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MØTEINNKALLING 

Fet kontrollutvalg 

Dato: 26.01.2016 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Fet rådhus 
Arkivsak: 15/00021 
Arkivkode:  

Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, tlf. 67 93 45 82, 
mobiltlf. 90 11 88 74, e-post kjnord@lorenskog.kommune.no. 

 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 

SAKSKART Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

1/16 15/00226-3 Referater 18.00 

2/16 15/00200-2 
Overordnet analyse Fet kommune - opplegg 
og fremdrift. 
Orientering ved rådmann 

18.05 

3/16 15/00202-1 Orientering ved ordfører 19.15 

4/16 15/00198-1 Overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan 
for regnskapsrevisjonen 2015 19.30 

5/16 15/00196-1 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon IKS 19.50 

6/16 16/00008-3 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet 
spesialpedagogisk hjelp i barnehage - 
prosjektplan 

20.00 

7/16 15/00197-1 Sammenstillingsnotat korttidsopphold i 
institusjon 20.20 

8/16 16/00023-1 Orientering ved revisjonen 20.30 

9/16 15/00194-1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 20.40 

10/16 15/00230-1 Eventuelt 20.55 
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Lørenskog, 26.01.2016 
 
 
 
 
Helge Ullerud 
Leder 
 
        Kjell Nordengen 
        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saker til behandling 

1/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00226-3 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 26.01.2016 1/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg:  
1. Skatteinngang november 2015
2. Skatteinngang desember 2015

Saksframstilling: 

Tilbake til saksliste 
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2/16 Overordnet analyse Fet kommune - opplegg og fremdrift. 
Orientering ved rådmann 
 
Arkivsak-dok. 15/00200-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 26.01.2016 2/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet analyse. 
Rådmannens innspill til overordnet analyse tas til orientering. 
 
 
Saksframstilling: 
Det skal utarbeides overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser i starten av hver 
valgperiode. Analysene skal danne grunnlag for kontroll- og tilsynsarbeidet i utvalget 
i fireårs- perioden, og skal munne ut i planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Planene skal vedtas av kommunestyret i løpet av 2016, og skal gi 
kontrollutvalget et godt grunnlag for å bestille forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller fra revisor.  
 
Det er viktig at kontrollutvalg kommer tidlig i gang med arbeidet med overordnet 
risiko- og vesentlig- hetsanalyse. Dette gjør utvalget raskt kjent med den kommunale 
forvaltningen og hvilke utfordringer kommunen står overfor. Dessuten har utvalget en 
tidsfrist på dette arbeidet i og med at både plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
selskapskontroll skal behandles i kommunestyret innen utgangen av neste år. I denne 
saken konsentrerer vi oss om forvaltningsrevisjon. 
 
Det stilles få krav til hvordan overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse skal 
gjennomføres, og analysene utføres på ulike måter. Det er imidlertid vanlig å bygge 
på en analyse av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne sammenheng er 
faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og 
andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risikovurderingen er 
sammensatt av to elementer: 

• Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer  
• Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer 

 
Risiko bør vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder.  
 
Når risikofaktorene er identifisert og vurdert, skal kontrollutvalget vurdere 
skjønnsmessig hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til virksomhetens 
målsettinger. Med vesentlighet menes hvor store er konsekvensene dersom det 
negative inntreffer. En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for 
kommunen og som med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. 
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Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, 
brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet og samfunns- og miljøperspektivet.  
Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom 
områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik.  
 
Det er ikke sekretariatets intensjon at denne analysen skal være uttømmende eller 
altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig. 
 
I arbeidet med overordnet analyse er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og 
ressurser, slik at utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres i perioden. Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de 
viktigste områdene i kommunens virksomhet og eierskap. 
 
Vi legger opp til at analysen skal bygge på et bredt grunnlag av kilder slik som for 
eksempel: 

• KOSTRA-data (Statistikk kommunen rapporterer til SSB) og andre kilder. 
• Innbyggerundersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). 
• Orientering og innspill fra rådmannen. 
• Innspill fra revisor. 
• Tilsynsrapporter og andre eksisterende evalueringer av forvaltningen. 
• Kommunale plan- og strategidokumenter. 

 
I hvilken grad politiske ledere skal involveres er et spørsmål kontrollutvalget må ta 
stilling til. Dette kan gjøres ved å invitere ordfører til å gi sine innspill på risikoområder 
i kontrollutvalgsmøte. Andre måter å få innspill på kan være at sekretariatet har møte 
med gruppelederne eller at utvalgsmedlemmene sørger for å innhente innspill fra 
sine respektive grupper.  
 
Den overordnede analysen må tydelig angi hva som er de mest vesentlige 
risikoområdene i kommunen, og skal presenteres i et dokument som kontrollutvalget 
vil benytte aktivt i kontrollarbeidet. 
 
En helthetlig plan for kontrollarbeidet 
Analysen vil munne ut i en helthetlig plan for kontrollutvalgets arbeid, hvor en plan for 
valg av bestilling av forvaltningsrevisjon inngår. I planen skal det fremgå hvilke 
prosjekter kontrollutvalget ønsker å bestille, gjerne med en beskrivelse av hva som vil 
være i fokus ved gjennomføring av det enkelte prosjekt. Det bør også fremgå enten 
av planen eller av vedtaket i kommunestyret om kontrollutvalget har mandat til å 
endre planen underveis i perioden.  
 
Prosess og fremdrift 
 
Januar Rådmann er invitert til å gi en presentasjon av kommunen og gi 

innspill på risikoområder.  
Mars Sekretariatet legger frem sak om overordnet analyse hvor 

kommunens aktiviteter er beskrevet ved KOSTRA-tall. 
April Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 

tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget drøfter risikoområder og vesentlighet. 
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Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 
vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 
jobbe med dem. Sekretariatet legger frem utkast til overordnet 
analyse. 

Mai Overordnet analyse vedtas. 
September Sekretariatet legger frem utkast til plan for kontroll- og 

tilsynsarbeidet  
Oktober Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet vedtas. Plan for 

forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret. 
 
 
Januarmøtet 
I dette møtet er rådmann invitert for å gi en presentasjon av Fet kommune. I 
bestillingen til rådmannen har sekretariatet lagt vekt på at kontrollutvalget har behov 
for en generell presentasjon på et overordnet nivå av sektorene, tjenesteproduksjon 
og – kvalitet. I tillegg har vi bedt om at det legges vekt på utfordringer og 
rådmannens internkontrollaktiviteter.  
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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3/16 Orientering ved ordfører 
 
Arkivsak-dok. 15/00202-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 26.01.2016 3/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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4/16 Overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjonen 2015 
 
Arkivsak-dok. 15/00198-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 26.01.2016 4/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar fremleggelsen av overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 
regnskapsrevisjonen 2015 for Fet kommune til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2015 (ettersendes) 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. 
Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. 
Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske 
rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra 
til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 
  
Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 
  
I tillegg til at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 
gjennom regnskapsåret, så ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å følge opp 
revisjonen og revisjonsarbeidet ved å få forelagt seg en strategi og plan for 
regnskapsrevisjonen, samt underliggende risikovurderinger. 
  
Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet.  
 
Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 
effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 
Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Fet kommune i 
denne saken. I tillegg vil revisjonen gi utvalget en muntlig orientering om 
revisjonsplanen. 
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Tilbake til saksliste  
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5/16 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon IKS 

Arkivsak-dok. 15/00196-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 26.01.2016 5/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering 

Vedlegg:  
Engasjementsbrev Fet kommune 

Saksframstilling: 
Romerike Revisjon IKS er valgt til kommunens revisor. Revisjonen består av 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon 

Revisor har et selvstendig faglig ansvar for å foreta revisjon i samsvar med lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk (GKRS).  

I vedlagte engasjementsbrev til kontrollutvalget har Romerike Revisjon beskrevet sin 
forståelse av revisjonsoppdraget, slik at kontrollutvalget får en oppfatning av 
rollefordeling og hva som kan forventes av revisjonen. Det er imidlertid viktig å 
understreke at engasjementsbrevet ikke kan begrense pliktene revisor har etter lov 
og forskrift, men har som formål å klargjøre ansvar og omfanget av revisjonen på 
områder som ikke er dekket av regelverket. 

Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere 
dersom det er forhold som tilsier det. 

