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Saker til behandling 

18/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00224-9 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.08.2016 18/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg:  
1. Saker til oppfølging
2. Saker til behandling

Tilbake til saksliste 
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19/16 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Arkivsak-dok. 16/00069-5 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.08.2016 19/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av …….. 

Vedlegg:  
Notat fra Romerike revisjon 

Saksframstilling: 
I møtet den 23. mai 2016 ble revisjonen bedt om å utarbeide et notat med mulige 
vinklinger for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen prosjektstyring og forebyggende 
helsearbeid med spesielt fokus på fysioterapi. Dette som et diskusjonsgrunnlag for 
bestilling av neste forvaltningsrevisjon. 

Prosjektstyring 
Når det gjelder prosjektstyring beskriver notatet ulike prosjektmodeller. 

Revisjonens erfaring er at tidligfasen i investeringsprosjekter er avgjørende for om 
prosjektet lykkes eller ikke. Det må også vurderes om en forvaltningsrevisjon skal ha 
en systemtilnærming eller om det er konkrete investeringsprosjekter det ønskes en 
revisjon av. De punkter revisjonen mener at bør vies spesiell oppmerksomhet er 
oppsummert i følgende problemstillinger: 

• Følger kommunens system i investeringsprosjekter anerkjent metodikk?

• Følger kommunen sitt system i praksis?

Folkehelsearbeid 
Notatet beskriver det forebyggende folkehelsearbeid, kravene som stilles til 
kommunene og funn gjort av Riksrevisjonen og Fylkesmannen. Med utgangspunkt i 
de krav som stilles til kommunene mener revisjonen følgende problemstillinger kan 
være aktuelle å vurdere: 

• I hvilken grad er folkehelsearbeidet i kommunen tilstrekkelig forankret, både i
ledelsen og på tvers av alle kommunens sektorer?

• I hvilken grad innfrir kommunen sitt medvirkningsansvar?

• I hvilken grad er kommunens arbeid med folkehelse kunnskapsbasert?



4 

• I hvilken grad har kommunen etablert et langsiktig og systematisk
folkehelsearbeid?

Revisjonen foreslår at man vurderer å be rådmannen orientere om folkehelsearbeidet 
før det eventuelt vedtas å bestille en forvaltningsrevisjon. 

Når det gjelder folkehelsearbeid med fokus på fysioterapi beskriver notatet Gjerdrum 
kommunes fysioterapitjeneste. Som mulige vinklinger foreslår revisjonen følgende: 

• Å undersøke nærmere de kommunale fysioterapeutenes oppgaver og roller i
kjølvannet av Samhandlingsreformen (og om det er gjort tilpasninger til i tråd
med intensjonene i reformen.

• Å undersøke i hvilken grad fysioterapitjenesten er samordnet med
kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester og i hvilken grad det er lagt til
rette for et tett samarbeid mellom fysioterapitjenesten og kommunens øvrige
helsetjeneste.

Tilbake til saksliste 
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20/16 Orientering ved revisjonen 

Arkivsak-dok. 16/00030-5 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.08.2016 20/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

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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21/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll - utkast 

Arkivsak-dok. 15/00163-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.08.2016 21/16 

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

Vedlegg:  
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll - utkast 

Saksframstilling: 
En viktig oppgaver for kontrollutvalget er å sørge for at det føres kontroll med 
kommunens eierinteresser i selskaper. For å sikre at kommunestyret velger ut de 
mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 
selskapskontroll på samme måte som det utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon. 

Plan for selskapskontroll skal være basert på en overordnet analyse av eierskap ut 
fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 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 
Gjerdrum 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.  

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 
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kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen 
har eierskap i. 

Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 
• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet
• Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør

dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger
• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler
• Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte

I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås?  Andre momenter som går på 
vesentlighet er hvor omfattende eierskapet i selskapet er, og om tjenestene 
selskapet produserer leveres direkte til innbyggerne. 

Sekretariatet mener at det er hensiktsmessig at den overordnede analysen og planen 
for selskapskontroll presenteres i ett og samme dokument. Dette til forskjell fra 
overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som er mer omfattende, og legges frem 
separat fra plan for forvaltningsrevisjon.  

Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer risiko og vesentlighet for selskapene, 
og basert på drøftelsen så velger kontrollutvalget ut de selskapskontroller man 
planlegger å gjennomføre i perioden. Opplysninger om selskapene er tatt inn i 
kapitelet Faktaark selskaper. 

Tilbake til saksliste 
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22/16 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon 

Arkivsak-dok. 15/00162-7 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.08.2016 22/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Overordnet analyse vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 

Vedlegg:  
Utkast til overordnet analyse 

Saksframstilling: 
I forrige møte påbegynte utvalget en vurdering av risikoområder. Utkast til overordnet 
analyse er oppdatert med de områder som da fremkom. Det er aktuelt å supplere og 
presisere disse områdene. 

I tillegg må utvalget prioritere mellom områdene. 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 man mener er mest 
vesentlig å undersøke. 

Tilbake til saksliste 
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23/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00232-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.08.2016 23/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 

Tilbake til saksliste 
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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 Gjerdrum 
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 fire 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 
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 
De man sammenligner med er KOSTRA-gruppe 07, Akershus og landet 
uten Oslo. Dette gjelder også under de andre kapitlene. 
 
Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale netto driftsutgifter ligger høyere 
i Gjerdrum enn de man sammenligner med. 
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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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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. 
 
 


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. 
 
 
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. 
 
 


4. Barnehagemyndigheten 
Hovedoppgavene til Gjerdrum kommune som barnehagemyndighet er: 
 


• Årlig tilsyn med kommunale og ikke- kommunale barnehager etter lov om 
barnehager. 


• 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. 
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• 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. 
 


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. 
 
 


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. 
 
 
KOSTRA-tall 
Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter er lavere i Gjerdrum. 
 


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. 
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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. 
 
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 







 


13 
 


• 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. 
 
 
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. 
 
 


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. 
 
 
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. 
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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. 
 
Kommunale årsverk er 7,2. 
 
 
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 
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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. 
 
 
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. 
 
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. 
 
 


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. 
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• 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. 


• 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 
• Samarbeid med andre kommuner 
• Mobbing 
• Tilpasset opplæring/spesialundervisning 
• Forebyggende helsearbeid 
• Fysioterapitjenesten 
• Vei 
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• Klima, energi 
• Flyktninger 
• Digitalisering av tjenester 
• Rus og psykiatri 
• Barnevernet 


 


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 
Kommuneplan 2012-2024 
Økonomiplan 2016-2022 
 


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 
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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 
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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 
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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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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. 


                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 
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Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 
representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet 
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 
Gjerdrum kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 


Interkommunale selskaper – IKS: 
• Romerike Revisjon IKS  
• Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
• Romerike Krisesenter IKS  
• Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) 
• Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB)  


Aksjeselskaper - AS 
• Mjølkerampa AS 
• Norasonde AS 


 
Andre samarbeidsordninger  


• ØRU samarbeidet 
• Innkjøpstjeneste (ØRIK) 
• Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (AØR) 
• Barnevernvakt (Romerike Politikammer) 
• Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor 
• Overgrepsmottak Oslo 
• Interkommunalt byggetilsyn 
• Jessheim interkommunale legevakt 
• Miljørettet helsevern 
• Digitale Gardermoen  


 


Tidligere kontroller 
Det har vær gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, Digitale Gardermoen 
IKS (DGI), Mjølkerampa AS, Romerike avfallsforedling IKS og Norasonde AS i forrige periode. 
Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR) er under arbeid og behandles høsten 2016. 
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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 konsertere seg om kontroll i følgende selskaper:  


Selskap Involverte eiere 


  


  


  


  


 


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


Utdyping av de enkelte prosjektene 
 
«Her fyller kontrollutvalget selv inn sine risiko- og vesentlighetsvurderinger».  


