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FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FOREBYGGENDE INNSATS 
FOR BARN OG UNGE 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger: 
 

1. Det bør følges opp at endringer i organisering sikrer en ansvars- og rolledeling 
som bidrar til å styrke samordningen av det forebyggende arbeidet. 

 
2. Rådmannen må sikre at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig 

oppvekststrategi blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. 
 
Vedlegg:  

1. Faktaark 
2. Forvaltningsrevisjonsrapport Forebyggende innsats for barn og unge 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for dette prosjektet den 6. desember 2016. 
Revisjonen ble av kommunen gjort oppmerksom på at en ny strategi for kommunens 
innsats for barn og unge ble vedtatt i kommunestyret den 20. desember 2016. Da 
denne strategien inneholdt flere tiltak som direkte berørte kommunens forebyggende 
innsats for barn og unge utarbeidet revisjonen et notat som ble behandlet i 
kontrollutvalgets møte den 25. januar 2017. Utvalget vedtok at prosjektet skulle 
gjennomføres som planlagt og at oppfølging av strategien ble inkludert som en egen 
problemstilling. 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilken grad Nes 
kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid 
for barn og unge i kommunen. 
 
Fokus for undersøkelsen har vært det forebyggende arbeidet som retter seg mot 
grupper av barn og unge hvor det er en forhøyet risiko for vansker eller spesielt 
negative tendenser. Undersøkelsen har vært avgrenset til det forebyggende arbeid 
rettet mot barn mellom 0 og 23 år og unge mellom 18 og 23 år. Det har i første rekke 
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vært et systemfokus der man har sett på kommunens organisering, systemer og 
rutiner for å sikre at arbeidet er godt samordnet, herunder kommunens praksis for å 
kartlegge barn og unges oppvekstsvilkår. I noen grad er det også sett på hvordan 
tjenestene enkeltvis arbeider forebyggende.  
 
Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse og intervjuer. Det er gjennomført 
intervjuer med kommunalsjef for oppvekst og utdanning, virksomhetsleder Familiens 
hus og oppvekst og SLT-koordinator. 
 
Følgende problemstillinger besvares i undersøkelsen:  
 

1. I hvilken grad har kommunen oversikt over de forhold som kan være negative 
for barns oppvekst og utvikling?  

 
2. I hvilken grad sikrer kommunen at det forebyggende arbeidet for barn og unge 

er godt samordnet?  
 

3. I hvilken grad sikrer kommunen at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig 
oppvekststrategi blir fulgt opp?  
 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon er følgende: 
 
Det er revisjonens vurdering at kommunen har lagt godt til rette for å kunne ivareta 
sitt ansvar for et forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen. God 
kartleggingspraksis og tydelig sammenheng mellom identifiserte risikoområder på 
den ene siden, og målsetninger og planlagte tiltak på den andre siden, bidrar etter 
revisjonens vurdering til å sikre at dette arbeidet bli målrettet.  
 
Det er en rekke tjenester, i ulike sektorer, som har ansvar for forebyggende arbeid for 
barn og unge. Det fremkommer i undersøkelsen at det har vært en utfordring å 
etablere en mer samordnet innsats i det forebyggende arbeidet, som er satt i system 
og forplikter de enkelte instansene som har med barn og unge å gjøre. Det er grunn 
til å se positivt på organisatoriske tiltak som er gjort for å styrke samordningen av det 
forebyggende arbeidet. Revisjonen mener samtidig at for å lykkes med dette er det 
viktig å klargjøre og skape en felles forståelse av ansvars- og oppgavefordelingen.  
 
Den helhetlige oppvekststrategien omfatter etter revisjonens vurdering gode, men 
også ambisiøse, mål og tiltak. At strategien blir fulgt opp, og tiltakene iverksatt som 
planlagt, vil etter revisjonens vurdering kunne være avgjørende for å styrke innsatsen 
for kommunens barn og unge, også det forebyggende arbeidet. Revisjonen vil derfor 
understreke administrasjonens ansvar for å sikre at kommunestyrets vedtak om ny 
helhetlig oppvekststrategi blir fulgt opp på en god måte fremover. 
 
Et rapportutkast har vært forelagt rådmannen for uttalelse. Rådmannen har avgitt 
følgende uttalelse: 
 
Rådmannen stiller seg bak de funn, vurderinger og konklusjoner som ligger i 
rapportutkastet som er utarbeidet av Romerike revisjon IKS. Rådmannen har følgelig 
ingen forslag til endringer eller tilføyelser til rapportutkastet. 
 



25/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Forebyggende innsats for barn og unge - 16/00085-19 Forvaltningsrevisjonsrapport Forebyggende innsats for barn og unge : Forvaltningsrevisjonsrapport Forebyggende innsats for barn og unge

 

  
3 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger 
følgende:  
 

1. Det bør følges opp at endringer i organisering sikrer en ansvars- og rolledeling 
som bidrar til å styrke samordningen av det forebyggende arbeidet.  

 
2. Rådmannen må sikre at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig 

oppvekststrategi blir fulgt opp i tilstrekkelig grad.  
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Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Forebyggende innsats for barn og unge i Nes kommune. August 2017.

Formål

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilken grad Nes kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig 
forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen.

Formål

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilken grad Nes kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig 
forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen.

Problemstilling 1: I hvilken grad har 
kommunen oversikt over de forhold som 
kan være negative for barns oppvekst og 
utvikling?

Undersøkelsen viser at kommunen har en

god kartleggingspraksis og at det er en

tydelig sammenheng mellom identifiserte

risikoområder på den ene siden, og

målsetninger og planlagte tiltak på den

andre siden. Dette bidrar etter revisjonens

vurdering til å sikre at det forebyggende

arbeidet blir målrettet.

