbeid og aktivitet. Dette krever at brukerne får tilpasset bistand ut 
fra individuelt behov samt tett oppfølging fra NAV kontoret. De brukerne som 
ikke er aktuelle for arbeidslivet skal kartlegges og avklares i forhold til eventuell 
annen inntektssikring. 
 
De kommunale arbeidsområdene er hovedsakelig råd/veiledning i henhold til lov 
om sosiale tjenester i NAV. Ved behov formidles brukerne til andre aktuelle 
instanser i hjelpeapparatet. NAV sørger for bidrag til livsopphold (økonomisk 
sosialhjelp), frivillig økonomisk forvaltning, kvalifiseringsprogrammet, tilbud til 
rusmisbrukere (boveiledertjenesten) og gir økonomisk gjeldsrådgivning til 
kommunens innbyggere. Tjenesten omfatter også behandling av lån/tilskudd fra 
husbanken, bostøtte og tildeling av kommunale boliger. 
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Kommunale årsverk er 7,2. 
 
Utfordringer NAV 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i % av samlede netto driftsutgifter er lavere 
i Gjerdrum. 
 


10. Tekniske tjenester 
 


10.1 Eiendom 
Eiendomsforvaltningen skal bidra til at kommunens eiendommer og 
bygningsmasse til en hver tid er tilpasset kommunens primæroppgaver, og gi 
brukerne gode rammevilkår og effektive bygg til lavest mulig kostnad. 
Oppgavene inkluderer forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale 
eiendommer, anskaffelse, utvikling og salg av kommunale eiendommer og 
gjennomføring av byggeprosjekter. 
 
Eiendomsforvaltning har 6,75 årsverk. 
 
10.2 Kommunalteknikk 
Virksomhetens ansvarsområder er sammensatt av selvkostområdene feiing, 
vann, avløp og tømming av slam, samt veg og trafikksikkerhetstiltak. Videre har 
virksomheten oppfølgingsansvar av ROAF vedrørende avfallshåndtering og ØRBR 
vedrørende brann- og feietjenester. 
 
Hovedarbeidsoppgaver omfatter drift og vedlikehold av kommunens vannverk, 
kloakkrenseanlegg, vann- og kloakkledningsnett samt kommunale veger. Videre 
arbeider enheten med opprydding i spredte avløp. 
 
Kommunalteknikk ivaretar myndighetsutøvelse og saksbehandling etter følgende 
lovverk; Vegloven, vegtrafikkloven- § 4, lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag- §6, lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensingsloven med 
tilhørende forskrifter. 
 
Kommunalteknikk har 5,9 årsverk. 
 
Utfordringer tekniske tjenester 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i % av samlede netto 
driftsutgifter er på linje med de man sammenligner med. Korrigerte brutto 
driftsutgifter per kvadratmeter ligger litt høyere. Utgifter til 
vedlikeholdsaktiviteter per kvadratmeter er høyere i Gjerdrum enn KOSTRA-
gruppe 7, men lavere enn Akershus og landet uten Oslo. Brutto 
investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i % av samlede brutto 
investeringsutgifter er vesentlig lavere i Gjerdrum. 
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Netto driftsutgifter i kr per innbygger, kommunale veier og gater, er vesentlig 
lavere i Gjerdrum, men netto driftsutgifter per km kommunal vei og gate er på 
linje med de man sammenligner med. 
 


11. Plan, oppmåling og byggesak 
Hovedarbeidsoppgavene omfatter behandling av: reguleringsplaner, bygge- og 
delesaker, forvalte kommunens kartverk og oppmåling. Myndighetsutøvelsen og 
saksbehandlingen følger følgende lovverk; Plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven, eierseksjonsloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven. 
 
POB har 5,45 årsverk. 
 
Utfordringer plan, oppmåling og byggesak 
 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 
 


 


Generelle utfordringer for kommuner 
Disse generelle utfordringer behøver ikke å gjelde Gjerdrum. 
 


• Anskaffelser, spesielt investeringsprosjekter. 
 