 


 


Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan 
variere fra selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte 
selskapskontrollen med nærmere angivelse av innretning av undersøkelsen. I selskaper der 
flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har 
prioritert samme selskap. Det er Romerike Revisjon IKS som utfører selskapskontrollen. 


NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll 
som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal 
standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.  


Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I 
tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  


Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og 
kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til 
kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 
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Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i kommende 4-årsperiode. I 
tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres 
etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte 
prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 


Faktaark selskaper 
 


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. 


 


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.  
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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. 


 


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.  
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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  


 


Jessheim interkommunale legevakt 
 


Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 
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  


 


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  
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Representantskapet  


Styret  


 


 


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 
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. 


 


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. 
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Eierandeler Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene. Skedsmo 
kommune har p.t. en eierandel på 19, 4 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. 


 


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 
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Tilskudd Deltakerkommunen skyter inn tilskudd til driftsutgifter og 
investeringer ut i fra eierandel. 


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. 


 


Selskapskontroll 
Eierskapskontrollen hadde som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes eierinteresser i 
Romerike krisesenter IKS utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  


Kontrollen tok sikte på å besvare følgende problemstillinger. 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  
a. Har den enkelte eierkommunen etablert gode rutiner for oppfølging og 
evaluering av sine eierinteresser?  
b. Følges rutinene opp og utøves kommunens eierinteresser i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte 
normer for god eierstyring?  


2. Opptrer selskapet ellers i tråd med grunnleggende krav og normer for drift og ledelse av 
et selskap? 


Revisjonens anbefalinger etter å gjennomført kontroll i 2014: 


Det er krevende å koordinere mellom 14 eiere. Revisor anbefalte å vurdere å ta i bruk eiermøter for å 
kunne drøfte eierstyringsspørsmål.  


Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 
(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. Representantskapet som eierorgan 
bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. Representantskapet bør også følge opp at selskapets 
styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.  


Ut over dette viser kontrollen at mange av anbefalingene for god eierstyring er fulgt opp i forhold til 
Romerike Krisesenter IKS, og at selskapet opptrer og driver innenfor det formål som er bestemt av eierne. 
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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. Skedsmo kommune har p.t. en 
eierandel på 19, 5 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. 


Instruks for styret og daglig 
leder 


Under utarbeidelse 


Etiske retningslinjer Ja 
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Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
 


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. 


 


 


Øvre Romerike Brann og Redning IKS 
 


Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 
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. 
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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. 


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. 
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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.  


 


 


Mjølkerampa AS 
 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap 
Formål Legge til rette og skape varige arbeidsplasser innen salg av varer 


og tjenester tilpasset yrkeshemmede som ikke uten videre kan 
nyttiggjøre seg av andre yrkestilbud samt annen virksomhet som 
naturlig faller sammen med dette. 


Etablert 2002 
Deltakere Gjerdrum 
Hovedkontor Gjerdrum kommune 
Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 
Arbeidsmarkedslovgivningen. 


Eierandeler 100% 
Aksjekapital Kr 100 000 
Generalforsamling Ordfører 
Styret 4 medlemmer 


 


Eierskapskontroll 
Det ble gjennomført eierskapskontroll i 2016. 


Revisjonens anbefalinger var: 


• Det gjøres en gjennomgang av KS anbefaling for god eierstyring hvor kommunen etablerer en 
bevisst holdning til behovet for etterlevelse av enkelte punkter. 


• Forbindelsen mellom eiermeldingen i ØRU-samarbeidet og Mjølkerampa tydeliggjøres av eier. 
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• Selskapets styre registreres i styrevervregistret. 


 


Norasondegruppen AS 
Driftsinntekter i 2015 på 100,2 mill. kr. 


Organisering/selskapsform Aksjeselskap. 
Formål Drive kompetanseutvikling og kvalifisering av 


arbeidstakere med sikte på at disse kan gå inn i 
det ordinære arbeidsmarkedet, samt tilby 
særskilt tilrettelagt arbeid for arbeidstakere 
som trenger dette. Som ledd i virksomheten 
inngår industri/produksjon, tjenesteyting og 
annen næringsvirksomhet, herunder å delta i 
andre selskap når dette er forenlig med 
selskapets formål. Profesjonell tjeneste- og 
industri/produksjonsbedrift som skal 
konkurrere i markedet på like vilkår med andre 
private. 


Etablert 1960 
Forretningskontor Skedsmo kommune (hovedkontoret er på 


Skedsmokorset) Lillestrøm (kursavdeling), 
Sørumsand avdelingskontor, Bjørkelangen 
avdelingskontor. Kurskontorer i Nittedal og 
Lørenskog etablert i 2013. 


Aksjekapital Kroner 3.155.700,- fordelt på 31.557 aksjer á kr 
100,-. Gjerdrum kommune eier 2,21% 


Hovedrammer for virksomheten Aksjeloven, vedtektene for selskapet. 
Arbeidsmarkedslovgivningen. 


Datterselskaper Ingen. 
Ansvar Begrenset ansvar: Aksjeeierne blir ikke ansvarlig 


for selskapsgjelden ut over det beløp som de 
har tegnet eller kjøpt aksjer for. 


Økonomiske forhold Aksjenes omsettelighet begrenset; overdragelse 
må godkjennes av generalforsamlingen. 
Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og 
disponeres til formål som styrker videre drift. 


Generalforsamlingen Hver aksje representerer en stemme. 
Styret Generalforsamlingen velger fem til syv 


medlemmer for to år av gangen, hvorav de 
ansatte representeres iht. aksjeloven 


Styremedlemmer Trond Olav Rangnes (leder), Tone Finbraaten 
(nestleder), Ola Løberg, Turid Hegge, Trine 
Nordstrøm, Heidi Eid (ansattrepresentant), 
Johnny Skjervø (ansattrepresentant) 


Instruks for styret og daglig leder Ja. 
Etiske retningslinjer Ja. 


 


Selskapskontroll 
Eierskapskontrollen er utført i 2014. 
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Hovedformålet med kontrollen var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i Norasonde etter de 
rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å besvare 
følgende hovedproblemstillinger: 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 


aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 


Revisor konkluderer med at «Det synes å være manglende etablerte rutiner og verktøy for god 
eierstyring i selskapet. Blant eierrepresentantene har under 50% besvart vår henvendelse for 
informasjon og redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både 
manglende kunnskap og engasjement blant flere av disse.» 


Revisors anbefaling: «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for 
eierrepresentantene, samt at det utarbeides eierstrategi for virksomheten. Det anbefales videre 
at det gjennomføres ny eierskapskontroll våren 2015.» 


 


 


Romerike Avfallsforedling IKS 
Omsetning 2015 216,10 mill. Kroner. 


Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS). Selskapsavtale sist endret 
18.03.2015 


Formål På vegne av eierkommunene å drive innsamling, transport, 
behandling og omsetning av avfall i eierkommunene mm 
(Fullstendig formål finnes i kap 2 i selskapsavtalen). 


ROAF drives etter 
selvkostprinsippet 
(husholdningsavfall). 