Problemstilling 1: I hvilken grad har 
kommunen oversikt over de forhold som 
kan være negative for barns oppvekst og 
utvikling?

Undersøkelsen viser at kommunen har en

god kartleggingspraksis og at det er en

tydelig sammenheng mellom identifiserte

risikoområder på den ene siden, og

målsetninger og planlagte tiltak på den

andre siden. Dette bidrar etter revisjonens

vurdering til å sikre at det forebyggende

arbeidet blir målrettet.

Problemstilling 2: I hvilken grad sikrer 
kommunen at det forebyggende arbeidet for 
barn og unge er godt samordnet?

Det fremkommer i undersøkelsen at det har 
vært en utfordring å etablere en mer samordnet 
innsats i det forebyggende arbeidet, som er satt 
i system og forplikter de enkelte instansene som 
har med barn og unge å gjøre. Det er etter 
revisjonens vurdering grunn til å se positivt på 
organisatoriske tiltak som er gjort for å styrke 
samordningen av det forebyggende arbeidet. 
Revisjonen mener samtidig at for å lykkes med 
dette er det viktig å klargjøre og skape en felles 
forståelse av ansvars- og oppgavefordelingen.

Problemstilling 2: I hvilken grad sikrer 
kommunen at det forebyggende arbeidet for 
barn og unge er godt samordnet?

Det fremkommer i undersøkelsen at det har 
vært en utfordring å etablere en mer samordnet 
innsats i det forebyggende arbeidet, som er satt 
i system og forplikter de enkelte instansene som 
har med barn og unge å gjøre. Det er etter 
revisjonens vurdering grunn til å se positivt på 
organisatoriske tiltak som er gjort for å styrke 
samordningen av det forebyggende arbeidet. 
Revisjonen mener samtidig at for å lykkes med 
dette er det viktig å klargjøre og skape en felles 
forståelse av ansvars- og oppgavefordelingen.

Revisjonens anbefalinger
1. Det bør følges opp at endringer i organisering sikrer en ansvars- og rolledeling som bidrar til å styrke samordningen av det forebyggende arbeidet.

2. Rådmannen må sikre at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi blir fulgt opp i tilstrekkelig grad.

Revisjonens anbefalinger
1. Det bør følges opp at endringer i organisering sikrer en ansvars- og rolledeling som bidrar til å styrke samordningen av det forebyggende arbeidet.

2. Rådmannen må sikre at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi blir fulgt opp i tilstrekkelig grad.

Problemstilling 3: I hvilken grad sikrer 
kommunen at kommunestyrets vedtak om ny 
helhetlig oppvekststrategi blir fulgt opp?

Den helhetlige oppvekststrategien omfatter etter 
revisjonens vurdering gode, men også ambisiøse, 
mål og tiltak. At strategien blir fulgt opp, og 
tiltakene iverksatt som planlagt, vil etter 
revisjonens vurdering kunne være avgjørende for 
å styrke innsatsen for kommunens barn og unge, 
også det forebyggende arbeidet. Undersøkelsen 
viser at det klargjort hvem som har ansvar for 
oppfølging av strategien og etablert rutiner for 
rapportering om status og framdrift. 

Problemstilling 3: I hvilken grad sikrer 
kommunen at kommunestyrets vedtak om ny 
helhetlig oppvekststrategi blir fulgt opp?

Den helhetlige oppvekststrategien omfatter etter 
revisjonens vurdering gode, men også ambisiøse, 
mål og tiltak. At strategien blir fulgt opp, og 
tiltakene iverksatt som planlagt, vil etter 
revisjonens vurdering kunne være avgjørende for 
å styrke innsatsen for kommunens barn og unge, 
også det forebyggende arbeidet. Undersøkelsen 
viser at det klargjort hvem som har ansvar for 
oppfølging av strategien og etablert rutiner for 
rapportering om status og framdrift. 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

FOREBYGGENDE INNSATS FOR BARN OG UNGE Side i 

 

SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilke grad Nes kommune ivaretar sitt 
ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen. 
 
Følgende problemstillinger besvares i undersøkelsen: 

 
1. I hvilken grad har kommunen oversikt over de forhold som kan være negative for barns 

oppvekst og utvikling? 
2. I hvilken grad sikrer kommunen at det forebyggende arbeidet for barn og unge er godt 

samordnet? 
3. I hvilken grad sikrer kommunen at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi 

blir fulgt opp? 
 

Revisjonens oppsummering  

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for problemstilling 1 i undersøkelsen: 
 
Problemstilling 1 Revisjonskriterier 

I hvilken grad har kommunen oversikt over de 
forhold som kan være negative for barns oppvekst 
og utvikling? 

 Kommunen skal gjennomføre systematiske 
kartlegginger av oppvekstforholdene i 
kommunen 

 Kartleggingene skal bidra til at det 
forebyggende arbeidet rettes mot de faktorer 
som er dokumentert negative for barn og unge i 
kommunen 

 

 
Kommunen har et ansvar for å følge nøye med på de forhold barn i kommunen lever under, samt 
finne og iverksette tiltak som kan forebygge negativ utvikling og omsorgssvikt.  
 