• Mobbing 
Som skoleeier har kommuner et særlig ansvar for at barn og unge har et 
godt psykososialt skolemiljø. Det daglige arbeidet med å forebygge og 
stoppe at mobbing skjer i skolene, men det overordnede ansvaret ligger i 
kommunestyret. 
 


• Bosetting og integrering av flyktninger vil kunne bli en utfordring på litt 
sikt. 


 
• Digitalisering av kommunale tjenester, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:6 


(2015-2016) 
Mange kommuner har ikke tilstrekkelig kompetanse til å digitalisere sine 
tjenester. Det oppgis at kostnadene er for høye til at dette blir prioritert. 
Et flertall av kommunene oppgir at de ikke arbeider systematisk med å 
realisere gevinsten av digitalisering. 
 


• Ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av 
samhandlingsreformen, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:5 (2015-2016) 
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) benyttes ikke på en måte 
og i et omfang som er i tråd med intensjonen. Innenfor rus- og 
psykiatriområdet er ikke tilbudet i kommunene styrket i takt med 
nedbyggingen av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten. Kommunene har i 
liten grad økt kapasiteten og styrket kompetansen etter innføringen av 
samhandlingsreformen. 
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• Offentlig folkehelsearbeid, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:11 (2014-2015) 
De fleste kommunene har foreløpig ikke etablert et systematisk 
folkehelsearbeid. Det er behov for å styrke oppfølgingen av det 
kommunale folkehelsearbeidet. Arbeidet med folkehelse og folkehelsetiltak 
er ikke tilstrekkelig kunnskapsbasert. Folkehelsearbeidet er ikke godt nok 
forankret i sektorer utenfor helse. 
 


• Utenforskap. Dette er satt på dagsorden av Kommunens Sentralforbund 
(KS). 
Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av 
fellesskapet. Det kan være personer som står utenfor skole- og arbeidsliv 
som har et svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever 
tilhørighet til storsamfunnet. 
 
Utenforskap kan ramme alle, men noen grupper er mer utsatt. Barn som 
utsettes for omsorgssvikt og overgrep i tidlig alder har økt risiko for å få 
psykiske vansker senere i livet. Særlig tre grupper rammes av utenforskap 
på arbeidsmarkedet. Det er unge, innvandrere og personer med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte. De som står utenfor 
fellesskapet har gjerne flere utfordringer. Psykiske helseproblemer, rus- og 
alkoholmisbruk, ensomhet, fattigdom og manglende integrering er de 
viktigste årsakene til at personer faller utenfor. 
 
 


 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 
 


Gjennomførte forvaltningsrevisjoner  
• Barnevern 2012 
• IKT-sikkerhet og personvern 2013 
• Sykefravær og tjenestekvalitet 2013 
• Kompetanse i tjenestene 2014 
• Administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak 2015 


 


Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 
 


 


 


Kilder 
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Vedlegg 
1. Utvalgte KOSTRA-tall 
2. Folkehelseprofil for Gjerdrum kommune 







Kostra-tall 
 Gjerdrum kommune Kostragruppe 07 


2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Eiendomsforvaltning       
Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning, i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 


 
8,9 


 
7,4 


 
8,4 


 
8,3 


 
9.7 


 
8,6 


Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter., konsern 


 
966 


 
964 


 
1 122 


 
918 


 
1 007 


 
955 


Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter, konsern 


 
102 


 
74 


 
74 


 
59 


 
89 


 
86 


Brutto investeringsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede brutto 
investeringsutgifter, konsern 


 
44,4 


 
10,1 


 
16,9 


 
42,4 


 
32,0 


 
40,4 


       
Finansielle nøkkeltall og administrasjon, styring og fellesutgifter 
Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter, konsern 


 
3,1 


 
-2,2 


 
-3,5 


 
1,6 


 
2,7 


 
1,2 


Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 


 
23,9 


 
21,2 


 
17,3 


 
8,6 


 
12,5 


 
6,4 


Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 


 
195,5 


 
192,2 


 
205,1 


 
205,1 


 
205,7 


 
216,4 


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


 
65,8 


 
64,7 


 
95,3 


 
60,1 


 
54,2 


 
66,9 


Netto lånegjeld i kroner per 
innbygger, konsern 


 
53 340 


 
55 564 


 
59 639 


 
49 829 


 
56 031 


 
58 160 


       