 


Etablert ROAF ble stiftet 4.6.1991 og registrert førstegang i 
foretaksregisteret 15.10.1992 


Deltakere Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo og Sørum kommuner. (Aurskog- Høland ble 
fullverdig deltagerkommune 01.01.2015) ⃰ 


Hovedkontor Skedsmo kommune 
Hovedrammer for selskapets 
virksomhet 


Lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen. 
Forurensningsloven med forskrifter. 


Eierandeler Eierandelen er basert på folketallet og revideres hvert år i en 
note til regnskapet i årsrapporten. Skedsmo kommune hadde pr 
01.01.2014 en eierandel på 30,13 %. (Fra 01.01.2015 vil 
eierandelen være en god del lavere som følge av at Aurskog-
Høland kommune har blitt deltagerkommune). Overskudd fra 
ROAFs næringsvirksomhet betales ut som utbytte til ROAFs 
eierkommuner. 


Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets 
samlede forpliktelser 


Driftstilskudd Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for 
kommunene, fordeles på deltakerkommunene i samsvar med 
regler fastsatt av representantskapet. 
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Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet 
ramme for låneforpliktelser på 365 millioner kroner. 


Representantskapet 18 medlemmer med personlige varamedlemmer. Hver 
eierkommune har 2 representanter. Velges for 4 år av gangen. 
Eierkommunene har en stemme hver. 


Rømskog kommune får levert avfallshåndteringstjenester fra ROAF fra 2015 i henhold til en avtale 
med Aurskog-Høland kommune. 


Eierskapskontroll 
Eierskapskontrollen er utført i 2014. Hovedformålet var å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i ROAF 
etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å 
besvare følgende hovedproblemstillinger: 


1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 


aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 
 
Revisors konklusjon er «Det synes å være etablert rutiner og verktøy for god eierstyring i selskapet. Blant 
representantskapets medlemmer har under 40 % besvart vår henvendelse for informasjon og 
redegjørelse for eierskapskontroll. Innholdet i flere av svarene synliggjør både manglende kunnskap og 
manglende engasjement blant flere av representantskapsmedlemmene.» 


Revisors anbefaling er «Det anbefales at det gjennomføres bevisstgjøring av i eierrollen for 
representantskapets medlemmer.» 


 


 


 


 


Kilder: 
Felles eiermelding 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) 
Proff.no 
Brønnøysundregisteret 
Politiske behandlinger 
Årsmelding/årsrapport 2015 
Tidligere eierskapskontroller  
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Til: Kontrollutvalget i Gjerdrum 


Dato: 


Saksbeh: 


15.06.2016 


Ellen Bjørkum 


Kopi:  


KU -møtedato:  


 


 


1 Innledning 


Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune ba i møtet 23.05.16 revisjonen om å utarbeide et notat 


med mulige vinklinger for en forvaltningsrevisjon innen prosjektstyring og forbyggende 


helsearbeid med spesielt fokus på fysioterapi.  


 


 


2 Prosjektstyring av investeringsprosjekter 


Et prosjekt karakteriseres ved at det er tidsavgrenset, og det skal lede fram til et bestemt 


resultat og leveranse for én oppgave. Formålet med et investeringsprosjekt er at det skal 


bidra til måloppnåelse og nytte gjennom gevinstrealisering.  


2.1 Tilbakeblikk 


Staten foretok en gjennomgang av sine systemer for planlegging, gjennomføring og 


oppfølging av store investeringsprosjekter på slutten av 1990-tallet. Bakgrunnen var negative 


erfaringer med kostnadsoverskridelser, forsinkelser og manglende realisering av 


nytteeffekter i flere investeringer som var gjennomført i staten på det tidspunktet. Dette 


arbeidet ledet fram til statens prosjektmodell, fokus på den tidlige fasen i et 


investeringsprosjekt gjennom konseptutvalgutredning, kvalitetssikring før og etter forprosjekt, 


klare beslutningspunkter, avklaring av roller og ansvar og rapportering både internt i 


organisasjonen og til beslutningstaker. 


2.2 Statens prosjektmodell 


Statens prosjektmodell skal følges ved gjennomføring av store og kostbare prosjekter 


finansiert av staten. Formålet med modellen er mest mulig effektiv bruk av fellesskapets 


ressurser. Modellen skal bidra til valg av riktig prosjekt og riktig gjennomføring, og den er 


inndelt i faser. I prosjektets tidligfase er det lagt inn to kontrollpunkter (KS1 og KS2). Disse 


elementene i modellen kalles kvalitetssikringsordningen (regjeringen.no1). KS-ordningen 


omfatter som nevnt to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess. KS-


                                                
1
 Hentet fra regjeringen.no den 8.3.2016: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Hva-er-KS-


ordningen/id2001422/  



https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Hva-er-KS-ordningen/id2001422/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Hva-er-KS-ordningen/id2001422/
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ordningen er Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer 


og modellen illustreres på denne måten av forskningsprogrammet Concept2: 


 


 
Kilde: ntnu.no 


 
Kvalitetssikringsordningen er obligatorisk for prosjekter over 750 millioner kroner (ekstern 


kvalitetssikring) og frivilling for investeringsprosjekter under denne verdien (NTNU3). 


2.3 Andre prosjektmodeller 


Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) anbefaler en prosjektmodell for gjennomføring av 


digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Modellen har mye til felles med den statlige 


modellen. 


 


 
Kilde: prosjektveiviseren.no 


 
Modellen som Difi (Prosjektveiviseren) legger til grunn er spesielt utviklet for gjennomføring 


av digitaliseringsprosjekter, men kan også benyttes når andre prosjekter som skal 


gjennomføres, for eksempel et investeringsprosjekt på bygg. Etter det som revisjonen 


kjenner til, følges modellen av flere kommuner ved gjennomføring av investeringsprosjekter i 


bygg. 


 


Blant andre standarder knyttet til prosjektstyring nevnes 


 PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) 


 ISO 1006 (Guidelines to Quality in Project Management) 


 RUP (Rational Unified Process) med fokus på systemutvikling. 


 


Flere kommuner har etter hvert innarbeidet egne prosjektmodeller eller 


investeringsinstrukser / investeringsreglementer eller prosjektmodeller. Kommunene benytter 


noe ulik terminologi, men har ellers mye til felles. Se nærmere om prosjektmodeller i 


kommunene i punkt 2.6 i dette notatet. 


                                                
2
 Forskningsprogrammet Concept har fokus på tidligfasen i prosjektene, en hovedaktivitet er 


følgeforskning og programmet er finansiert av Finansdepartementet. 
3
   Hentet fra ntnu.no den 8.3.2016: www.ntnu.no/concept/ks-ordningen1   



http://www.ntnu.no/concept/ks-ordningen1
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Oslo kommune har for eksempel en instruks for investeringer i økonomireglementet punkt 4. 


Sentrale punkter i instruksen er krav om kvalitetssikring av alle investeringsprosjekter, 


generell prosessbeskrivelse (behovsanalyse, kostnadsanslag / forventede gjennom 


investeringens levetid for aktuelle alternativer, kvalitetssikring). Dersom kvalitetssikringen 


resulterer i at beslutningsgrunnlaget er tilfredsstillende, forelegges saken byrådet som avgjør 


hvilket alternativ som skal planlegges for gjennomføring.  


 


Neste ledd i prosessen er gjennomføring av forprosjekt for å framskaffe gjennomarbeidede 


kostnadsanslag og plan for fremdrift, organisering med videre. Deretter skal dette materialet 


kvalitetssikres før det besluttes om prosjektet skal foreslås gjennomført. Kostnadsrammen 


for investeringen skal inkludere en usikkerhetsavsetning tilsvarende et sikkerhetsnivå P85. 