Undersøkelsen viser at Nes kommune har gjennomført en rekke kartlegginger og 
brukerundersøkelser som gir informasjon om barn og unges oppvekstsvilkår. Flere av disse 
gjennomføres med faste intervaller og indikatorer. Et eksempel på dette er bruken av 
ungdomsundersøkelsen Ungdata. Revisjonens undersøkelse viser videre at det gjennom 
kartleggingene er identifisert områder for barn og unge, som krever særlig oppmerksomhet fra 
kommunens side. Blant disse er fysisk og psykisk helse, skole og læring og rus og kriminalitet. 
Undersøkelsen viser også at kommunen har utformet målsetninger og planlagt tiltak som er rettet 
mot disse områdene. 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

FOREBYGGENDE INNSATS FOR BARN OG UNGE Side ii 

 

Det er revisjonens vurdering at Nes kommune har god oversikt over barn og unges oppvekstsvilkår, 
og hvilke utfordringer som særlig gjør seg gjeldende. Det vurderes som positivt at kommunen på en 
god måte også har utnyttet informasjonen fra den lovpålagte folkehelsekartleggingen i dette 
arbeidet. 
 
Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for problemstilling 2 i undersøkelsen: 
 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad sikrer kommunen at det forebyggende 
arbeidet for barn og unge er godt samordnet? 
 

 Det bør være etablert en organisasjonsstruktur 
som legger til rette for god samordning 

 Kommunen skal ha rutiner for det tverrfaglige 
forebyggende arbeid med tydelige rolle- og 
ansvarsdeling 

 Det bør være etablerte faste treffpunkter og 
forum for tverrfaglig samarbeid. 

 

 
Kommunen har ansvar for at det forebyggende arbeidet for barn og unge er helhetlig og koordinert. 
Det er i undersøkelsen lagt til grunn at det bør etableres en organisasjonsstruktur som legger til 
rette for samordning, at det utarbeidet forpliktende rutiner for samarbeid om det forebyggende 
arbeidet og at det er etablert faste treffpunkter og forum for tverrfaglig samarbeid. 
 
Revisjonens undersøkelse viser at det er en rekke enkeltinstanser og tjenester i ulike sektorer i 
kommunen som har ansvar for forebyggende arbeid for barn og unge. Det er utarbeidet 
retningslinjer og rutiner for samarbeidet mellom enkelttjenester, og for tverrfaglig samarbeid på 
overordnet nivå. I tillegg viser undersøkelsen at det er etablert en rekke faste møtepunkter og fora 
for de ulike tjenestene, både på utøvende og administrativt nivå. 
 
I Familiens hus er det samlet en rekke tjenester som har ansvar for barn og unge. Dette skal gi 
brukerne «én dør inn» til tjenestene, og bidra til å sikre tverrfaglig samarbeid og koordinering av det 
forebyggende arbeidet. Undersøkelsen viser at det ikke er avklart hvilke tjenester som skal ligge 
under Familiens hus, men at dette vil skje i løpet av 2018.  
 
Undersøkelsen viser videre at det i 2016 ble opprettet en ny stilling som oppvekst- og SLT-
koordinator for å styrke samordningen av det forebyggende arbeidet på overordnet nivå i 
kommunen.1 SLT-funksjonen lå tidligere under Familiens hus, men er nå plassert i en ny strategi- og 
utviklingsavdeling i stabsfunksjon under rådmannen.  
 
Det fremkommer i undersøkelsen at tidligere og eksisterende systemer for samordning av det 
forebyggende arbeidet ikke fullt ut har vært opplevd å være tilfredsstillende. Det er grunn til å se 
positivt på at det gjøres organisatoriske tiltak for å styrke samordningen. Revisjonen er innforstått 

                                                
 
 
1 SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet blant barn og unge. 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

FOREBYGGENDE INNSATS FOR BARN OG UNGE Side iii 

 

med at kommunen selv må vurdere hva som er hensiktsmessig organisering på området. 
Revisjonen vil likevel peke på viktigheten av at fordelingen av oppgaver og ansvar i nye 
organisasjonsstrukturer blir avklart og tydelig for alle aktører, og at endringene fungerer etter 
forutsetningene. 
 
Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for problemstilling 3 i undersøkelsen: 
 
Problemstilling 3 Revisjonskriterier 

I hvilken grad sikrer kommunen at kommunestyrets 
vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi blir fulgt 
opp? 

 Det skal være klart hvem som har ansvaret for 
oppfølging av Helhetlig oppvekststrategi 

 Kommunen skal sørge for pålitelig rapportering 
fra arbeidet med å følge opp helhetlig 
oppvekststrategi 

 
Etter revisjonens vurdering gir ny helhetlig oppvekststrategi et godt grunnlag for å styrke 
kommunens innsats for barn og unge. Den vil etter revisjonens vurdering også kunne bidra til å 
styrke samhandlingen mellom instanser og tjenester som har et ansvar for forebyggende arbeid. 
 
Strategien har ambisiøse målsettinger og omfatter en rekke konkrete tiltak som er nedfelt i en egen 
framdriftsplan. Etter revisjonens vurdering gjenspeiler tiltakene de risikoområder som er identifisert 
gjennom kommunens egne kartlegginger av barn og unges oppvekstvilkår. 
 
Revisjonen er innforstått med at strategien har et langtidsperspektiv (2017-2027) og at en vurdering 
av måloppnåelse tidlig i gjennomføringsfasen kan gi liten mening. Revisjonen vil samtidig 
understreke administrasjonens ansvar for å sikre at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig 
oppvekststrategi blir fulgt opp. Undersøkelsen viser at det er klargjort hvem som har overordnet 
ansvar for oppfølging både av strategien som helhet og de enkelte tiltakene. Den viser også at det 
er etablert rutiner for rapportering om status og fremdrift for iverksetting av tiltakene til 
kommunestyret. Det er lagt opp til at kommunestyret vil få en årlig statusrapport om fremdriften, 
første gang i desember 2017/januar 2018. 
 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 

Det er revisjonens vurdering at kommunen har lagt godt til rette for å kunne ivareta sitt ansvar for et 
forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen. God kartleggingspraksis og tydelig 
sammenheng mellom identifiserte risikoområder på den ene siden, og målsetninger og planlagte 
tiltak på den andre siden, bidrar etter revisjonens vurdering til å sikre at dette arbeidet bli målrettet.  
 