Kostra-tall 
 Gjerdrum kommune Kostragruppe 07 


2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Barnehager 
Netto driftsutgifter 
barnehagesektoren i prosent av 
kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 


 
 
17,2 


 
 
15,7 


 
 
16,9 


 
 
16,6 


 
 
17,6 


 
 
14,9 


Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 


 
98,1 


 
94,6 


 
95,6 


 
90,5 


 
91,8 


 
90,9 


Korrigerte oppholdstimer per årsverk 
i kommunale barnehager, konsern 


 
13 162 


 
12 343 


 
13 072 


 
11 820 


 
11 715 


 
11 270 


Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunal 
barnehage, konsern 


 
153 088 


 
152 838 


 
154 431 


 
162 740 


 
167 698 


 
174 907 


       
Grunnskoleopplæring 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 


 
28,9 


 
26,4 


 
27,0 


 
26,1 


 
25,2 


 
24,0 


Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år, 
konsern 


 
 
86 837 


 
 
92 690 


 
 
95 549 


 
 
94 321 


 
 
88 616 


 
 
100 946 


Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 


 
10,4 


 
8,3 


 
7,6 


 
7,2 


 
7,1 


 
8,1 


Andel timer spesialundervisning av 
antall lærertimer totalt 


 
13,6 


 
14,4 


 
12,1 


 
15,1 


 
15,7 


 
17,4 


       
 
 







Kostra-tall 
 Gjerdrum kommune Kostragruppe 07 


2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Kommunehelse 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, kommunehelsetjenesten, 
konsern 


 
1 544 


 
1 619 


 
1 771 


 
1 988 


 
2 092 


 
2 319 


Netto driftsutgifter i prosent av 
samlede netto driftsutgifter, konsern 


 
3,5 


 
3,2 


 
3,5 


 
4,2 


 
4,4 


 
4,5 


Netto driftsutgifter til forebyggende 
arbeid, helse pr. innbygger, konsern 


 
81 


 
39 


 
82 


 
157 


 
214 


 
163 


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


 
1 673 


 
1 767 


 
1 899 


 
2 361 


 
2 416 


 
2 923 


       
Pleie og omsorg 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 


 
25,2 


 
27,5 


 
29,7 


 
29,0 


 
28,7 


 
31,5 


Korrigerte brutto driftsutgifter pr. 
mottaker av kommunale pleie og 
omsorgstjenester, konsern 


 
422 779 


 
352 188 


 
408 270 


 
378 393 


 
409 881 


 
395 421 


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 80 år og over. 


 
264 


 
312 


 
286 


 
318 


 
291 


 
333 


Plasser i institusjon i prosent av 
mottakere av pleie- og 
omsorgstjenester 


 
22,4 


 
17,4 


 
16,8 


 
16,4 


 
19,4 


 
17,9 


Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over 


 
21,3 


 
20,3 


 
19,1 


 
17,1 


 
18,5 


 
18,4 


       
 







Kostra-tall 
 Gjerdrum kommune Kostragruppe 07 


2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Sosialtjenesten 
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i 
prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 


 
1,9 


 
1,7 


 
2,0 


 
3,2 


 
3,3 


 
3,7 


Andelen sosialhjelpsmottakere i 
forhold til innbyggere 


 
1,4 


 
1,2 


 
1,5 


   
2,5 


Korrigerte driftsutgifter til 
sosialtjenesten pr. mottaker, 
konsern 


 
39 259 


 
49 237 


 
48 184 


   
40 312 


 
 
 


      


Barnevern 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-
17 år, barnevernstjenesten, konsern 


 
6 220 


 
5 740 


 
7 243 


 
7 313 


 
6 291 


 
7 978 


Barn med melding ift. antall 
innbyggere 0-17 år 


  
4,3 


 
3,9 


   
4,1 


Andel undersøkelser som førte til 
tiltak 


 
45,7 


 
55,4 


 
46,0 


   
44,3 


       
Kultur 
Netto driftsutgifter kultursektoren i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 


 
2,6 


 
2,6 


 
2,8 


 
3,1 


 
4,2 


 
3,8 


       
 
 