P85 betyr at risikoen for overskridelser skal være begrenset til 15 %. 


 


Den virksomheten som gjennomfører investeringen tildeles en styringsramme som prosjektet 


forutsettes gjennomført innenfor. Byrådet gis fullmakt til å frigi hele eller deler av 


usikkerhetsavsetningen som inngår i kostnadsrammen etter anmodning fra virksomheten 


som gjennomfører investeringen. Usikkerhetsavsetningen avsettes sentralt og periodiseres 


normalt i siste år av prosjektperioden for prosjekter som går over flere år.  


2.4 Nærmere om KS1 og KS2 


Kvalitetssikringen har forskjellig fokus under KS1 og KS2. 


 KS1-fokus handler om den strategiske ytelsen og en kvalitetssikring av 


«samfunnsperspektivet» 


o Relevans 


o Effekt 


o Levedyktighet 


 KS2-fokus handler om den taktiske ytelsen og en kvalitetssikring av prosjektets 


o Kostnad 


o Tid  


o Kvalitet 


 


KS1 skal kvalitetssikre konseptvalgutredningen som er gjennomført og forutsetter at det er 


gitt et oppdrag. KS2 skal kvalitetssikre om man har oversikt over prosjektet, om ansvar er 


klart plassert, om det er en klar plan for roller, om kostnadsanslag og tidsrammer er 


realistiske og om de står i forhold til den valgte gjennomførings- og entreprisestrategien. 


Prosess, valg og vurderinger som gjøres i tidligfasene (forprosjektfasen) skal være 


dokumentert.  


2.5 Nærmere om usikkerhet 


«Det er alltid usikkerhet knyttet til gjennomføringen av store prosjekter» (Samset og 


Volden4). Her framkommer videre at KS2 skal sikre operasjonell vellykkethet: realistiske 


budsjetter, tids- og kostnadseffektiv gjennomføring. 


 


                                                
4
 Knut Samset og Gro Holst Volden (2013) Statens prosjektmodell, Concept-rapport nr. 35 
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Nedenfor er det tatt inn en modell for stokastisk (basert på estimering av den sannsynlige 


kostnaden) kostnadsestimering. Modellen illustrerer flere sentrale begreper. 


 Basiskostnad 


o Beste estimat  


o Erfaringsbasert tillegg 


 Forventet kostnad P50 (totalkostnaden som prosjektet forventes å levere under med 


50 % sannsynlighet) 


o Forventet tillegg – spenn +/- på usikkerhet 


 Kostnadsramme P85 (totalkostnaden med 85 % sannsynlighet) 


o Usikkerhetsavsetning 


o Kuttliste 


 Udekket kostnad P100 


 
Figur 1 Stokastisk kostnadsestimering. Definisjon av sentrale begreper. 


 
Kilde: Concept rapport nr. 45 
 
Det er vanlig å sette kostnadsrammen til P85. Påløpte kostnader utover P85 er ikke dekket i 


avsatt kapital for usikkerhet (ikke budsjettert). Det er vanlig at kostnadsrammen ikke 


disponeres av prosjektet, men av selskapet (kommunestyret). Dette er budsjettmidler som 


må øremerkes til å dekke usikkerheten utover P50 estimatet. Differansen mellom P50 og 


P85 disponeres for eksempel av bystyret i Oslo kommune. 
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Styringsmålet vil normalt være å komme i land med en prosjektkostnad mellom 


basiskostnaden og P50. Styringsmålet bør settes lavere enn forventet kostnad for å gi 


insentiver til stram prosjektstyring. Styringsrammen settes normalt lik forventet kostnad (P50) 


for prosjektet. 


2.6 Prosjektmodeller i kommunene 


Generelt er det slik at kommunene er leverandører av viktige velferdstjenester til 


innbyggerne. Målet er at lovpålagte tjenester leveres med tilstrekkelig kvalitet. Når det skal 


gjøres større investeringer er det viktig at disse også møter innbyggernes behov og belaster 


kommuneøkonomien på en hensiktsmessig måte. Alternativt kan det totale tjenestetilbudet 


bli skadelidende. På samme måten som for virksomheter i staten, vil kommunene ha mye 


igjen for å benytte gode prosjektmodeller (Welde 20155). 


 


Forskningsprogrammet Concept ser først og fremst på investeringsprosjekter i staten, 


(Welde m.fl. 2015). Forskningsprogrammet har imidlertid også sett på kommunale 


investeringsprosjekter, herunder bruken av prosjektmodeller i kommuner og krav til 


beslutningsunderlag. I rapporten (Concept rapport nr. 45) slås fast at en prosjektmodell stiller 


krav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres fra idefasen til sluttføring. Prosjektmodellen 


definerer videre roller, krav til beslutningsgrunnlaget og beslutningspunkter mellom ulike 


faser. De viktigste aspektene ved en prosjektmodell er 


 klar faseinndeling 


 klare beslutningspunkter 


 kvalitetssikret grunnlag for beslutninger 


 enkelhet. 


 


I rapporten pekes videre på at det er en fordel å ha en standardisert prosjektmodell for å 


 sikre struktur for prosjektarbeidet (vil blant annet støtte planlegging og styring) 


 få økt forståelse for innholdet i prosjektet 


 sikre at deltakerne i prosjektet har en felles forståelse av hvor de er i 


beslutningsprosessen 


 sikre at beslutninger tas til rett tid på riktig grunnlag 


 legge grunnlaget for gjennomføring av neste fase. 


 


I et folkevalgt system har modellen også den fordelen at den sikrer at prosjekter undergis 


reell politisk styring og ansvarliggjør deltakerne (ibid). 


 


Kommunene skal følge reglene om budsjettering og regnskapsføring av investeringer som er 


gitt i kommunelovens kapittel 8 og 9 og i forskrift om årsbudsjett og i regnskapsforskriften6. 


Arbeidet med budsjett og rapportering for investeringsprosjekter skal foregå både i et 


årsperspektiv og i et prosjektperspektiv. Årsperspektivet inngår i kommunens 


budsjettprosess og kommunelovens bestemmelser gjelder for denne prosessen. 


Prosjektperspektivet må den enkelte kommune utarbeide egne retningslinjer for. 


 


                                                
5
 Artikkel i Kommunerevisoren nr. 6/2015 


6
 Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), forskrift av 


15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1424 om 
årsregnskap og årsberetning. 
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Årsbudsjettet er en rettslig bindende plan for anvendelse av midler (kommuneloven § 47). 


Det er slik at prosjektene skal legges inn i økonomiplanen i de årene der det antas at 


prosjektene blir realisert. I årsbudsjettet er det slik at planlagt forbruk for inneværende år tas 


inn (§ 46 nr. 3). Kommunens regnskap er den endelige tilbakemeldingen på årsbudsjettet. 


For investeringer er det slik at disse meldes tilbake til de folkevalgte på det nivå som 


prosjektene er vedtatt. Dette framgår av vedlegg 2 til regnskapsforskriften (regnskapsskjema 


2B – investeringsregnskapet). Investeringsbudsjettet skal reguleres ved behov for å 


tilfredsstille krav i loven til balanse og realisme (kommuneloven § 47 nr. 2). Kommunen kan i 


tillegg ha utfyllende bestemmelser i egne reglementer. 