Det er en rekke tjenester, i ulike sektorer, som har ansvar for forebyggende arbeid for barn og unge. 
Det fremkommer i undersøkelsen at det har vært en utfordring å etablere en mer samordnet innsats 
i det forebyggende arbeidet, som er satt i system og forplikter de enkelte instansene som har med 
barn og unge å gjøre. Det er grunn til å se positivt på organisatoriske tiltak som er gjort for å styrke 
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samordningen av det forebyggende arbeidet. Revisjonen mener samtidig at for å lykkes med dette 
er det viktig å klargjøre og skape en felles forståelse av ansvars- og oppgavefordelingen. 
 
Den helhetlige oppvekststrategien omfatter etter revisjonens vurdering gode, men også ambisiøse, 
mål og tiltak. At strategien blir fulgt opp, og tiltakene iverksatt som planlagt, vil etter revisjonens 
vurdering kunne være avgjørende for å styrke innsatsen for kommunens barn og unge, også det 
forebyggende arbeidet. Revisjonen vil derfor understreke administrasjonens ansvar for å sikre at 
kommunestyrets vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi blir fulgt opp på en god måte fremover. 
 

Rådmannens uttalelse til rapporten  

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt den 14.8.2017 og er 
vedlagt rapporten.  
 
Rådmannen stiller seg bak de funn, vurderinger og konklusjoner som ligger i rapportutkastet og har 
ingen forslag til endringer eller tilføyelser. 
 

Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 
 

1. Det bør følges opp at endringer i organisering sikrer en ansvars- og rolledeling som bidrar til 
å styrke samordningen av det forebyggende arbeidet. 
 

2. Rådmannen må sikre at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi blir fulgt 
opp i tilstrekkelig grad. 
 
 

 
Jessheim, 14. august 2017 
 

Oddny Ruud Nordvik       
avdelingsleder forvaltningsrevisjon  Øyvind Nordbrønd Grøndahl 
og selskapskontroll prosjektleder forvaltningsrevisjon 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon bestilte Nes kontrollutvalg 30.8.2016 (sak 32/16) en 
forvaltningsrevisjon om kommunens forebyggende arbeid for barn og unge. Planen ble vedtatt i 
kontrollutvalgets møte 6.12.2016 (sak 50/16).  
 
Revisjonen ble av kommunen gjort oppmerksom på en ny strategi for kommunens innsats for barn 
og unge i kommunen, Helhetlig oppvekststrategi for barn og unge i Nes kommune 2017-2027, ble 
vedtatt i kommunestyremøte 20.12.2016. Da strategien inneholdt flere tiltak som direkte berørte 
kommunens forebyggende arbeid for barn og unge utarbeidet revisjonen et notat som ble behandlet 
i kontrollutvalgets møte 25.1.2017 (sak 2/17). Utvalget vedtok at prosjektet skulle gjennomføres som 
planlagt, hvor oppfølging av strategien ble inkludert som egen problemstilling.  
 
I justert prosjektplan som ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 15.3.2017 (sak 10/17), var det lagt til 
en ny beskrivende problemstilling om «Hvordan sikrer kommunen at kommunestyrets vedtak om ny 
helhetlig oppvekststrategi blir fulgt opp?». Revisjonen har endret ordlyden i problemstillingen til «I 
hvilken grad sikrer kommunen at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi blir fulgt 
opp?». Det innebærer at det er utformet revisjonskriterier til problemstillingen og at revisjonen også 
vurderer hvordan kommunen så langt har lagt til rette for oppfølging av strategien. 
 

1.2 Formål 

Formålet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad Nes kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre 
et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen.  
 
Kommunen har ansvar for å bidra til og legge til rette for at barn og unge har gode og trygge 
oppvekstsvilkår, og at barn og unge som har behov for hjelp og omsorg får det. Kommunen har 
ansvar for å følge nøye med på de forhold barn i kommunen lever under, samt finne og iverksette 
tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.  Denne undersøkelsen fokuserer på det 
forebyggende arbeidet som retter seg mot grupper av barn og unge hvor det er en forhøyet risiko for 
vansker eller spesielt negative tendenser.  
 
For å oppnå ønskede resultater innen det forebyggende arbeidet er det en forutsetning at 
kommunen har god kjennskap til hvilke risikosoner barn og unge i kommunen kan havne i, og at 
den jobber systematisk, tverrfaglig og målrettet i sitt forebyggende arbeid mot barn og unge i 
risikosoner. En helhetlig tilnærming til det forebyggende arbeidet i kommunen vil også kunne bidra 
til at mer spesialisert innsats og metodikk rettet mot risikosoner og utsatte grupper virker etter 
hensikten (Barne- og familiedepartementet 2005). 
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1.3 Problemstillinger  

Følgende problemstillinger besvares i undersøkelsen: 
 

1) I hvilken grad har kommunen oversikt over de forhold som kan være negative for barns 
oppvekst og utvikling? 

2) I hvilken grad sikrer kommunen at det forebyggende arbeidet for barn og unge er godt 
samordnet? 

3) I hvilken grad sikrer kommunen at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi 
blir fulgt opp? 