Kostra-tall 
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2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Samferdsel 
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. 
veier og gater, konsern 


 
390 


 
562 


 
408 


 
722 


 
712 


 
915 


Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal 
vei og gate, konsern 


 
106 348 


 
153 652 


 
112 304 


 
105 171 


 
166 350 


 
108 771 


       
Bolig 
Netto driftsutgifter, boligformål, i 
prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 


 
1,1 


 
0,6 


 
-0,7 


 
-0,3 


 
-0,1 


 
-0,1 


Kommunalt disponerte boliger per 
1000 innbyggere 


 
9 


 
9 


 
9 


 
15 


 
14 


 
21 


       
Psykisk helsearbeid og rusarbeid 
Netto driftsutg. til tilbud til pers. 
med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, 
konsern 
 


 
18 


 
107 


 
84 


 
198 


 
299 


 
375 


Andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer, konsern 


 
1,3 


 
7,8 


 
5,3 


 
8,2 


 
11,9 


 
12,5 


Brutto driftsutgifter til personer med 
rusproblemer per innbygger 18-66 år 


 
18 


 
107 


 
84 


 
290 


 
388 


 
483 


       
 
 
 
 







Kostra-tall 
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2014 
Akershus 
2014 


Landet uten 
Oslo 
2014 


2012 2013 2014 


Klima og energi 
Kommunale energikostnader, per 
innbygger, konsern 


 
590 


 
569 


 
448 


 
694 


 
792 


 
831 


Andel energikostnader i prosent av 
kommunens samlede brutto 
driftsutgifter, konsern 


 
1,0 


 
0,9 


 
0,7 


 
1,1 


 
1,2 


 
1,1 
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Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune 
 
Saker til behandling 2016 
 
 
Møte Saker til behandling 
01.02.16 • Overordnet analyse, prosess og fremdrift. Orientering fra 


rådmann 
• Overordnet revisjonsstrategi 
• Engasjementsbrev fra Romerike revisjon IKS 
• Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 


 
14.03.16 • Overordnet analyse 


 
23.05.16 • Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 


• Overordnet analyse 
• Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 


 
20.06.16 • Eierskapskontroll Mjølkerampa AS 


• Overordnet analyse 
 


26.11.16 • Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017 
• Rapport revisjonsåret 2015/2016 
• Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet 


 
31.10.16 • Plan for forvaltningsrevisjon 


 
19.12.16 • Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 


• Eierskapskontroll Øvre Romerike brann og redning IKS 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonen administrasjonens 


oppfølging av kommunestyrets vedtak 
 


 
I møtet den 1. februar 2016 ble også følgende saker nevnt: 


• Kommunereformen 
• Planverk for vedlikehold av bygg, veier. 
• Miljørettet helsevern i skolen 
• Integrering av flyktninger 
• Oppdatering av økonomireglement 
• Virksomhetsbesøk 





















Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune 
 
Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
01.02.16 1/16 Referater Saken tas til orientering      
01.02.16 2/16 Overordnet analyse Gjerdrum 


kommune - opplegg og 
fremdrift. 
Orientering ved rådmann 


Kontrollutvalget slutter seg til 
opplegget og fremdriftsplanen 
for overordnet analyse. 
Rådmannens innspill til 
overordnet analyse tas til 
orientering 


    


01.02.16 3/16 Overordnet revisjonsstrategi og 
regnskapsplan for 
regnskapsrevisjonen 2015 


Kontrollutvalget tar 
fremleggelsen av overordnet 
revisjonsstrategi og revisjonsplan 
for regnskapsrevisjonen 2015 for 
Gjerdrum kommune til 
orientering. 
 
Kontrollutvalget vil oppfordre 
administrasjonen til å oppdatere 
økonomireglement av 2001 og 
finansreglement av 2011. 


    


01.02.16 4/16 Engasjementsbrev fra Romerike 
revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


01.02.16 5/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      
01.02.16 6/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 


2015 
Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2015 vedtas. 
 
Saken oversendes 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 


Saksutskrift 
sendt 
02.02.16 


Kommunestyret 
09.03.2016, sak 
16/23 


   







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2015 til orientering. 


01.02.16 7/16 Eventuelt (Ingen saker)      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


 