Tilbake til saksliste 
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6/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet spesialpedagogisk hjelp i 
barnehage - prosjektplan 

Arkivsak-dok. 16/00008-3 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 26.01.2016 6/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Prosjektplan spesialpedagogisk hjelp i barnehage – Fet kommune vedtas. 

Vedlegg:  
Prosjektplan spesialpedagogisk hjelp i barnehage – Fet kommune 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte prosjektplanen i møtet den 29. september 2015. 

Formålet med prosjektet er å undersøke om barn under skolepliktig alder får oppfylt 
sin rett til spesialpedagogisk hjelp, og om kommunen sikrer god overgang fra 
barnehage til skole for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

For dette prosjektet er det foreslått tre hovedproblemstillinger: 

1. I hvilken grad sikrer kommunen at barn får spesialpedagogisk hjelp?
2. Mottar barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp et tilfredsstillende tilbud?
3. I hvilken grad sikrer kommunen en god overgang fra barnehage til skole for

barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp?

Undersøkelsen vil bli gjennomført ved hjelp av dokumentanalyse, gjennomgang av 
enkeltsaker og intervjuer. 

Det er anslått et tidsforbruk på ca. 450 timer og planen vil bli lagt frem for 
kontrollutvalget i september 2016. 

Tilbake til saksliste 
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7/16 Sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon 

Arkivsak-dok. 15/00197-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 26.01.2016 7/16 

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

Kommunestyret tar sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon til orientering. 

Vedlegg:  
Sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon 

Saksframstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten korttidsopphold i institusjon, tildelingspraksis og 
internkontroll ble behandlet i kontrollutvalget den 2. juni 2015. Kommunestyret 
behandlet rapporten 22. juni 2015. 

Flere av kontrollutvalgene på Romerike bestilte forvaltningsrevisjon innenfor 
korttidsopphold på sykehjem. Disse var Fet, Nes og Aurskog-Høland. I notatet 
sammenligner revisjonen de tre kommunene når det gjelder tildelingspraksis og 
internkontroll. 

Målet med notatet er å formidle det revisjonen mener er fellestrekk og 
gjennomgående utfordringer. Notatet skal gi informasjon. Det er ikke ment at det skal 
undergis noen behandling. De forhold notatet tar for seg ble behandlet når man 
behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten. Kommunestyret har behandlet rapporten. 
Da bør også notatet oversendes kommunestyret til orientering. 

Tilbake til saksliste 
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8/16 Orientering ved revisjonen 
 
Arkivsak-dok. 16/00023-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 26.01.2016 8/16 

 
 
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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9/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

Arkivsak-dok. 15/00194-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 26.01.2016 9/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til orientering. 

Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. 

I henhold til kommunelovens § 77 nr. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 
sitt arbeid til kommunestyret. 

Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. I tillegg 
utarbeider kontrollutvalget etter hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

Tilbake til saksliste 
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10/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00230-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fet kontrollutvalg 26.01.2016 10/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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ROMERIKE REVISJON IKS 


SAMMENSTILLINGSNOTAT Side i 


 


Forord 


 


Etter bestilling fra kontrollutvalgene i hhv. Aurskog - Høland, Fet og Nes kommuner, har revisjonen 


gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunenes tildeling av korttidsopphold på sykehjem. Alle tre 


kommuner har mottatt hver sin rapport med resultater for sin kommune. Rapportene er behandlet i 


kontrollutvalgene og de er videresendt til kommunestyrene for behandling der. 


 


Etter ønske fra kontrollutvalgene i de samme kommunene har revisjonen utarbeidet dette notatet 


som sammenligner de tre kommunene når det gjelder tildelingspraksis og internkontroll ved tildeling 


av korttidsopphold på sykehjem. 


 


Undersøkelsene revisjonen har gjort viser til en viss grad sammenfallende funn i de tre 


kommunene, men at det også er også noen ulikheter som kan gi grunnlag for læring mellom de tre 


kommunene. Revisjonen håper også at andre romerikskommuner finner notatet nyttig i sitt 


forbedrings- og utviklingsarbeid i denne sektoren.  


 


Notatet er basert på utdrag av de funn og vurderinger som er gjort i de tre rapportene, og har derfor 


ikke ambisjoner om å gjengi et fullstendig og helhetlig bilde av undersøkelsene som er gjort i den 


enkelte kommune.  


 


 


 


Jessheim, 11. januar 2016 


 


 


 


 


                                         Oddny Ruud Nordvik 


                                         avdelingsleder forvaltningsrevisjon og  


                  selskapskontroll 


   







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


SAMMENSTILLINGSNOTAT Side 1 


 


1 INNLEDNING 


Kontrollutvalgene i hhv. Aurskog – Høland, Fet og Nes kommuner bestilte i 2014 


forvaltningsrevisjon av tildelingspraksis og internkontroll ved tildeling av korttidsopphold på 


sykehjem. Bestillingene hadde likelydende formål og problemstillinger. Disse rapportene er nå levert 


og behandlet av de respektive kontrollutvalg og kommunestyrer 


 


Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektene har vært å undersøke i hvilken grad kommunens 


praksis ved tildeling av korttidsopphold i institusjon bygger på faglige standarder og er i samsvar 


med krav til god saksbehandling. 


 


Prosjektene tok for seg tildeling av korttidsplasser på sykehjem. Søkere til korttidsplasser er i all 


hovedsak eldre mennesker og ved vedtak om korttidsopphold  har søkerne en gjennomsnittsalder 


på over 80 år. Søkerne består av både utskrivningsklare pasienter fra sykehus, pasienter som 


allerede er på korttidsopphold og ønsker forlengelse av oppholdet, samt hjemmeboende søkere. 


Utskrivningsklare pasienter fra sykehus (i all hovedsak Ahus) er i en «særstilling», da kommunene 


etter samhandlingsreformen er forpliktet til å ta imot dem raskt. Kommunene risikerer bøter hvis 


pasientene blir liggende på sykehus etter at de er definert som ferdigbehandlet av sykehuslegene. 


 


Forvaltningsrevisjonene hadde følgende problemstillinger:  


1. Er kommunens praksis for tildeling av institusjonsplasser forankret i faglige kriterier og er 


saksbehandlingen i samsvar med krav i forvaltningsloven? 


2. Er det etablert en internkontroll som bidrar til å sikre god praksis ved tildeling av 


institusjonsplasser? 


3. Følger kommunen retningslinjene og har den en tilfredsstillende praksis for regnskapsføring 


og rapportering av styringsindikatorer for tildeling av institusjonsplasser 


 


Undersøkelsene er gjennomført ved hjelp av dokumentanalyse, intervjuer, og spørreundersøkelse til 


ansatte som registrerer funksjonsnivånivået til helse – og omsorgsbrukere i kommunene.  


 


 


 


  







ROMERIKE REVISJON IKS 


 


SAMMENSTILLINGSNOTAT Side 2 


 


2 FORVALTNINGSPRAKSIS VED TILDELING AV 


KORTTIDSPLASSER 
 


2.1 Organisering og bemanning 


I alle tre kommunene ledes helse – og omsorgstjenestene av en kommunalsjef som er underlagt 


rådmannen. Det er relativt vanlig i kommunene at rollene som bestiller av tjenester er adskilt fra 


rollen som utfører. En slik adskillelse betyr at den som bestiller tjenester ikke driver 


tjenesteproduksjon, men kun tar seg av saksbehandlingen og sørger for at tjenesteutfører som for 


eksempel sykehjemmet får beskjed om hva slags tjenester som bruker har fått tildelt.  


Tabellen under gir en oversikt over de ulike bestillerenhetene av helse – og omsorgstjenester i de 


tre kommunene. 


 


Organisering av helse – og omsorgstjenesten og bemanning ved bestillerenhetene 


 Navn på 


kommunal-


område/sektor 


Navn på 


bestillerenhet 


helse – og 


omsorgstjenester 


Antall 


årsverk 


bestillerenhet 


Bestiller-


rollen adskilt 


fra utfører- 


rollen 


Aurskog 


- 


Høland 


Helse – og 


rehabilitering 


Tjenestekontor
1
 4,8 årsverk Gjenstår en 


del tjenester 


Fet Sektor helse – og 


omsorg 


Tildelingskontor 4,55 årsverk Ja 


Nes Helse – og velferd Tildelingsenhet 9,8 årsverk
2
 Ja 


 


 


Tabellen viser at det er forskjellige betegnelser på kommunalområde/sektor i de tre kommunene. 