 


Prosjektperspektivet tar hensyn til at de fleste investeringsprosjekter går over flere år og 


således inngår i / fordeles over flere årsregnskap. Selv om kommunen ikke skulle ha 


utarbeidet egne retningslinjer for dette, er det slik at rapportering om fremdrift, 


kostnadsutvikling og prognoser på det enkelte prosjekt bør skje regelmessig både på 


administrativt nivå og til politisk nivå. Revisjonen viser i denne forbindelse til kommuneloven 


§ 23 nr. 2 om rådmannens ansvar for å ha orden i eget hus (helhetlig intern kontroll). 


Manglende rapportering på det enkelte prosjekt gjør det vanskelig å holde oversikt både med 


bevilgningene for det enkelte prosjekt og prosjektets kostnad og framdrift. Prosjektspesifikk 


rapportering er også viktig med tanke på kostnadsutvikling og for å kunne signalisere behov 


for tilleggsbevilgning eller justeringer i prosjekt på et så tidlig tidspunkt som mulig. 


2.7 Mulige problemstillinger 


Et forvaltningsrevisjonsprosjekt om tidligfasen i investeringsprosjekter kan vinkles på mange 


måter. Videre bør det vurderes om en forvaltningsrevisjon skal ha en systemtilnærming, eller 


om det er konkrete investeringsprosjekter som det ønskes en revisjon av.   


 


Revisjonen har gjennomført revisjon av investeringsprosjekter tidligere, og erfaringen derfra 


er at tidligfasen er avgjørende for om prosjektet lykkes eller ikke. Revisjonens erfaring er at 


punktene nedenfor bør vies spesiell oppmerksomhet: 


 System for rapportering både til de folkevalgte og til administrativt nivå – både for det 


enkelte prosjekt og for den samlede porteføljen. 


 Et realistisk årsbudsjett som er oppdatert i tråd med prognoser og framdrift. 


 Tydelige faser i prosjektet skal være utarbeidet og kommunisert til de folkevalgte, 


kvalitetssikring og risikovurderinger skal gjennomføres for å få et realistisk 


beslutningsgrunnlag. 


 Etterlevelse av egne retningslinjer for styring av prosjekter, anskaffelser og at 


søknader m.m. er ivaretatt før arbeid i et prosjekt starter. 


 System for styring av prosjektporteføljen og om dette brukes og virker som forutsatt. 


 Anskaffelse av innleid bistand i prosjektplanlegging (tidligfasen). 


 


Oppsummert kan dette følgende problemstillinger formuleres: 


 Følger kommunens system i investeringsprosjekter anerkjent metodikk? 


 Følger kommunen sitt system i praksis? 
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3 Folkehelsearbeid  


I det følgende redegjøres for: 


 Kort om forebyggende folkehelsearbeid 


 Kravene som stilles til kommunene i folkehelseloven 


 Riksrevisjonens funn fra sin undersøkelse av folkehelsearbeid i kommunene  


 Funn fra Fylkesmannens tilsyn med folkehelsearbeidet i 2014 


 Mulige problemstillinger for en forvaltningsrevisjon av folkehelsearbeid i Gjerdrum  


kommune 


 Kommunens ansvar for fysioterapi 


 


3.1 Hva er folkehelsearbeid? 


Folkehelsearbeid er en samfunnsoppgave og defineres som «samfunnets totale innsats for å 


opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som 


medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til å bedre helse» jf. formålsparagrafen i 


folkehelseloven. I dette ligger også å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte 


eller indirekte påvirker helsen. Folkehelsearbeid er avgrenset opp i mot og omfatter ikke 


kurative tjenester i form av klinisk diagnostikk, behandling, pleie og omsorg eller habilitering/ 


rehabilitering7.  


 


Hjerte- og karsykdommer, kroniske lungelidelser, kreft og psykiske plager og lidelser er blant 


de nye folkesykdommene. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i helse mellom 


sosioøkonomiske grupper og at god helse øker med høyere utdanning og inntekt. 


Tilsvarende gir lavere utdanning og inntekt dårligere helse. Disse systematiske forskjellene 


er sosialt skapt og henger sammen med forskjeller i levekår, muligheter, forventninger og 


normer i ulike samfunnsgrupper. Mange av helseutfordringene kan imidlertid møtes gjennom 


forebyggende og helsefremmende arbeid (Ibid). 


 


Folkehelsearbeid kan sies å være tuftet på prinsippet om «helse i alt vi gjør» ved at nesten 


all samfunnsutvikling, fra god integreringspolitikk, til nærmiljøutvikling, utdanning, 


næringsutvikling, kostholdsveiledning osv. er folkehelsearbeid.  


 


En rapport utarbeidet av Helsedirektoratet (2010)8 viser at det er enorme summer å spare på 


folkehelsearbeid. Direktoratet peker på at det krever systematikk i arbeidet for å oppnå 


resultater, i tillegg trengs en «stor dose tålmodighet før man ser resultater».   


 


3.2 Krav til kommunene 


Et hovedmål i Samhandlingsformen er å styrke forebygging og folkehelsearbeid. Målet er å 


samhandle mer og bedre, forebygge mer og behandle tidligere. Dette er vektlagt gjennom 


endringer i spesialisthelsetjenesteloven, i kommunal helse- og omsorgstjenestelov og i 


folkehelseloven.  


 


                                                
7
http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Folkehelse/Hva-og-hvorfor-folkehelse/Folkehelsearbeid/ 


8
 Helsedirektoratet 2014 i Kommunerevisoren nr. 5 - 2015 



http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Folkehelse/Hva-og-hvorfor-folkehelse/Folkehelsearbeid/





8 
 


Mens Helse- og omsorgstjenesteloven retter seg mot aktiviteter som foregår på helse- og 


omsorgssektoren, har folkehelseloven et bredere perspektiv ved at den retter seg mot 


kommunen som helhet. Dette kan illustreres i følgende figur:  


 


 
Kilde: Fylkesmannen i Buskerud 


 


Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012 og gir kommunene et klarere ansvar for 


forebygging og helsefremmende arbeid på tvers av sektorer og skal sikre at 


folkehelsearbeidet blir kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig.  


 


Både Storting og regjering har en forventning om at kommunene skal jobbe systematisk med 


forebygging av helseutfordringer og at det legges en strategi for arbeidet 


(Kommunerevisoren 20159). For å kunne utarbeide en god strategi kreves det kunnskap om 


«hvordan det står til» med helsetilstanden i kommunen og hva som påvirker denne. Dette 


står helt sentralt i folkehelseloven.  


 


I korte trekk kan de mest sentrale kravene folkehelseloven stiller til kommunene 


oppsummeres i følgende punkter:  


 


 Det er kommunen som sådan (og ikke bare helsetjenesten) som har et ansvar for 


folkehelsearbeidet. Dette innebærer at det er kommunens politiske og administrative 


ledelse som har det overordnede ansvaret og at arbeidet må integreres i alle 


kommunens sektorer og tjenester («helse i alt vi gjør»). 


 Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hva som virker inn 


på denne (både positive og negative faktorer). Oversikten skal blant annet inneholde 


opplysninger om og vurderinger av befolkningssammensetning, oppvekst- og 


levekårsforhold, helserelatert atferd og helsetilstand. Nærmere om hva oversikten 


skal inneholde er fastsatt i forskrift. 


 Oversikten over helsetilstanden i befolkningen skal inngå som grunnlag for arbeidet 


med kommunens planstrategi. I kommuneplanen skal kommunen fastsette 


overordnede mål og strategier for å møte helseutfordringene. 


                                                
9
 Kommunerevisoren nr. 5 – 2015 
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 Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak (herunder informasjon/veiledning) for å 


møte kommunens folkehelseutfordringer. 


 Kommunen skal føre tilsyn med faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha 


innvirkning på helse, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. 