 

1.4 Avgrensninger 

Undersøkelsen omfatter kommunens forebyggende arbeid rettet mot barn mellom 0 og 18 år og 
unge mellom 18 og 23 år. En rekke statlige, fylkeskommunale og frivillige aktører er også viktige i 
det forebyggende arbeidet for barn og unge i risikosoner. Hvordan dette arbeidet og samarbeidet 
fungerer ligger utenfor denne undersøkelsen, som er avgrenset til kommunens ansvar og tjenester.  
 
Undersøkelsen har et systemfokus, og omhandler i første rekke kommunens organisering, systemer 
og rutiner for å sikre at det forebyggende arbeid for barn og unge er godt samordnet, herunder 
hvilken praksis kommunen har for å kartlegge barn og unges oppvekstsvilkår. Undersøkelsen 
omhandler også i noen grad hvordan de ulike tjenestene enkeltvis arbeider forebyggende. 
 

1.5 Oppbyggingen av rapporten 

I kapittel to presenteres undersøkelsens metode og datagrunnlag. Kapittel tre gir en oversikt over 
revisjonskriteriene som legges til grunn. Revisjonskriteriene er den målestokken kommunens 
praksis blir holdt opp mot og grunnlaget for revisjonens vurderinger. 
 
Kapittel fire gir en oversikt over organiseringen av kommunens tjenester til barn og unge. Kapittel 
fem gir en beskrivelse av kommunens oversikt over levekår og kartleggingspraksis. Kapittel seks 
omhandler kommunens tilrettelegging for et tverrfaglig og samordnet forebyggende arbeid. 
Kapittelet inkluderer også en beskrivelse av hvordan de ulike tjenestene jobber forebyggende. 
Kapittel 7 tar for seg kommunens oppfølging av helhetlig oppvekststrategi.  
 
I innledningen til hvert av faktakapitlene gjentas kort de aktuelle revisjonskriteriene. Etter hvert av 
faktakapitlene følger revisjonens vurdering. Revisjons samlede vurderinger og anbefalinger er 
presentert i rapportens sammendrag først i rapporten. 
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2 METODE OG GJENNOMFØRING 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001- Standard for forvaltningsrevisjon som er 
fastsatt i styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 
revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon. 

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse og intervjuer. 

Dokumentanalyse 

Formålet med dokumentanalysen var å få informasjon om det forebyggende arbeidet for barn og 
unge generelt, samt en oversikt over hvordan kommunen gjennom blant annet planer, instrukser og 
rutiner legger til rette for at de relevante tjenestene kan arbeide forebyggende.  

Intervjuer 

For å supplere informasjonen innhentet gjennom dokumentanalyse ble det gjennomført intervjuer 
med kommunalsjef for oppvekst og utdanning, virksomhetsleder Familiens Hus og Oppvekst og 
SLT-koordinator.  
 
Hovedtemaer i intervjuene var det forebyggende arbeidet for barn og unge, hvordan kommunen 
skaffer seg oversikt over forhold som kan være negative for barns oppvekst og utdanning, hvordan 
det forebyggende arbeidet er samordnet, og hvordan kommunen sikrer oppfølging av Helhetlig 
oppvekststrategi som ble vedtatt av kommunestyret i slutten av 2016.  
 
Intervjuene ble gjennomført som delvis strukturerte intervjuer. Det er skrevet referater fra 
intervjuene, som igjen er verifisert av de som ble intervjuet. 
 

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet 
innebærer at dataene skal være relevante for å besvare problemstillingene i undersøkelsen.  
 
Revisjonen mener dataene denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og derfor 
gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
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3 REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til kommunens virksomhet på det området som 
er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er med andre ord den målestokken som 
kommunens praksis holdes opp mot, og utgjør grunnlaget for revisjonens vurderinger.  
 
Revisjonskriteriene utledes fra lov, rundskriv fra departementer, kommunens egne rutiner og hva 
som ansees som god forvaltningsskikk på området.  I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene 
blant annet utledet fra følgende kilder: 
 

- FNs konvensjon om barnets rettigheter 
- Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) 
- Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) 
- Lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 
- Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova) 
- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLID): «Forebyggende innsats for barn 

og unge» Rundskriv Q-16/2013. 
- Sosial- og helsedirektoratet: «Veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge i 

kommunene». IS-1405 2007. 
- Helsetilsynet: «Utsatte barn og unge - behov for bedre samarbeid» Rapport 5/2009. 
- Nes kommune: «Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027», vedtatt i 2016. 

 

3.1 Forebyggende arbeid 

Kommunen har ansvar for at barn og unge har gode oppvekstvillkår og for å forebygge psykiske og 
sosiale problemer (Q-16/2013, s. 2). Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst 
om å legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle. Det er et samfunnsansvar som deles av 
mange. Forebyggende innsats er forankret i en rekke lovverk og ansvaret fordelt mellom mange 
offentlige tjenester og aktører.  
 