Det er også forskjellig navn på bestillerenheten for helse – og omsorgstjenester i de tre 


kommunene. Når det gjelder årsverk har Nes har ca. dobbelt så mange årsverk i bestillerenheten 


enn de to andre kommunene. Den siste kolonnen viser om bestiller – utfører rollen er adskilt.  


 


                                                


 


 
1
 Tjenestekontoret var under oppbygging når undersøkelsen ble gjennomført. Målet var å skille bestiller – 


utfører rollen. 
2
 Årsbudsjett 2015 
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2.2 Om prinsipper for tildeling av helse – og omsorgstjenester 


Kommunen er tildelt en viss grad av skjønn med hensyn til hva et vedtak skal gå ut på. Skjønnet er 


ikke helt fritt, og hva som er ansett som faglig forsvarlig vil veie tungt. Hva som vil være faglig 


forsvarlig vil være det som til en hver tid er gjeldende og allment faglig akseptert på et område. 


 


At skjønnsutøvelsen skjer innenfor lovens rammer og de rammene kommunen selv har satt opp, er 


avgjørende både for å sikre nødvendig hjelp, men også for å sikre likebehandling av søkerne i egen 


kommune og for å nå kommunens egne overordnede mål på området. Dette innebærer også at det 


er etablert rutiner på flere nivå. 


 


I tillegg kommer de politiske prioriteringene som blir gjort og som administrasjonen skal følge. Disse 


kan være nedfelt i planverk for sektoren og det er vanlig i kommunesektoren i dag å ha utarbeidet 


f.eks. en omsorgsplan for en gitt periode3. Det er også vanlig å ha etablert prinsipper for tildeling av 


helse- og omsorgstjenester og faglige kriterier for tildeling av plass i institusjon. Mye brukte 


prinsipper for tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene er såkalte «omsorgstrapper», 


bygget på LEON (laveste effektive omsorgsnivå) eller BEON (beste effektive omsorgsnivå).  


 


 


Kilde: En naturlig avslutning på livet. Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen. Palliativ omsorg, trygghet og 


valgfrihet. Agenda Kaupang/KS FoU. Sluttrapport 31. oktober 2012 


 


                                                


 


 
3
 Kan inngå i kommunens samlede planbehov, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 


byggesaksbehandling § 10-1 kommunal planstrategi. 
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Som det går frem av omsorgstrappen i figuren på forrige side, stiger kostnadene for kommunen 


etter hvert som det tildeles tjenester høyere opp i omsorgstrappen. Tjenestene på lavest nivå i 


trappen krever mindre ressurser enn tjenester høyere oppe i trappen.  Målet for kommunen er å 


tildele tjenester på riktig nivå for den enkelte bruker, ikke for lavt eller høyt i omsorgstrappen.  


 


Når det gjelder prinsipper for tildeling av helse – og omsorgstjenester er følgende prinsipper lagt til 


grunn i de tre kommunene: 


 


Overordnede prinsipper for tildeling av helse – og omsorgstjenester 


Aurskog – Høland                                                         Beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) 


Fet Laveste effektive omsorgsnivå (LEON- prinsippet) 


Nes Beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) 
 


 


Alle tre kommunene bruker dermed et anerkjent prinsipp for oppbygging av helse – og 


omsorgstilbudet og tildeling av tjenester. Både LEON - og BEON prinsippet bygger på samme 


tankegang, nemlig en omsorgstrapp med utbyggede tjenester på forskjellig nivå tilpasset brukernes 


behov. Om man bruker BEON eller LEON prinsippet utgjør i praksis ingen forskjell. LEON 


innebærer at tjenestene skal tildeles på det laveste effektive nivået i omsorgstrappen, mens BEON 


innebærer at tjenestene skal tildeles på beste effektive nivå i omsorgstrappen. 


2.3 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass 


Det er viktig at kommunene tilkjennegir hva de legger vekt på og hvordan kommunen prioriterer når 


de tildeler institusjonsplasser. For at søkerne skal kunne forutberegne sin rettsstilling er det viktig at 


disse prinsippene er nedfelte og tilgjengelige for søkerne. Kriteriene bør på samme måte være 


tilgjengelig for pårørende og innbyggerne i kommunen for øvrig. Dette vil kunne ivareta hensynet til 


tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling. Dessuten er det viktig at saksbehandlerne i kommunen 


har gode kriterier for utøvelse av sitt skjønn. Dette vil bidra til å sikre likebehandling av søkere og til 


at søkere som får avslag lettere vil kunne vurdere om det er grunnlag for å klage på avslaget. 


 


Revisjonen har derfor lagt til grunn at det bør finnes kriterier for tildeling av institusjonsplasser. 


Revisjons gjennomgang viste følgende: 
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Kriterier for tildeling av sykehjemsplass 


Aurskog - Høland Kommunestyret vedtok kriterier høsten 2013 


Fet Administrativt utarbeidede kriterier. 


Nes Kommunestyret vedtok kriterier i november 2015. 


Har tidligere hatt administrative rutiner/kriterier til 


hjelp i saksbehandlingen. 


 


Som det går frem av tabellen over, er det i alle tre kommunene blitt utarbeidet 


saksbehandlingskriterier. I Aurskog – Høland og Nes har kriteriene blitt vedtatt av kommunestyret, 


mens i Fet er kriteriene administrativt utarbeidet. 


 


Revisjonen la til grunn at tildelingskriteriene skal være åpent tilgjengelige for alle innbyggerne. 


Undersøkelsen viser at det er mangler på dette i to av tre kommuner. I Aurskog – Høland er ikke de 


politisk vedtatte tildelingskriteriene tilgjengelig på hjemmesiden. I Fet er deler av kriteriene på 


hjemmesiden. I Nes kommune derimot ligger de administrativt utarbeidede kriteriene på 


hjemmesiden til kommunen. 


2.4 Forvaltningsloven og saksbehandlingen av korttidsplasser 


I helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 heter det at «forvaltningsloven gjelder for kommunenes 


virksomhet med de særlige bestemmelser som følger av loven her og av pasient- og 


brukerrettighetsloven». Avgjørelser om tildeling av plass i sykehjem etter helse- og omsorgsloven 


regnes som enkeltvedtak. Enkeltvedtak reguleres i forvaltningsloven, og forvaltningsloven stiller 


krav til saksbehandlingen i kommunen. De kravene vi har sett på i rapportene er: 


 


 Søknad skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold (fvl § 11 a.)  


 Vedtak/avslag på institusjonsplass skal være skriftlig (fvl § 23) 


 Vedtak skal inneholde en begrunnelse ved et eventuelt avslag på korttidsplass (fvl § 24). 


 Det skal opplyses om klagerett (fvl § 27) 


 Det skal gis foreløpig svar hvis saksbehandlingstiden antas å trekke ut over fire uker (fvl § 


11a) 


 


Det er i hovedsak tre grupper søkere til korttidsplass på sykehjem gruppert etter hvor søker befinner 


seg på søknadstidspunktet. Disse tre gruppene er:  


 


 Utskrivningsklare pasienter fra sykehus (i all hovedsak Ahus) 


 Pasienter på korttidsopphold som ønsker forlengelse av korttidsopphold 


 Hjemmeboende søkere.  


 


Undersøkelsene i de tre kommunene viste at utskrivningsklare pasienter fra sykehus fikk 


korttidsplass rett etter sykehusoppholdet og de som ønsket forlengelse på korttidsoppholdet også 
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fikk det uten å ha vært en tur hjemme mens søknaden ble behandlet. I tabellen under har revisjonen 


gjengitt hvorvidt forvaltningslovens saksbehandlingskrav følges for alle gruppene søkere. 


Hjemmeboende søkeres ventetid på korttidsopphold, gjengis i første kolonne. 