 Kommunens har et ansvar for å medvirke til at andre myndigheter og virksomheter tar 


helsemessige hensyn. 


 Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for samarbeid med frivillig sektor 


 


Kunnskap om helsetilstanden og hva som påvirker denne (både positivt og negativt) må 


være på plass før kommunen kan jobbe systematisk med de utfordringer de står overfor. Det 


forventes at kommunene skal ha denne oversikten på plass innen ny planstrategi kan 


utarbeides. For mange kommuner innebærer dette at oversiktsarbeidet bør være klart innen 


høsten 2016 (Kommunerevisoren, nr. 5, 2015). Oversikten skal hjelpe kommunene til å bli 


mer treffsikre i sitt folkehelsearbeid. Det pekes i artikkelen i kommunerevisoren på at det er 


viktig å skape et politisk engasjement rundt arbeidet med oversikten slik at politikerne kan 


fatte gode beslutninger på grunnlag av denne kunnskapen. Det pekes på viktigheten av at 


kommunen avsetter både tid og ressurser til dette arbeidet, at arbeidet forankres godt og 


med tverrfaglig medvirkning, hvorav samfunnsmedisinsk kompetanse spiller en viktig rolle.   


 


3.3 Folkehelsearbeid som risikoområde 


3.3.1 Rapport fra Riksrevisjonen 


En ny rapport utarbeidet av riksrevisjonen har undersøkt i hvilken grad kommunenes og 


fylkeskommunenes folkehelsearbeid er systematisk og langsiktig, og i hvilken utstrekning de 


statlige virkemidlene understøtter folkehelsearbeidet lokalt og regionalt (Dokument 3:11 


2014-2015). 


 


Undersøkelsen viste blant annet følgende:  


 


Mange kommuner har ennå ikke har etablert et systematisk folkehelsearbeid  


 Bare 24 prosent av kommunene har utarbeidet oversikt over befolkningens 


helsetilstand og faktorer som påvirker denne. 


 Nesten 60 prosent av kommunene har ikke drøftet de folkehelseutfordringer 


kommunen står overfor, eller presentert mål og strategier for dette arbeidet i 


kommuneplanen. 


 Om lag halvparten av kommunene mener at levekår og sosial ulikhet er blant de 


største folkehelseutfordringene. Bare 15 prosent har likevel iverksatt de fleste av sine 


tiltak på disse områdene. 


 


 


Arbeidet med folkehelse og folkehelsetiltak er ikke tilstrekkelig kunnskapsbasert 


 Kommunene opplever at de mangler kunnskap på områder som har stor betydning 


for folkehelsen, blant annet om helsefremmende faktorer, levevaner og sosial 


fordeling av helse. 


 Det er utbredt usikkerhet om hvilke virkemidler og tiltak som er effektive og som kan 


bidra til å redusere de største lokale folkehelseutfordringene. Særlig gjelder dette 


utjevning av sosiale helseforskjeller. 
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Folkehelsearbeidet er ikke godt nok forankret i sektorer utenfor helse 


 41 prosent av kommunene har ikke etablert systematisk samarbeid om folkehelse på 


tvers av sektorer innad i kommunen. Flere etterlyser mer samarbeid på tvers av 


sektorer og forvaltningsnivåer i staten.   


 


3.3.2 Fylkesmannens tilsyn 2014 


 


Fylkesmannen hadde i 2014 på oppdrag fra Statens helsetilsyn et landsomfattende tilsyn 


med kommunenes folkehelsearbeid. Fylkesmannen foretok systemrevisjoner i 50 av landets 


kommuner, ett til seks tilsyn per fylke. I tillegg ble det foretatt et kartleggingstilsyn i 21 


kommuner.  


 


Tilsynet var rettet inn mot at kommunene løpende10 skal ha oversikt over befolkningens 


helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne. Bakgrunnen for 


valg av tema var knyttet til at oversikten er en nødvendig forutsetning for at kommunene skal 


ha et kunnskapsbasert grunnlag for planlegging og tiltak på folkehelseområdet. 


Fylkesmannen peker på at kommuner som mangler en slik oversikt, kan ha vesentlige 


folkehelseutfordringer som de ikke er klar over. 


 


Målet med tilsynet var å påse at kommuner som ikke systematisk hadde kommet i gang med 


det løpende oversiktsarbeidet skulle komme i gang med dette. Med «komme i gang» mente 


man at kommunen gjennom sin internkontroll hadde lagt til rette for at det løpende 


oversiktsarbeidet kunne gjennomføres slik folkehelseloven og forskrift om oversikt over 


folkehelsen legger opp til. I tillegg skulle det være aktivitet på området. 


 


Følgende forhold ble vektlagt i tilsynet:  


 Forankring: om det var tilstrekkelig styring og ledelse 


 Organisering: om arbeidet var tverrsektorielt organisert og om ansvarsfordelingen var 


tydelig 


 Innhold i oversikt: om det var besluttet hva den løpende oversikten burde inneholde 


 Kompetanse: om kommunen hadde tilstrekkelig kompetanse til utføre arbeidet, 


deriblant samfunnsmedisinsk kompetanse.  


 


I tillegg vurderte tilsynet hvor langt kommunene var kommet i sitt oversiktsarbeid. 


Sluttrapporten fra Helsetilsynet (2015)11 viste at 15 av 50 de undersøkte kommunene ikke 


hadde kommet i gang med arbeidet.  Undersøkelsen påviste vesentlige mangler ved styring 


og tilrettelegging av arbeidet, manglende forankring i kommunens ledelse, manglende 


                                                
10


I Helsetilsynet oppsummeringsrapport (2015) står det: «Som del av grunnlaget for det langsiktige 


folkehelsearbeidet, skal kommunen hvert fjerde år utarbeide et samlet oversiktsdokument. Kommunen skal 
dessuten foreta et løpende oversiktsarbeid for å kunne fange opp informasjon som kan gi grunnlag for å justere 
planer og tiltak. Tilsyn etter folkehelseloven skal bidra til at kommunen fremmer et kunnskapsbasert og målrettet 
folkehelsearbeid innen alle sine sektorer». I rapporten pekes det på at det samlede oversiktsdokumentet skal 
utarbeides som del av grunnlaget for kommunens planstrategi som foregår hvert 4. år.  Siden det 
landsomfattende tilsynet skulle foregå høsten 2014, ble det rettet mot kommunenes løpende oversiktsarbeid. 
https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2015/helsetilsynetrapport4_2015.pdf. 
11


 https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2015/helsetilsynetrapport4_2015.pdf. 


 



https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2015/helsetilsynetrapport4_2015.pdf

https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2015/helsetilsynetrapport4_2015.pdf
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ansvar- og oppgavefordeling og mangel på tilrettelegging for tverrsektoriell deltagelse 


(Helsetilsynet 2015). Flere kommuner hadde ikke involvert samfunnsmedisinsk kompetanse 


og flere hadde ikke tatt stilling til hva oversikten skulle inneholde. I enkelte tilfeller var det 


kommuner som ikke var klar over lovverkets betydning for kommunen og hvordan dette 


skulle løses.  


 


I en undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) ble det 


bemerket at det var de kommunene som hadde forankret arbeidet tverrsektorielt og som 


hadde avsatt større stillingsressurs til folkehelsekoordinator og organisert denne stillingen i 


rådmannens stab som hadde kommet lengst og lykkes best i dette arbeidet 


(Kommunerevisoren, nr. 5, 2015:19).  