Forebyggende innsats for barn og unge favner alt fra generelle oppvekstsvilkår for alle barn i 
kommunen til spesifikke tiltak på individnivå. Som figuren under viser kan forebyggende arbeid 
deles inn i tre hovednivåer; universell, selektiv og indisiert forebygging (Q-16/2013). Nivåene viser til 
de ulike formål og målgrupper det forebyggende arbeidet omfatter. I denne undersøkelsen er 
fokuset på kommunens forebyggende arbeid for barn og unge, mer spesifikt kommunens selektive 
forebygging. Selektiv forebygging skal forhindre at problemer utvikles hos grupper eller 
enkeltpersoner som befinner seg i identifiserte risikoområder, også uten å vite akkurat hvilke 
individer som befinner deg der, og identifisere tiltak med den intensjon å dempe og snu negative 
tendenser.  
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Figur 1 Ulike nivåer forebyggende arbeid 
 

 
Kilde: Q-16/2013 

 
Rundskriv Q-16/2013 understreker at gode arenaer for forebygging ofte er avhengig av voksne med 
kompetanse til å observere, forstå det de ser og evne og myndighet til å handle deretter. Dette 
innebærer evne til å analysere barn og unges behov, ha kunnskap om hva som virker og hvordan 
man kan nå ut til ulike grupper, samt evne til å iverksette tiltak.  
 

3.2 Kommunens ansvar for å ha oversikt over barn og unges levekår  

Å følge med på barn og unges levekår og hvilke områder og tendenser som kan føre til negative 
effekter er en forutsetning for at kommunen skal kunne ha et effektivt og treffende selektivt 
forebyggende arbeid. Kommunen har et ansvar for å følge nøye med på de forhold barn i 
kommunen lever under, samt finne og iverksette tiltak som kan forebygge negativ utvikling og 
omsorgssvikt.  
 
Kommunens ansvar for å ha oversikt over barn og unges levekår og for å drive forebyggende arbeid 
fastslås i flere særlover av betydning for denne undersøkelsen. Barnevernloven legger stor vekt på 
kommunens ansvar for forebygging. Etter lovens § 3-1 er kommunen pålagt å drive generell 
forebyggende virksomhet: 

Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som 
kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.  

I tillegg understreker blant annet også sosialtjenesteloven og folkehelseloven kommunens ansvar 
for å ha oversikt over levekårene til innbyggene i kommunen, og sette inn forebyggende tiltak. 
Sosialtjenesteloven slår i § 12-1 fast at: 

Universell forebygging 

- innsats rettet mot hele 
befolkningsgrupper 

- læringsmiljø- og 
antimobbeprogram i skolen er 
eksempler  

Selektiv forebygging 

- tiltak rettet mot grupper med 
kjent og/eller forhøyet risiko for 
å utvikle problemer  

- forsøk med gratis kjernetid i 
barnehager og ulike program 
for barn og unge i risiko for å 
utvikle atferdsvansker er 
eksempler 

Indisiert forebygging 

- tiltak rettet mot individer med 
høy risiko eller klare tegn på 
problemer 

- tiltak rettet mot ungdom med 
begynnende rusproblemer  og 
tiltak rettet mot barn og unge 
med symptomer på psykiske 
vansker er eksempler    
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Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk ved 
utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan 
forebygge slike problemer. 

Folkehelseloven § 5 fastslår at kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
i kommunen. Bestemmelsen understreker at denne oversikten skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Loven 
understreker at kommunen særlig skal være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape 
eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.  
 
Oppvekstforholdene for barn og unge endrer seg over tid. Kommunen må derfor jevnlig følge med 
på og gjennomføre oppdaterte kartlegginger av de til de forholdene til barn og unge i kommunen. 
For å sikre at de selektive forebyggende tiltakene er målrettede mot de forhold som er negative for 
barn og unge, bør tiltakene være basert på jevnlige, systematiske kartlegginger og vurderinger av 
risikoer. 
 
Ut fra gjennomgangen over utledes følgende revisjonskriterier for problemstilling 1: 
 
Problemstilling 1 Revisjonskriterier 

I hvilken grad har kommunen oversikt over de 
forhold som kan være negative for barns oppvekst 
og utvikling? 

 Kommunen skal gjennomføre systematiske 
kartlegginger av oppvekstforholdene i 
kommunen 

 Kartleggingene skal bidra til at det 
forebyggende arbeidet rettes mot de faktorer 
som er dokumentert negative for barn og unge i 
kommunen 

 

 

3.3 Samordning av det forebyggende arbeidet 

Kommunen har ansvar for at det forebyggende arbeidet for barn og unge er helhetlig og koordinert. 
Det er en rekke kommunale aktører som har selvstendig ansvar for oppvekstsvilkårene til barn og 
unge, og det er uheldig når barn og unge opplever å bli skjøvet fra tjeneste til tjeneste uten å få 
hjelp, eller får hjelp fra flere kommunale instanser, uten at hjelpa er koordinert (Nes kommune 2016, 
s. 20, NOU 2009:22). Det er med andre ord et behov for et god samordnet, helhetlig og koordinert 
forebyggende arbeid til barn og unge. Kravet om at kommunen må samordne mellom de ulike 
aktørene og tjenesteyterne som jobber forebyggende med barn og unge utover den enkelte 
tjenestes samhandlingsplikt, er hjemlet både i kravene om internkontroll i barnevernloven og i 
forskriftene til sosialtjenesteloven.  
 
I flere rundskriv peker Barne- og likestillingsdepartementet på at for å unngå at det forebyggende 
arbeidet «blir tilfeldig og fragmentert, er det nødvendig at virksomheten inngår i en formalisert 
struktur slik at den setter varige spor» (BFD 2005). Det vises videre til at «mange kommuner har 
erfart at uformelle samarbeidsrelasjoner kan føre til at mye godt arbeid blir utført, men faren ligger i 
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at det blir sårbart og lett faller bort hvis en av hovedaktørene forsvinner» (BFD 2005). Det er derfor 
viktig at kommunen lager formaliserte systemer og rutiner som gjør det enkelt å samarbeide (Q-
16/2013). Kommunen står ellers fritt i hvordan den velger å organisere sine samarbeidsstrukturer 
(BUF-dir 2015).  
 