 


Overholdelse av forvaltningsloven ved tildeling av korttidsplass 


 Søknad skal 


forberedes og 


avgjøres uten 


utgrunnet 


opphold 


Vedtak/avslag på 


institusjonsplass 


skal være skriftlig 


(Alle tre grupper) 


Vedtak skal 


begrunnes 


(Alle tre 


grupper) 


Det skal 


opplyses 


om 


klagerett 


(Alle tre 


grupper) 


Det skal gis foreløpig 


svar hvis 


saksbehandlingstiden 


antas å trekke ut over 


fire uker. (Alle tre 


grupper) 


Aurskog 


- Høland 


 


Hjemmeboende 


søkere til 


korttidsplass må 


vente i 


gjennomsnitt 7 


dager før 


korttidsopphold 


starter 


Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt 


Fet Hjemmeboende 


søkere til 


korttidsplass må 


vente i 


gjennomsnitt 8 


dager før 


korttidsopphold 


starter 


Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt 


Nes Hjemmeboende 


søkere til 


korttidsplass må 


vente i 


gjennomsnitt 7 


dager før 


korttidsopphold 


starter 


Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt 


 


 


Tabellen over viser at de krav til saksbehandlingen som revisjonen har sett på oppfylles i 


tilstrekkelig grad. Dette gjelder for alle de tre søkergruppene (utskrivningsklare pasienter fra 


sykehus, søkere som er på korttidsopphold samt hjemmeboende søkere). Søknadene forberedes 


og avgjøres uten ugrunnet opphold. Det er skriftlige vedtak og vedtakene er begrunnet. Det 


opplyses også om klagerett og det gis foreløpig svar hvis det er aktuelt. 
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Når det gjelder mål og hensikt med korttidsplass på sykehjem viser undersøkelsen at alle de tre 


kommunene formulerer ett eller flere mål for korttidsoppholdet i det enkelte vedtaksbrev til søker. 


Målene som formuleres er individspesifikke, og viser at det er foretatt en individuell helsefaglig 


vurdering av hver enkelt søker.  


 


Revisjonen undersøkte også avslag på søknad om korttidsopphold som ble gitt i 2014. I Nes så 


revisjonen på alle avslag for hele året 2014 mens man i Aurskog – Høland og Fet så på avslagene 


som ble gitt i perioden januar 2014 til november 2014. 


 


Avslag på søknad om korttidsplass 


 Antall 


avslag 


2014 


Avslags - 


prosent 2014 av 


innvilgede 


korttidsopphold 


Saksbehandlingstid 


avslag 


gjennomsnitt 


Det skal gis foreløpig 


svar hvis 


saksbehandlingstiden 


antas å trekke ut over 


fire uker 


 Gis det 


avslag for 


utskrivnings- 


klare 


pasienter fra 


sykehus? 


Aurskog 


- 


Høland 


35
4
 6,8 % 16 dager Manglet i en sak.  Ja 


Fet 13 7,5 % 13 dager Oppfylt  Nei 


Nes 11 2,3 % 91 dager Manglet i fem saker.  Nei
5
 


 


 


Tabellen over viser av antall avslag varierer mellom de tre kommunen både i antall og i andel av 


innvilgede søknader. Aurskog – Høland og Fet har betydelig høyere avslagsprosent enn Nes 


kommune med hhv 6,8 %, og 7,5 % mot 2,3 % i Nes. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved 


avslag er klart høyest i Nes med 91 dager mot Aurskog – Hølands og Fet sine 16 og 13 dager. Når 


det gjelder foreløpig svar hvor saksbehandlingstiden var over fire uker manglet dette i fem saker i 


Nes. Foreløpig svar manglet i en sak i Aurskog – Høland mens det i Fet var gitt foreløpig svar i alle 


aktuelle saker hvor saksbehandlingstid var over fire uker. 


 


I den siste kolonnen i tabellen fremgår det om det hele tatt gis avslag for utskrivningsklare pasienter 


fra sykehus når det har vært søkt om korttidsplass, og pasienten får andre tjenester. Tabellen viser 


at det er kun Aurskog – Høland som i den undersøkte perioden skriver avslag for utskrivningsklare 


                                                


 


 
4
 Revisjonen gjennomgikk 13 avslag 


5
 Nes opplyser til revisjonen at de skal begynne å skrive avslag på korttidsplass for utskrivningsklare pasienter 


som er vurdert til korttidsopphold, men som får tildelt andre helse – og omsorgstjenester fra kommunen når de 
kommer hjem og ikke får tildelt kommunale tjenester. Årsaken til at Nes skal endre praksis er en 
tilbakemelding fra fylkesmannen i forbindelse med behandlingen av en konkret sak. Nes oppfatter 
fylkesmannen dit hen at manglende avslag på korttidsopphold for en utskrivningsklar pasient er en feil i 
saksbehandlingen. 
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pasienter fra sykehus som tildeles andre kommunale tjenester eller kommer hjem uten kommunale 


tjenester. Pasienter som ligger på sykehus utformer som regel ingen egensøknad i motsetning til for 


eksempel hjemmeboende søkere som fyller ut kommunens søknadsskjema. Når så meldinger fra 


sykehuset om at pasienten er utskrivningsklar kommer, oppfatter alle de tre tildelingsenhetene dette 


som en søknad basert på hva som har stått og står i de elektroniske meldingene fra sykehuset.  


 


Vedtak om avslag på korttidsplass utløser rettigheter etter forvaltningsloven, bla klagerett. Vedtak 


om avslag styrker dermed søkers rettsstilling herunder muligheten for å klage på avslaget. 


 


Revisjonen la også til grunn i undersøkelsen at det må sikres god samhandling om utskrivningsklare 


pasienter fra sykehus. Daglige utvekslinger av informasjon mellom kommune og sykehus foregår 


elektronisk via Pleie – og omsorgsmeldinger (PLO – meldinger). Undersøkelsen viser at det PLO - 


meldingssystemet mellom kommune og sykehus fungerer godt, og samhandlingen har blitt mye 


bedre etter innføringen av PLO - meldingssystemet. En gjennomgående utfordring for alle tre 


kommune er å danne seg et riktig bilde av den utskrivningsklare sykehuspasientens funksjonsnivå, 


gjennom å få tilstrekkelig og korrekt informasjon fra sykehuset. Å ha kunnskap om funksjonsnivået 


er viktig for å kunne fatte vedtak om rett(e) tjenester etter utskrivning fra sykehuset.  
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3 INTERNKONTROLL 


3.1 Om internkontroll 


Ifølge forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 skal den/de ansvarlige for 


virksomheten beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet 


samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal også klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og 


myndighet er fordelt.  


 


I følge § 5 i internkontrollforskriften skal internkontrollen kunne dokumenteres i den form og det 


omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. 


Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 


3.2 Revisjonens gjennomgang av internkontrollen 


Revisjonen ba i forbindelse med oppstart av prosjektet de tre kommunene å oversende rutiner og 


retningslinjer som skulle ivareta internkontrollen for tildeling av sykehjemsplasser. Alle de tre 


kommunene har rutiner for saksbehandling av sykehjemsplasser, klagesaksbehandling samt 


revurdering av tjenester. Av andre rutiner som en eller flere kommuner har kan nevnes,  


«utskrivning av somatiske pasienter fra sykehus», «håndtering av faglig uenighet» og «vurderinger 


og vurderingsbesøk» m.m. . Tabellen nedenfor oppsummerer prosedyrene/rutinene med hensyn til 


antall, oppdatering og med hensyn til ansvar og formell godkjenning. 


 


Gjennomgang prosedyrer/rutiner 


 Antall 


rutiner/prosedyrer 


Antall 


oppdaterte 


rutiner/prose-


dyrer 


Antall 


rutiner/prosedyrer 


hvor ansvar er 


definert 


Antall 


rutiner/prosedyrer 


formelt godkjent 


Antall 


rutiner/prose-


dyrer hvor 


avviks-


behandling 


er avklart 


    


Aurskog 


- 


Høland 


5
6
 5 5 


 


5 5     


Fet 9 3 6 2 3     


Nes 10 5 9 5 9     
 


 


Som det går frem av tabellen varierer antall rutiner/prosedyrer som berører tildeling av 


sykehjemsplasser fra fem i Aurskog – Høland til ni i Fet og 10 i Nes.  