 


3.3.3 Mulige problemstillinger  


Rokus har utarbeidet et utkast til overordnet analyse for Gjerdrum som peker på ulike former 


for potensiell risiko i kommunen og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 


undersøke.  


 


Sett i lys av funnene i riksrevisjonens undersøkelse om folkehelsearbeid i norske kommuner 


trekkes folkehelsearbeid frem som et potensielt risikoområde også i Gjerdrum og et område 


som peker seg ut som ett av flere områder for forvaltningsrevisjon i planperioden. 


 


I en artikkel i Kommunerevisoren (nr. 5, 2015) peker fylkesmannen i Vest-Agder på at 


kommunerevisoren kan være en god pådriver for kommunenes folkehelsearbeid. Det pekes 


på at det vil være hensiktsmessig at kommunerevisoren ser til at kommunene rapporterer inn 


i sitt løpende oversiktsarbeid og at oversiktsarbeidet blir revidert hvert 4. år i forbindelse med 


kommunens planstrategiarbeid. I tillegg anbefales det at revisor etterser at kommunene har 


fulgt opp utfordringene sine i de kommunale planene og ser etter at de tiltak kommunene 


igangsetter blir evaluert fortløpende.  


 


Med utgangspunkt i de krav som stilles til kommunene når det gjelder forebyggende 


folkehelsearbeid mener revisjonen følgende problemstillinger kan være aktuelle å vurdere 


nærmere for en forvaltningsrevisjon:  


 


Problemstillinger:  


1. I hvilken grad er folkehelsearbeidet i kommunen tilstrekkelig forankret, både i 


ledelsen og på tvers av alle kommunens sektorer?  


2. I hvilken grad innfrir kommunen sitt medvirkningsansvar? 


3. I hvilken grad er kommunens arbeid med folkehelse kunnskapsbasert? 


4. I hvilken grad har kommunen etablert et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid? 


 
 
Aktuelle underspørsmål kan være:  


 I hvilken grad fremmer kommunen (som sådan) befolkningens helse, trivsel, gode 


sosiale og miljømessige forhold? (§4) 


 I hvilken grad medvirker Gjerdrum kommune til at andre myndigheter og virksomheter 


tar helsemessige hensyn? (§4) 


 I hvilken grad legger kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor? (§4) 
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 I hvilken grad tar kommunen hensyn til forebyggende helsearbeid i alle sine 


oppgaver/tjenester (på tvers av sektorer)(§4)  


 Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive 


og negative faktorer som kan virke inn på denne? Tilfredsstiller oversikten de krav 


som settes i lov og forskrift? (§5) 


 Inngår oversikten som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi? (§ 6) 


 Har kommunen drøftet folkehelseutfordringer og presentert mål og strategier for 


folkehelsearbeidet i kommuneplanen? (§6)  


 Har kommunen iverksatt nødvendige tiltak for å møte kommunens 


folkehelseutfordringer? (§7) 


 I hvilken grad evaluerer kommunen effekten av tiltakene som settes inn? (er tiltakene 


kunnskapsbasert?) 


 Gir kommunen informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og 


befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom? (§7) 


 I hvilken grad fører kommunen tilsyn med faktorer i miljøet som direkte eller indirekte 


kan ha innvirkning på befolkningens helse? (§8). Er tilsynsvirksomheten basert på en 


risikovurdering?  


 


Revisjonen foreslår at det før det eventuelt vedtas å bestille en forvaltningsrevisjon, vurderes 


å invitere rådmannen til å orientere kontrollutvalget om status for folkehelsearbeidet i 


kommunen.  


 


 


4 Folkehelsearbeid med fokus på Fysioterapi 


4.1 Krav i loven 


I henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 skal kommunene tilby nødvendige helse- 


og omsorgstjenester til befolkningen. For å oppfylle ansvaret skal kommunen etter lovens § 


3-2, blant annet tilby følgende:   


1. Helsefremmende og forebyggende tjenester (15), herunder: 


a. helsetjeneste i skoler og 


b. helsestasjonstjeneste 


2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester (16) 


3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, (17) herunder: 


a. legevakt, 


b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og 


c. medisinsk nødmeldetjeneste 


4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning (18) 


 



https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gN20110624z2D30z2E15

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gN20110624z2D30z2E16

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gN20110624z2D30z2E17
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I merknaden til § 3-2, punkt 4 (18) står det at tilbudet skal dekke somatiske lidelser, psykiske 


lidelser og rusrelaterte lidelser.  


 


Loven er profesjonsnøytral, det vil si at den har fokus på oppgaver som skal løses og tilbud 


som skal gis og ikke hvilken profesjon eller yrkesgruppe som skal ansettes i en kommune for 


å fylle lovens krav. Det er dermed mange profesjoner ut over fastlegen som foretar 


utredning, diagnostisering og behandling, men det er kun fastlegen som er nevnt spesifikt i 


loven12.  


I forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering heter det i § 5 at:   


Kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig 


utredning og oppfølging ved behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og 


rehabilitering, jf. § 1 og § 3. 


Re-/habiliteringstilbudet skal gis uavhengig av pasientens og brukerens boform. 


Det betyr at man vanskelig kan tenke seg at kommune kan utøve denne oppgaven uten en 
fysioterapitjeneste. 
 


Den kommunale fysioterapitjenesten består av både av forebyggende virksomhet og av 


behandling, habilitering og rehabilitering, både i og utenfor institusjon (Ibid.). 


 


Deler av kommunens fysioterapitjeneste utøves i barnehage, skole, på helsestasjon,  


sykehjem, i ulike omsorgsboliger, og tilbys pasienter som har behov for opptrening i 


forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem. Kommunen kan organisere 


fysioterapitjenesten ved enten å ansette fysioterapeuter i kommunale stillinger eller ved å 


inngå avtaler om driftstilskudd (driftsavtale) med fysioterapeuter som driver privat virksomhet.  


 


4.2 Gjerdrum kommunens fysioterapitjeneste 


Gjerdrum kommune har både kommunale fysioterapeuter og privatpraktiserende 


fysioterapeuter.  Privatpraktiserende fysioterapeuter mottar henvisning fra lege.  


 


I følge informasjon på kommunens hjemmeside har kommunen to stillinger i kommunal 


fysioterapi (Gjerdrum.kommune.no). Det fremgår at arbeidsoppgavene omfatter: 


  


 barnefysioterapi på helsestasjon, barnehage og i skolehelsetjenesten 


 fysioterapi for voksne og eldre hjemmeboende og på institusjon 


 rehabilitering og habilitering 


 formidling av tekniske hjelpemidler 


  


Kommunen har også en 50 prosent ergoterapistilling. 


 


Videre har kommunen 6 privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd i kommunen.  


                                                
12


 Et mindretall i stortingskomiteen foreslo i innstillingen at også psykologtjeneste, sykepleietjeneste, 
fysioterapitjeneste og jordmortjeneste også burde tilføyes lovkravet (Innst. 424 L (2010-2011) s. 28 
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Deres arbeidsområde omfatter:  


 


 barnefysioterapi 


 generell fysioterapi og rehabilitering 


 fysisk aktivitet og veiledning ved overvekt 


 manuell terapi 


 gruppetrening  


 


For at pasienten skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med 


kommunen. Som pasient betaler man likevel en egenandel for hver behandling, inntil 


beløpsgrensen for frikort fra folketrygden er nådd. Egenandelen varierer avhengig av hvilken 


behandling man får. Følgende grupper er fritatt for egenandel.  