Nasjonale føringer legger vekt på viktigheten av samordning på tvers av fagområder og 
forvaltningsnivåer (BLD 2013).  Etablerte systemer og rutiner som nedfeller en felles forståelse av 
problemer, mål og virkemiddelbruk er ofte en forutsetning for gode resultater av slik samordning. 
Kommunen kan legge til rette for et godt tverrfaglig samarbeid blant annet gjennom å etablere 
samarbeidsstrukturer med faste treffpunkter og forum for tverrfaglig samarbeid mellom de aktuelle 
instansene.  
 
Som Nes kommune påpeker i sin helhetlige oppvekststrategi innebærer et godt tverrfaglig 
samarbeid blant annet tydelig ansvarsfordeling (Nes kommune 2016, s. 20). Nedfelling av ansvars- 
og oppgavefordelingen mellom instansene i skriftlige rutiner, vil være et viktig hjelpemiddel for god 
samordning og for å unngå uklarheter og ansvarsfraskrivninger. Det er altså viktig at arbeidet med 
barn og unge koordineres og samordnes, at det er klart hvem som har hovedansvaret for dette og at 
arbeidet rapporteres til kommuneledelsen (Q-16/2007).   
 
Ut fra gjennomgangen over utledes følgende problemstillinger for problemstilling 2: 
 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad sikrer kommunen at det forebyggende 
arbeidet for barn og unge er godt samordnet? 
 

 Det bør være etablert en organisasjonsstruktur 
som legger til rette for god samordning 

 Kommunen skal ha rutiner for det tverrfaglige 
forebyggende arbeid med tydelige rolle- og 
ansvarsdeling 

 Det bør være etablerte faste treffpunkter og 
forum for tverrfaglig samarbeid. 

 

 

3.4 Helhetlig oppvekststrategi 

Et godt og systematisk forebyggende arbeid krever også helhetlige planer, tydelig ledelse og en 
tydelig forankring (BLD 2013). Departementet peker i sitt rundskriv på at forebygging får 
konsekvenser for hvordan kommunen organiserer og koordinerer tjenestetilbudet. Det pekes videre 
på at planarbeidet må være helhetlig og forpliktende, og at dette først er et godt verktøy når det er 
forankret i ledelsen og blant alle som har et ansvar.  
 
Nes kommunestyre vedtok desember 2016 «Helhetlig oppvekststrategi». For at strategien skal 
fungere etter hensikten er det en forutsetning at det er delegert et oppfølgingsansvar. Det bør være 
avklart hvem som har ansvar for både de ulike oppgavene i strategien, og for strategien i sin helhet.  
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Vellykket forebyggende arbeidet mot barn og unge i kommunen forutsetter en tydelig ledelse og klar 
forankring i det kommunale planverket (BLD 2013). Strategien er forpliktende for alle aktører og 
tjenesteområder som berører barn og unges oppvekst, og må ses i sammenheng med kommunens 
øvrige planverk (Nes kommune 2016). Som det framgår i administrasjonens saksframlegg 
inneholder den helhetlige oppvekststrategien mange tiltak om opplæring og måten man jobber på i 
kommunen.  
 
I tillegg til å sørge for gjennomføring av relevante tiltak, legger strategien opp til strukturert 
rapportering oppover i kommunen. Revisjonen legger derfor til grunn at det er systemer og 
strukturer som ivaretar dette. For at politikerne skal kunne følge opp at den vedtatte strategien 
utføres som planlagt av administrasjonen, forutsetter at det er fortløpende rapportering på hvordan 
målene i strategien oppnås. 
 
Utfra gjennomgangen over utledes følgende revisjonskriterier for problemstilling 3: 
 
Problemstilling 3 Revisjonskriterier 

I hvilken grad sikrer kommunen at kommunestyrets 
vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi blir fulgt 
opp? 

 Det skal være klart hvem som har ansvaret for 
oppfølging av Helhetlig oppvekststrategi 

 Kommunen skal sørge for pålitelig rapportering 
fra arbeidet med å følge opp helhetlig 
oppvekststrategi 
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4 OVERSIKT OVER OPPVEKSTFORHOLD 

Kommunen har et ansvar for å ha en oversikt over barn og unges levekår, og de forhold som kan 
påvirke oppvekstsvilkårene. At kommunen kartlegger og har en oppdatert oversikt over de områder 
som kan ha en negativ påvirkning for barn og unge, er også grunnleggende for at kommunen skal 
kunne finne tiltak som kan motvirke de negative forholdene og treffe godt med det forebyggende 
arbeidet. 
 
Følgende problemstilling, med tilhørende revisjonskriterier, legges til grunn i kapittelet. 
 
Problemstilling 1 Revisjonskriterier 

I hvilken grad har kommunen oversikt over de 
forhold som kan være negative for barns oppvekst 
og utvikling? 