                                                


 


 
6
 Det er utarbeidet en plan for utarbeidelse av totalt 17 rutiner/ prosedyrer med frist 13.11.2015  
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Oppsummert viser undersøkelsen at det er etablert tilfredsstillende internkontroll i Aurskog – 


Høland. Det gjenstår riktignok implementering av nye enkeltrutiner. I Fet er det en del svakheter ved 


internkontrollen. Dette gjelder mangler både med oppdatering av rutiner, ansvarsdefinering, 


godkjenning og avviksbehandling. I Nes kommune er det betydelige svakheter gjennom manglende 


datering og godkjenning og de er i varierende grad tatt i bruk av de ansatte. I Nes er det et arbeid i 


gang med å bygge opp og implementere et internkontrollsystem for hele kommunen. 


3.2.1 Om rutinene / prosedyrene er tilgjengelig for de ansatte 


I alle tre kommunene var rutinene / prosedyrene lagret digitalt på lagringsområder hvor de ansatte i 


tildelingsenhetene hadde tilgang. Unntaket for dette var i Nes, hvor noen rutiner/prosedyrer som lå 


lagret i «kvalitetshåndboka» som ikke lenger var tilgjengelig for de ansatte. Det ble i den forbindelse 


opplyst at Nes kommune holder på med å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for alle 


virksomhetene i kommunen, som også vil omfatte nye internkontrollrutiner for tildeling av 


institusjonsplasser. 
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4 RAPPORTERING OG STYRINGSDATA 
 


4.1 Om rapportering av styringsdata 


Kommunene plikter å rapportere informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til staten gjennom 


KOSTRA. Tjenesterapporteringen til statlige myndigheter består av tjenestedata som spesifiseres i 


fastsatte elektroniske skjemaer eller data avgitt ved spesifiserte uttrekk fra fagsystem.  


 


Riktig rapportering i KOSTRA omfatter også informasjon om sykehjemsplasser og nøkkeltall for 


korttidsopphold og langtidsopphold. Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i institusjon, mens 


langtidsopphold er opphold i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrenset opphold når 


vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår. 


4.2 Revisjonenes gjennomgang 


Revisjonens undersøkte om innrapporteringen til KOSTRA på sykehjemsplasser var korrekt og om 


det ble fattet nytt vedtak om vederlagsbetaling i de tilfeller der bruker i løpet av et år har vært mer 


enn 60 døgn på sykehjem.  


 


Undersøkelsen viser at når det gjelder spørsmålet om vederlagsbetaling er dette er på plass i alle 


de tre kommunene. Når det gjelder KOSTRA – innrapportering er dette korrekt med unntak av Nes 


kommune. 


 


 Rapportering av styringsdata 


Aurskog - Høland  Innrapportering av sykehjemsplasser i KOSTRA 


 Vederlagsbetaling for langtidsplass etter 60 


oppholdsdøgn 


Fet Innrapportering av sykehjemsplasser i KOSTRA 


Vederlagsbetaling for langtidsplass etter 60 


oppholdsdøgn 


Nes Det ble innrapportert 45 sykehjemsplasser for mye i 


KOSTRA i 2014. 


 Vederlagsbetaling for langtidsplass etter 60   


oppholdsdøgn 
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5 IPLOS – UNDERSØKELSER 


5.1 Om IPLOS 


IPLOS 


IPLOS (pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk) er et lovbestemt 


helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester. IPLOS er et verktøy for 


dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og statlige myndigheter. Alle 


kommuner er pålagt å registrere enkeltbrukeres ressurs- og bistandsbehov i IPLOS. 


Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for innhenting og registering av IPLOS-data i 


kommunene. 


 


 


Kriteriene for å få tildelt ulike tjenester knyttes ofte til overgangen mellom de ulike trinnene i 


omsorgstrappen (se side 3). I den enkelte sak vil den konkrete vurderingen av hvor søker befinner 


seg i omsorgstrappen blant annet bygge på en forsvarlig funksjonsvurdering av søker. For å få 


bedre kunnskap om brukernes ressurs- og bistandsbehov er det etablert et eget elektronisk 


registreringssystem på nasjonalt nivå (IPLOS). Registreringen utføres etter standardiserte variabler i 


systemet. I den enkelte sak vil den konkrete vurderingen av hvor søker befinner seg i 


omsorgstrappen blant annet bygge på en forsvarlig funksjonsvurdering av søker og 


funksjonsvurderingen som blir tatt med i vedtaksvurderingen knyttet til tildeling av tjenester.  


 


Det er de ansatte innenfor helse – og omsorgssektoren i den enkelte kommune som registrerer 


brukerens ressurs – og bistandsbehov i IPLOS. Konkret handler registeringen om å sette «score» 


på brukerne på i alt 17 ulike variabler/områder som normalt inngår i dagliglivet. Dette er f. eks sosial 


deltakelse, bevege seg innendørs og utendørs, personlig hygiene, lage mat og spise. For hver 


enkelt variabel graderes bistandsbehovet i verdiene fra 1 til 5, hvor 1 som det laveste betyr at 


personen er selvhjulpen og 5 som det høyeste betyr at vedkommende har behov for personbistand 


til alt. Det er også mulig å skåre 9, som betyr at opplysningen ikke er relevant. Det er viktig at alle 


som registrerer IPLOS har en korrekt og sammenfallende forståelse av både de 17 ulike variablene, 


og hvordan man skal gradere bistandsbehovet (1 til 5). Dette for å sikre både likebehandling og at 


rett(e) tjenester gis til brukerne. 


5.2 IPLOS - spørreundersøkelser 


For å undersøke kommunens bruk av IPLOS sendte revisjonen ut to spørreundersøkelser pr e-post. 


En undersøkelse rettet mot ansatte som registrerer brukernes ressurs – og bistandsbehov i IPLOS, 


og en undersøkelse rettet mot ledere innenfor helse – og omsorg som kan bruke IPLOS – dataene 


som styringsverktøy.  
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Før undersøkelsene ble sendt ut til de ansatte, ba revisjonen om en oversikt over antall ansatte som 


registrerte IPLOS i de tre kommunene. I tabellen på neste side vises antall IPLOS – registrere i den 


enkelte kommune som fikk undersøkelsen med svarprosent i parentes. 


 


Antall som mottok de to spørreundersøkelsene (svarprosent i parantes) 


Kommune IPLOS – 


undersøkelse 


ansatte 


IPLOS – 


undersøkelse 


ledere 


Aurskog - Høland 178 (69,6 %) 9 (100 %) 


Fet 31 (45,2 %) 10 (70 %) 


Nes 203 (52,0 %) 27 (81 %) 


 


 


Som tabellen viser er det store forskjeller mellom antall IPLOS – registrerere i de tre kommunene. 


Fet rapporterte 31 ansatte som registrer IPLOS på brukere, mens Aurskog – Høland og Nes 


rapporterte hhv 178 og 203 ansatte som registrerer IPLOS. Når det gjelder svarprosent var den 


høyest i Aurskog – Høland med 69,6 %. Deretter kommer Nes med 52 % og Fet med 45,2 %. 


 


Tabellen viser også at antall ledere som fikk tilsendt undersøkelsen var ni i Aurskog – Høland, 10 i 


Fet og 27 i Nes. Svarprosenten viser at alle ni lederne i Aurskog – Høland var 100 %, mens det var 


hhv 70 % og 81 % i Nes og Fet. 


 


Spørreundersøkelsen til de ansatte bestod av 15 spørsmål, mens spørreundersøkelsen som gikk ut 


ledere i de tre kommunene bestod av 16 spørsmål.  


5.3 Sammenfatning av IPLOS – undersøkelser 


Som skrevet er det gjennomført to spørreundersøkelser, en til ansatte som registrerer brukerens 


ressurs – og bistandsbehov i IPLOS, og en til ledere innenfor helse – og omsorg om bruken av 


IPLOS som styringsverktøy. 


 


I tabellen på neste side gjengis hovedfunnene fra undersøkelsene knyttet til IPLOS. 
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IPLOS - undersøkelser 


Spørsmål Aurskog - Høland Fet Nes 


Praksis for 


registering av 


IPLOS. 


Noe varierende praksis Varierende praksis Varierende praksis 


Opplæring og 


veiledning i 


registrering av 


IPLOS. 


Klart flertall av de 


ansatte oppgir god 


opplæring/veiledning 


Flertallet av de 


ansatte oppgir 


middels til god 


opplæring. Middels 


god veiledning. 


Klart flertall oppgir god 


opplæring. Middels god 


veiledning. 