 


 barn under 12 år  


 personer med godkjent yrkesskade  


 personer med enkelte bestemte sykdommer  


 


Behandling hos fysioterapeut uten driftsavtale eller ansettelse i kommunen må i sin helhet 


betales av pasienten selv (regjeringen.no). 


 


Fra 1.1.2006 kreves ikke lenger henvisning fra lege for å få stønad til behandling hos 


manuellterapeut (fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi) med driftsavtale og 


kiropraktor (regjeringen.no). 


 


4.3 Fysioterapidekning i Gjerdrum kommune 


 
Tall fra Kostra (Kommune-Stat-Rapportering) sier noe om en kommunes dekning av 


fysioterapeuter sett i forhold til befolkningen.  


 


Tallene for 2015 viser at Gjerdrum har lavere dekning av fysioterapeuter totalt i 


kommunehelsetjenesten13 enn sammenlignbar kostragruppe (7) og fylket som helhet.  


Mens dekningen i Gjerdrum er på 7,7 årsverk per 10 000 innbyggere, er tilsvarende i 


kostragruppen på 9,1 og i Akershus fylke på 9,8.  


 


Når det gjelder kommunens dekning av fysioterapeuter kun til diagnose, behandling og 


rehabilitering, ligger kommunen omtrent på samme nivå som kostragruppen, men noe 


under fylket som helhet. Mens Gjerdrum her har 7,2 årsverk per 10 000 innbyggere, har 


kostragruppen 7,4 og fylket 8,2.  


 


Tall for re-/habilitering viser at Gjerdrum ligger på 3,3 årsverk kommunale 


fysioterapitjenester per 10 000, mens kostragruppen ligger på 3,1 og fylket på 3,5.  


 


                                                
13


 Målt som antall årsverk i kommunehelsetjenesten per 10 000 innbyggere. Omhandler totalt antall årsverk til 
forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, 
behandling, rehabilitering), 253 (pleie i institusjon) og 120 (administrasjon) 
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For beboere på sykehjem viser kostratallene at Gjerdrum tilbyr 0,15 timer per uke per 


beboer, mot 0,45 for kostragruppen og 0,46 for fylket som helhet.  


 


Kostratallene har også tall som viser dekning av fysioterapitjenester for barn i alderen 0-5 


år14. Her ligger Gjerdrum på 3,8 årsverk per 10 000 innbyggere i denne aldersgruppen, mot 


5,9 i kostragruppen og 5,3 i fylket.  


 
 


4.4 Mulige problemstillinger 


 
Mens folkehelsearbeidet handler om bred innsats mot faktorer som påvirker risiko for 


sykdom/skade i befolkningen etter prinsippet om «helse i alt vi gjør» (hvor alle sektorer som 


har virkemidler har ansvar) handler innsatsen i helsetjenesten på dette området om å vri 


ressurser mot forebygging og tidlig innsats i forhold til risikofaktorer på individ- og 


gruppenivå. Dette omfatter også det arbeidet som gjøres av fysioterapitjenesten.  


 


Det pekes i Stortingsmelding nr. 34 (2012-2013) på at det arbeidet som utføres av fastlegene 


og fysioterapeuter med driftsavtaler, ikke alltid er tilstrekkelig samordnet med kommunens 


øvrige helse- og omsorgstjenester. I meldingen står det; «for å ivareta behovene for økt 


forebyggende innsats og sikre bedre oppfølging av pasienter med kronisk sykdom er det 


behov for tettere samarbeid mellom helsepersonellgrupper og å styrke den helsefaglige 


kompetansen inn mot omsorgssektoren»15.  


 


Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann peker i 


Fysioterapeuten.no på fysioterapeutenes rolle i Samhandlingsreformen16. Hun sier blant 


annet:  


Fysioterapeuter vil få en viktig rolle i arbeidet med å drive frem en innovativ helsetjeneste. 


Knapt noen annen profesjon hadde mer å bidra med i forebyggende helsearbeid enn 
fysioterapeuter. 


Mange pasienter med belastningskader sluses inn i spesialisthelsetjenesten. For en del av 
disse har fysioterapeuter en bedre og billigere metode, nemlig tilpasset trening. Dere spiller 
en avgjørende rolle når det gjelder å holde folk i jobb. 


Fysioterapeuter må sette seg selv på kartet gjennom å være faglig sterke, og ha gode ledere 
som deltar i den helsepolitiske debatten. 


 


En mulig problemstilling kunne vært å undersøke nærmere de kommunale fysioterapeutenes 


oppgaver og rolle i kjølvannet av Samhandlingsreformen (og om det er gjort tilpasninger til i 


tråd med intensjonene i reformen?). 


 


                                                
14


 Indikatoren viser dekningen av fysioterapeuter (både kommunalt ansatte og privatpraktiserende) til skolehelse- 
og helsestasjonstjenesten målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall barn i aldersgruppen 0- 5 år.  
15


 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-34-20122013/id723818/?ch=5 
16 http://fysioterapeuten.no/index.php/Aktuelt/Nyheter/Maa-kommunisere-god-helse-til-folket 


 



http://fysioterapeuten.no/index.php/Aktuelt/Nyheter/Maa-kommunisere-god-helse-til-folket
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En annen problemstilling kan være å undersøke i hvilken grad fysioterapitjenesten er 


samordnet med kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester og i hvilken grad det er lagt 


til rette for et tett samarbeid mellom fysioterapitjenesten og kommunens øvrige helsetjeneste. 


 


 


 


 


Jessheim, 15. juni 2016 
 
 
 
Oddny Ruud Nordvik  
avdelingsleder forvaltningsrevisjon  
og selskapskontroll  
 
 








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 
• Eierskapskontroll Mjølkerampa AS 


 
20.06.16 • Overordnet analyse 


 
25.08.2016 • Bestilling av forvaltningsrevisjon 


• Overordnet analyse forvaltningsrevisjon 
• Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 


 
26.09.16 • 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 


• Overordnet plan for regnskapsrevisjon 
• 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 
• Oppdatering av finansreglement 
• Delegeringsreglementene 
• 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)      
14.03.16 8/16 Referater Saken tas til orientering      
14.03.16 9/16 Overordnet analyse - foreløpig 


presentasjon 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 


     


14.03.16 10/16 Eventuelt (Ingen saker)      
23.05.16 11/16 Referater Saker til behandling oppdateres i 


henhold til utvalgets behandling. 
     


23.05.16 12/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
Gjerdrum kommunes regnskap 
2015 


Forslag til kontrollutvalgets 
uttalelse til Gjerdrum kommunes 
årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med 
kopi til formannskapet. 


Saksutskrift 
sendt 
23.05.16 


Kommunestyret 
15.06.2016 


   


23.05.16 13/16 Eierskapskontroll Mjølkerampa 
AS 


Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 
Kommunestyret ber om at 
rapportens anbefalinger følges 
opp. 


Saksutskrift 
sendt 
23.05.16 


Kommunestyret 
15.06.2016 


   


23.05.16 14/16 Neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget ber revisjonen 
utarbeide et notat med mulige 
vinklinger for en 
forvaltningsrevisjon innen 
prosjektstyring og forbyggende 
helsearbeid med spesielt fokus 
på fysioterapi. 


Saksutskrift 
sendt 
23.05.16 


Kontrollutvalget 
25.08.2016 


   


23.05.16 15/16 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.       







Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
Kontrollutvalget anser at en 
orientering om varsling også er 
aktuelt for kommunestyret. 


23.05.16 16/16 Overordnet analyse Saken tas foreløpig til 
orientering. 


     


23.05.16 17/16 Eventuelt (Ingen saker)      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


 