Bruken av IPLOS- 


data i vedtaks-


vurderingen 


knyttet til søknad 


om korttidsplass. 


IPLOS – data brukes IPLOS – data 


brukes ikke 


IPLOS – data brukes 


Om IPLOS gir et 


korrekt bilde av 


brukers ressurs – 


og bistandsbehov. 


I noen grad/ i stor grad I noen grad I noen grad 


I hvilken grad er 


styringsdata fra 


IPLOS er et nyttig 


beslutningsverktøy 


for ledere innen 


helse – og omsorg. 


Flertall av ledere mener 


at IPLOS er et viktig 


beslutningsgrunnlag. 


Lederne mener at 


IPLOS i begrenset 


grad er et nyttig 


beslutningsverktøy. 


Lederne mener at 


IPLOS i begrenset grad 


er et nyttig 


beslutningsverktøy. 


 


 
Tabellen viser at det er noen forskjeller i praksis rundt registrering, opplæring/veiledning. Videre er 


det forskjeller om IPLOS – data brukes i vedtaksvurderingene knyttet til søknader om 


korttidsplasser, og noe forskjell knyttet til om IPLOS gir et riktig bilde av brukers behov. Til slutt 


brukes IPLOS noe forskjellig som beslutningsgrunnlag for ledere innenfor helse – og 


omsorgssektoren. Oppsummert viser undersøkelsen at IPLOS oppleves mest nyttig i Aurskog – 


Høland hvor også de ansatte forteller om noe mer ensartet praksis og god opplæring/veiledning 


knyttet til registeringen. IPLOS oppleves som mindre nyttig i Fet og Nes, hvor praksis for registering 


varierer noe mer samt at ansatte opplever middels god veiledning. 
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6 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTENES 


ANBEFALINGER 


I rapportene til den enkelte kommune ble det gitt følgende anbefalinger på grunnlag av funnene og 


revisjonens vurderinger: 


Aurskog – Høland 


1. Tildelingskriteriene bør på egnet måte gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere og bør 


omfatte de hovedprinsipper som legges til grunn for tildeling. 


 


2. Det må følges opp at det pågående arbeidet med nye internkontrollrutiner for 


tjenestekontoret sluttføres. 


 


3. Kommunen bør vurdere tiltak for å styrke bruken av IPLOS i funksjonsvurderingen av søkere 


og tiltak for å styrke opplæringen av ansatte som registrerer i IPLOS. 


Fet 


1. Det bør avklares hvilke kriterier som faktisk legges til grunn for tildeling av korttidsopphold i 


institusjon og disse bør på egnet måte gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere. 


 


2. Internkontrollen for tildeling av korttidsopphold bør oppdateres.  


 


3. Det bør vurderes tiltak for å styrke bruken av IPLOS-data både i funksjonsvurderingen av 


søkere og som kilde til styringsinformasjon om helse- og omsorgstjenesten. Det bør i tillegg 


vurderes tiltak for å styrke opplæringen av ansatte som registrerer i IPLOS. 


 


Nes 


1. Kommunen må følge opp arbeidet med å utforme nye kriterier for tildeling av helse- og 


omsorgstjenester. Disse bør på egnet måte gjøres kjent for kommunens innbyggere. 


 


2. Kommunen må sikre en tilstrekkelig og oppdatert internkontroll på området. 


 


3. Det bør vurderes tiltak for å styrke bruken av IPLOS i funksjonsvurderingen av søkere og 


som kilde til styringsinformasjon om helse- og omsorgstjenesten. Det bør i tillegg vurderes 


tiltak for å styrke opplæringen av ansatte som registrerer i IPLOS. 


 


4. Kommunen må sikre at ansatte har nødvendig opplæring og ferdigheter i bruk av 


fagsystemet CosDoc. 


 


5. Kommunen må sikre at grunnlaget for regnskapsrapportering og rapportering av 


tjenestedata er mest mulig korrekt. 





























 


 


 


 Denne måneden Akkumulert 


Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 8 226 884 2 600 000 2 468 955 443 705 407 438 100 000 418 672 756 


Avvik i kroner   5 626 884 5 757 929   5 605 407 25 032 651 


Avvik i prosent   216,4 % 233,2 %   1,3 % 6,0 % 


Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 3 359 855 1 623 000 1 621 782 281 508 833 278 000 000 273 412 640 


Avvik i kroner   1 736 855 1 738 073   3 508 833 8 096 193 


Avvik i prosent   107,0 % 107,2 %   1,3 % 3,0 % 


Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 7 039 442 2 600 000 2 595 140 644 021 386 627 101 000 602 308 474 


Avvik i kroner   4 439 442 4 444 302   16 920 386 41 712 912 


Avvik i prosent   170,7 % 171,3 %   2,7 % 6,9 % 


Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 14 867 599 7 350 000 7 013 997 1 392 116 671 1 399 500 000 1 334 508 662 


Avvik i kroner   7 517 599 7 853 602   -7 383 329 57 608 009 


Avvik i prosent   102,3 % 112,0 %   -0,5 % 4,3 % 


Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 4 142 442 2 133 000 2 177 170 436 963 256 431 733 000 421 597 350 


Avvik i kroner   2 009 442 1 965 272   5 230 256 15 365 906 


Avvik i prosent   94,2 % 90,3 %   1,2 % 3,6 % 


 


Gebyrinntekter 


 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 


Gebyr skatt 517 075 3 094 495 2 800 000 294 495 


Gebyr inkasso 60 103 529 225 350 000 179 224 
 


Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 
 Antall nye 


saker  
Beløp nye saker Antall løpende 


saker fra 2015 
Beløp løpende 
saker  


Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 


Denne måned 288 1 256 329    


Hittil i år   1 953 16 018 283 613 3 204 299 81,2% 


 


Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 


kontroller 
Gjennomførte 


kontroller 
Endring 


inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 


Alle kommuner + A-H 215 215 51 635 857 21 254 115 


 
 
  


 


Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 


 


Skatteinngang desember 2015 







 


 


Analyse av skatteinngangen i desember.  
 
Skatteinngangen i desember er uvanlig høy. Gjennomgang av skatteregnskapet viser at innbetalingene fordeler seg 
på disse skatteartene: 
 


Kommune 
Skatte-
inngang 


desember 


Innbetalt 
fra andre 


kommuner 
for 


skatteåret 
2014 


Innbetalt 
fra andre 


kommuner 
for 


skatteåret 
2015 


Innbetalt 
forskudds-


trekk fra 
arbeids-
givere i 


kommunen 


Innbetalt 
restskatt 


fra 
personer 


Innbetalt 
forskudds-


skatt fra 
personer 


Avsetning 
til margin 


Annet 


Rælingen 8 226 884 1 326 614 6 232 147 234 200 -496 077 1 633 544 -644 177 -59 367 


Fet 3 359 855 1 049 754 943 195 640 143 203 261 685 710 -183 788 21 580 


Nittedal 7 039 442 1 903 302 1 899 955 497 825 448 028 2 729 210 -406 437 -32 441 


Skedsmo 14 867 599 4 084 362 -2 594 871 7 199 904 2 094 837 5 100 130 -764 850 -251 913 


Sørum 4 142 442 855 725 1 147 183 905 346 336 189 1 139 250 -250 676 9 425 
 
Den store økningen skyldes to forhold. Korrigeringer i lønns- og trekkoppgaver for 2014 fra to forsikringsselskaper har 
medført inntekter til alle kommuner. Det er et engangstilfelle (Innbetalt fra andre kommuner for skatteåret 2014). 
Den andre årsaken er at en stor offentlig etat har betalt 6. termin med forfall 15/1-16, før forfall. Dette vil medføre 
redusert skatteinngang i januar 2016 (Innbetalt fra andre kommuner for skatteåret 2015).     
 
For de øvrige skattearter er det relativt små endringer i forhold til fjoråret. 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2015 
 


  Kommune FS 2014 RS 2013 FT 2014 AG 2014 Rest 2013 


Mål per 31.12.15   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 


0227 Fet 98,7 92,1 99,5 99,4 97,9 


0228 Rælingen 98,1 93,2 99,9 99,8 92,9 


0231 Skedsmo 97,8 91,9 99,9 99,7 97,8 


0226 Sørum 98,8 93,5 99,8 99,6 96,3 


0233 Nittedal 99,2 94,0 100,0 99,9 98,1 


∑ Kemnerkontoret   98,4 % 92,7 % 99,9 % 99,8 % 97,3 % 


0229 Enebakk 97,7 87,3 99,9 99,8 99,1 


0230 Lørenskog 98,4 93,3 99,9 99,8 98,8 


0235 Ullensaker 98,6 92,4 100,0 99,9 92,6 


 
Innfordringsresultatene er gode. At ikke alle mål er nådd skyldes noen store enkelt restanser og at betydelige 
restanser er bundet i konkurs. 
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1. Innledning 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved 
kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men 
kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
folkevalgte organer.  
  
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker 
som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller 
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. 
Årsrapporten skal gi en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2015. 


2. Kontrollutvalgets virksomhet 


2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Fet består av 5 medlemmer. Frem til valget var det følgende 
medlemmer og varamedlemmer: 
 
Parti/gruppering Medlemmer Varamedlemmer 
AP Grete Holterhuset, nestleder 1. Per Erik Borgen 
 Nils Totland 2. Aage Kato Holt 
  3. Inger H. Foss Johansen 
  4. Solfrid Stensbye 
   
SV/SP Kristin Kyhen Ramstad (SV) 1. Ola Thorud (SP) 
  2. Vebjørn Horsfjord (SV) 
  3. Trygve Skøyum (SP) 
   
H Helge Ullerud, leder 1. Rigmor Noraker 
  2. Leif Rønning 
  3. Kari Drangsholt 
   
FRP Steinar Karlsen 1. Jarle Linnerud 
  2. Lill Karina Mossing 
  3. Ingrid Njølstad 
 
Nytt utvalg ble valgt i konstituerende kommunestyremøte den 12. oktober 2015. 
Det ble fortatt omvalg den 14. desember 2015. For perioden 2015-2019 er 
følgende valgt: 
 
Parti/gruppering Medlemmer Varamedlemmer 
H/V/KRF Helge Ullerud, leder (H) 1.Rigmor Noraker (H) 
  2. Morten Thorvaldsen (H) 
  3. Kari Drangsholt (H) 
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AP Grethe Holterhuset, nestleder 1. Raymond Giæver 
 Arvid Susegg 2. John Magne Teig 
  3. Camilla Christiansen 
  4. Inger H. Foss Johansen 
   
SP/SV Anna Kristine Jahr Røine (SP) 1. Ola Thorud (SP) 
  2. Trygve Skøyum (SP) 
  3. Nils Fossen (SV) 
   
FRP Steinar Karlsen 1. Jarle Linnerud 
  2. Lill Karina Mossing 
  3. Geir Aasebø 
 


2.2 Møter og saker 
I 2015 har kontrollutvalget avholdt 5 møter og behandlet 38 saker. Hvilke saker 
som er behandlet fremgår av vedlegg til årsrapporten. 
 
Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. Her er det en link til 
sekretariatets hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og rapporter blir 
lagt ut (www.rokus.no). 
 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 


3. Kontrollutvalgets oppgaver 


3.1. Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Ordfører og rådmann møter i de fleste møter for å orientere og svare på 
spørsmål. Dette er både dagsaktuelle saker og temaer utvalget spesielt har bedt 
om. Blant saker og temaer vil en spesielt nevne at rådmann orienterte om 
rådmannens internkontroll i møtet i januar. Internkontroll anses som et 
fokusområde i kontrollutvalgenes arbeid.  
 
I november 2014 fikk utvalget oppdrag fra kommunestyret om å undersøke 
hvorfor Fet kommune og kemneren i Skedsmo ikke hadde oppdaget årsaken til 
nedgangen i skatteinntekter tidligere. Utvalget bestilte en undersøkelse av dette 
fra revisjonen. Rapporten fra revisjonen beskrev skatteinngangen i 2014 og 
2015. Det ble også pekt på årsaker til svikt og beskrevet mulige tiltak. Rapporten 
ble behandlet i kontrollutvalget i januar og i kommunestyret i februar. 
 
Etter henvendelse fra kontrollutvalget i Sørum behandlet utvalget sak 
vedrørende Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) i september. 
Bakgrunnen for henvendelsen var forhold som var omtalt i pressen. De 
påstander som fremkom i pressen gjaldt en konkret bevilgning, bruken av midler 
og rolleblanding. Kontrollutvalget i Sørum ønsket en tilbakemelding fra 
kontrollutvalgene i SNR-kommunene om man skulle gjøre en felles undersøkelse 
av disse påstandene. Kontrollutvalget i Fet vedtok å ikke delta i en slik 
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undersøkelse. Det ble pekt på at forholdene ligger langt tilbake i tid og at man 
ville bruke sine ressurser konkret i forhold til Fet kommune. Dessuten forutsatte 
man at forhold som bør følges opp gjøres av styret i SNR. 


3.2 Forsvarlig revisjonsordning 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 
kontrollutvalgsforskriftens § 4. Fet kommune benytter Romerike Revisjon IKS 
som leverandør av revisjonstjenester. 
 
Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 


3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 6. Det vil si at 
revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk. 
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 
kommunestyret.  Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende før det 
avgir innstilling til kommunestyret. 
 
Kommunens årsregnskap ble behandlet i utvalget den 28. april 2015. Rådmann 
økonomisjef og fagleder regnskap var til stede og svarte på spørsmål. 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om revisjonsarbeidet og revisors 
beretning. Beretningen var avlagt uten presiseringer og forbehold. 


3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. 
 
I juni behandlet utvalget forvaltningsrevisjonsrapporten korttidsopphold i 
institusjon, tildelingspraksis og internkontroll. Formålet med prosjektet var å 
undersøke i hvilken grad kommunens praksis ved tildeling av korttidsopphold i 
institusjon bygger på faglige standarder og er i samsvar med krav til god 
saksbehandling. Kommunestyret behandlet også rapporten i juni. 
 
Utvalget har bestilt nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. I dette vil man gjøre en 
undersøkelse av spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder, 
herunder overgangen til skole. Prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen vil 
bli behandlet i januar 2016. 


3.5 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskapet m.m. 
 
I september behandlet utvalget eierskapskontroll i NRV AS og RA-AS 
(Strandveien 1 AS). Kommunestyret behandlet rapporten i november. 
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3.5 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at man har en forsvarlig revisjonsordning og at årsregnskapet 
blir revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde seg løpende 
orientert om revisjonsarbeidet. 
 
Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 
 
I møtet i september behandlet utvalget rapport for revisjonsåret 2014/2015. 
Rapporten redegjør for leveransene til Fet når det gjelder regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser. Timeforbruket blir 
også rapportert. 
 
I september behandlet også utvalget oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 
av uavhengighet.  


3.6 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeider forsalg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. 
 
Dette behandlet utvalget i september. For 2016 har forslaget har en ramme på 
kr 1 468 870,-. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunens 
budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 
 
Kontrollutvalgets forslag gjelder utvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen 
og revisjonen. 
 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Dette omfatter følgende poster: Møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, 
reisegodtgjørelse, møteutgifter og kurs/opplæring. 
 
Sekretærfunksjonen 
Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 
utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. Det er også det administrative 
bindeledd mellom kontrollutvalget og andre sentrale aktører som revisjon, 
kommunestyret og administrasjonen. 
 
Revisjonen 
Revisjonen utfører revisjon av kommuneregnskap, regnskapsbekreftelser samt 
andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget. 


3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger. 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i utvalget den 20. januar 
2015 og i kommunestyret den 23. februar 2015. 
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3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2015. 
 
Det er avholdt ett møte i samarbeidsforum for kontrollutvalgene på Romerike. I 
et slikt samarbeid gjennomføres felles faglige samlinger med temaer som har 
relevans for kontrollutvalgenes arbeid. Samarbeidet inneholder også 
erfaringsutveksling og diskusjon av problemstillinger knyttet til 
kontrollutvalgsarbeid. Fet kontrollutvalg var representert på samlingen. 
 
Sekretariatet arrangerte i desember en samling for alle kontrollutvalgsledere på 
Romerike. Tema på samlingen var lederopplæring og erfaringsutveksling mellom 
erfarne og nyvalgte kontrollutvalgsledere. Leder deltok på samlingen. 


4. Sekretærfunksjonen 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Fet kommune har blitt ivaretatt av 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 
 
Tidsbruk 
Sekretariatet har i 2015 brukt 246 timer i Fet kontrollutvalg. Fordelingen på 
oppgaver er slik: 
 
 


Oppgaver 2015 
Saksbehandling 233 
Møter kontr.utv.                      13 
                                246 
  


Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og 
årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til 
videre behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 
tilrettelegging av møter. 


5. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 
på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 
Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har 
levert. 
 
Dialogen med ordfører og rådmann er god. 
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Vedlegg  
 


20. januar 2015 
1/2015 Referater 
2/2015 Orientering ved ordfører 
3/2015 Orientering ved rådmann 
4/2015 Presentasjon av Romerike Revisjon 
5/2015 Oppdrag fra kommunestyret 
6/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 
7/2015 Orientering ved revisjonen 
8/2015 Saker til oppfølging 
9/2015 Eventuelt 
 
28. april 2015 
10/2015 Referater 
11/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 
12/2015 Orientering ved ordfører 
13/2015 Orientering ved revisjonen 
14/2015 Saker til oppfølging 
15/2015 Eventuelt 
 
2. juni 2015 
16/2015 Referater 
17/2015 Orientering ved ordfører 
18/2015 Forvaltningsrevisjonsrapporten korttidsopphold i institusjon,  
                   tildelingspraksis og internkontroll  
19/2015 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
20/2015 Orientering ved revisjonen 
21/2015 Saker til oppfølging 
22/2015 Eventuelt 
 
29. september 2015 
23/2015 Referater 
24/2015 Eierskapskontroll NRV AS og RA-2 AS (Strandveien 1 AS) 
25/2015 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
26/2015 Rapport revisjonsåret 2014/2015 
27/2015 Orientering ved revisjonen 
28/2015 Orientering ved ordfører 
29/2015 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet 
30/2015 Sak om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) 
31/2015 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2016 
32/2015 Saker til oppfølging 
33/2015 Evaluering av kontrollutvalgsarbeidet 
34/2015 Eventuelt 
 
4. november 2015 
35/2015 Presentasjon 
36/2015 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 
37/2015 Rutiner for innkalling og protokoll 
38/2015 Møteplan 2016 
39/2015 Eventuelt 
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		3. Kontrollutvalgets oppgaver
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		3.2 Forsvarlig revisjonsordning

		3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon

		3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon

		3.5 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll

		3.5 Tilsyn med revisjonen

		3.6 Budsjettbehandling

		3.7 Kontrollutvalgets rapportering

		3.8 Øvrige aktiviteter

		4. Sekretærfunksjonen

		5. Avsluttende kommentarer

		Vedlegg






 


 


 


 Denne måneden Akkumulert 


Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 77 514 997 77 050 000 73 667 525 435 478 523 435 500 000 416 203 801 


Avvik i kroner   464 997 3 847 472   -21 477 19 274 722 


Avvik i prosent   0,6 % 5,2 %   0,0 % 4,6 % 


Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 41 058 550 43 296 000 45 044 215 278 148 978 276 377 000 271 790 858 


Avvik i kroner   -2 237 450 -3 985 665   1 771 978 6 358 120 


Avvik i prosent   -5,2 % -8,8 %   0,6 % 2,3 % 


Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 118 017 907 112 050 000 110 510 921 636 982 944 624 501 000 599 713 334 


Avvik i kroner   5 967 907 7 506 986   12 481 944 37 269 610 


Avvik i prosent   5,3 % 6,8 %   2,0 % 6,2 % 


Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 242 941 069 256 000 000 245 526 856 1 377 249 072 1 392 150 000 1 327 494 665 


Avvik i kroner   -13 058 931 -2 585 787   -14 900 928 49 754 407 


Avvik i prosent   -5,1 % -1,1 %   -1,1 % 3,7 % 


Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 


Skatteinngang 78 974 679 79 500 000 77 355 840 432 820 814 429 600 000 419 420 180 


Avvik i kroner   -525 321 1 618 839   3 220 814 13 400 634 


Avvik i prosent   -0,7 % 2,1 %   0,7 % 3,2 % 


 


Gebyrinntekter 


 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 


Gebyr skatt 197 284 2 575 829 2 608 180 -32 351 


Gebyr inkasso 82 900 469 121 320 810 148 311 
 


Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) 
 Antall nye 


saker  
Beløp nye saker Antall løpende 


saker fra 2015 
Beløp løpende 
saker  


Løsningsgrad, 
innbetalt (tom foreg. 
mnd) 


Denne måned 60 213 374    


Hittil i år   1 665 14 761 954 581 3 780 960 74,4% 


 


Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 


kontroller 
Gjennomførte 


kontroller 
Endring 


inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 


Alle kommuner + A-H 215 210 50 107 856 20 333 945 


 
 
  


 


Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 


 


Skatteinngang november 2015 







 


 


 
 


  Kommune FS 2014 RS 2013 FT 2014 AG 2014 Rest 2013 


Mål per 31.12.15   98,7 93,1 99,9 99,7 98,5 


0227 Fet 98,7 92,3 99,5 99,4 97,9 


0228 Rælingen 98,0 92,9 99,8 99,8 92,9 


0231 Skedsmo 97,8 92,1 99,9 99,7 97,9 


0226 Sørum 98,8 93,8 99,8 99,6 96,3 


0233 Nittedal 99,2 94,1 100,0 99,9 98,1 


∑ Kemnerkontoret   98,3 % 92,9 % 99,9 % 99,7 % 97,3 % 


0229 Enebakk 97,7 87,2 99,9 99,8 99,1 


0230 Lørenskog 98,3 93,3 99,9 99,8 98,8 


0235 Ullensaker 98,5 92,3 100,0 99,9 95,3 


         


Utskrevet Fet 54 871 267 29 116 913 236 718 091 125 550 461 9 521 733 


Innbetalt   54 141 690 26 879 887 235 556 345 124 671 527 9 318 102 


Mål i kroner   54 157 941 27 107 846 236 481 373 125 173 810 9 378 907 


Kr igjen til målet   16 251 227 959 925 028 502 283 60 805 


Aktiv restanse   729 557 2 146 538 0 34 556 92 364 


       


Utskrevet Rælingen 78 267 700 52 519 710 273 352 464 139 341 900 11 136 380 


Innbetalt   76 729 426 48 804 681 272 901 465 139 120 268 10 347 167 


Mål i kroner   77 250 220 48 895 850 273 079 112 138 923 874 10 969 334 


Kr igjen til målet   520 794 91 169 177 647 -196 394 622 167 


Aktiv restanse   1 506 654 3 714 596 450 865 187 844 44 547 


       


Utskrevet Skedsmo 237 261 554 164 144 139 3 872 511 425 1 591 408 391 127 852 269 


Innbetalt   232 033 300 151 189 101 3 869 849 783 1 586 866 393 125 142 443 


Mål i kroner   234 177 154 152 818 193 3 868 638 914 1 586 634 166 125 934 485 


Kr igjen til målet   2 143 854 1 629 092 -1 210 869 -232 227 792 042 


Aktiv restanse   5 063 984 12 432 135 1 219 160 1 277 108 854 384 


        


Utskrevet Sørum 96 733 222 51 871 805 531 095 559 279 387 168 49 773 639 


Innbetalt   95 535 372 48 655 910 529 971 139 278 372 403 47 949 595 


Mål i kroner   95 475 690 48 292 650 530 564 463 278 549 006 49 027 034 


Kr igjen til målet   -59 682 -363 260 593 324 176 603 1 077 439 


Aktiv restanse   1 143 850 2 737 226 512 333 359 729 110 641 


       


Utskrevet Nittedal 118 210 597 73 570 945 1 088 616 985 548 815 554 34 720 877 


Innbetalt   117 223 858 69 231 524 1 088 168 126 548 115 583 34 042 820 


Mål i kroner   116 673 859 68 494 550 1 087 528 368 547 169 107 34 017 650 


Kr igjen til målet   -549 999 -736 974 -639 758 -946 476 -25 170 


Aktiv restanse   986 692 4 040 820 197 753 55 183 107 765 


 
FS= forskuddsskatt, FT= Forskuddstrekk, RS= restskatt person, AG= arbeidsgiveravgift, Rest= restskatt bedrift. 