 Kommunen skal gjennomføre systematiske 
kartlegginger av oppvekstforholdene i 
kommunen 

 Kartleggingene skal bidra til at det 
forebyggende arbeidet rettes mot de faktorer 
som er dokumentert negative for barn og unge i 
kommunen 

 

 
 
Nes kommune viser i en rekke dokumenter til ulike risikoområder for barn og unge, og til 
gjennomførte kartlegginger av barn og unges oppvekstforhold. Det er også utarbeidet en rekke 
strategiplaner og tiltaksplaner for å møte noen av de dokumenterte utfordringene i kommunen. 
Dokumenter som omtaler kommunens kartlegging av levekår for barn og unge, oversikt over 
risikoområder og strategier er blant annet: 
 

 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

 Planstrategi 

 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

 Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan 2017-2020 

 Helhetlig oppvekststrategi 
 

4.1 Kartleggingspraksis  

I følge folkehelseloven har kommunen ansvar for å gjennomføre kartlegginger. Kartleggingen skal si 
noe om befolkningssammensetning, oppveksts- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og 
sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd, helsetilstand.  Nes har gjennomført dette og 
utarbeidet dokumentet «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» (Nes kommune 2016 
vedlegg 1a). Her viser kommunen til at oversikten over folkehelsen i kommunen og 
påvirkningsfaktorer skal være en del av grunnlaget for kommunens planstrategi som er knyttet til 
utviklingen av kommunesamfunnet. Kommunen viser til at et systematisk folkehelsearbeid 
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innebærer å få oversikt, lage en planstrategi, fastsette mål, iverksette tiltak og evaluere tiltakene, 
som vist i figuren under.  
 
 
Figur 2 Systematisk folkehelsearbeid 

 
Kilde: Nes kommune 2016 (vedlegg1a) 
 

 
Nes kommune presiserer at folkehelseutfordringer og ressurser skal identifiseres med en skriftlig 
oversikt som utarbeides hvert fjerde år. Videre vises det til at oversikten skal være en del av 
grunnlaget for kommunens planstrategi som skal omfatte strategiske valg knyttet til utviklingen av 
kommunesamfunnet (Nes kommune 2016). 
 
Kommunens beskrivelse av rutinene vedrørende oversiktsarbeidet viser til at kommunelege og 
folkehelsekoordinator er ansvarlige for å koordinere det løpende oversiktsarbeidet og for å involvere 
aktuelle instanser i dette arbeidet. Oversiktsarbeidet skal skje fortløpende og ved behov, men det 
skal rapporteres rutinemessig medio mai og medio november.  Rutinebeskrivelsen viser videre til at 
i oversiktsarbeidet skal det foretas faglige vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser. Det 
løpende oversiktsarbeidet skal orienteres om politisk, samt gjøres kjent i hele organisasjonen, for 
eksempel i lederforum og på ansattportalen (Nes kommune 2017, vedlegg 1f).  
 
Kommunalsjef oppvekst og utdanning og virksomhetsleder Familiens Hus bekrefter i intervju at 
folkehelsekartleggingen er en viktig kilde til informasjon om barn og unges oppvekstsvilkår og var en 
god kilde i arbeidet med Helhetlig oppvekststrategi. SLT-koordinator bekrefter at oversikt over 
risikosonene er viktig for å ha mulighet til å iverksette tiltak der det trengs. SLT-koordinator peker 
også på at forebyggende innsats er vanskelig å måle effekt på, og det kan ta flere år før man ser 
effekten av tiltakene. Kartlegging og forskning på barn og unges er viktige for å ha noen målbare 
indikatorer over tid.  
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Kommunalsjef og virksomhetsleder viser til at utover de faste kartleggingene, som 
folkehelsekartlegging og Ungdata, gjennomføres også kartlegginger i regi av de enkelte tjenestene. 
Virksomhetsleder Familiens Hus viser til at hun har faste møter med kommunalsjef, hvor også 
avdelingsledere for de ulike tjenestene er med ved enkelte tilfeller. På disse møtene blir 
kommunalsjef orientert om drift og resultater ved Familiens Hus samlet og for de ulike tjenestene 
spesifikt.   
 
Virksomhetsleder Familiens Hus peker på at praksis for dokumentasjon og rapportering på området 
kan bli satt mer i system. Kommunalsjef bekrefter også at kartlegging i hver enkelt tjeneste ikke 
systematiseres. Begge viser imidlertid at det er en etablert praksis for informasjonsutveksling 
mellom tjenestene, og i tjenestelinjen, gjennom blant annet tverrfaglige møter og ledermøter. SLT-
koordinator bemerker at hun tar med seg erfaringene og tilbakemeldinger fra de ulike tjenestene 
hun har kontakt med inn i møter med både rådmann og kommunalsjef. 
 

4.1.1 Gjennomførte kartlegginger 

Nes kommune har gjennomført en rekke kartlegginger som omhandler barn og unges oppvekst. I 
tabellen under er også brukerundersøkelser som er planlagt og gjennomført i de tjenestene som 
yter tjenester til barn og unge inkludert. Brukerundersøkelser har ikke som formål å kartlegge 
oppvekstsvilkår, men kommunen peker på at brukerundersøkelser er viktig del av 
kvalitetsutviklingen i tjenestene (Nes kommune 2016 vedlegg 1 e).   
 

Navn  Gjennomført 
sist/hyppighet 

Har målt 

Innbyggerundersøkelsen 2016/ Hvert 4. år Brukerundersøkelse 

Folkehelsekartlegging 2016/ Hvert 3. år Folkehelseindikatorer 

SWOT-analyse (kommunenivå)   

Skole, elevundersøkelse Hvert år Brukerundersøkelse 

Skole, foreldreundersøkelse Hvert år Brukerundersøkelse 

SFO Planlagt vår 2017/ 2. hvert år Brukerundersøkelse 

Barnevern, foreldre/foresatte Høst 2016/ 2. hvert år Brukerundersøkelse 

Barnevern, barn og unge Høst 2016/ 2. hvert år Brukerundersøkelse 

Skolehelsetjenesten, foreldre/foresatt 2016/ 2. hvert år Brukerundersøkelse 



25/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Forebyggende innsats for barn og unge - 16/00085-19 Forvaltningsrevisjonsrapport Forebyggende innsats for barn og unge : Rapport til KU

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

FOREBYGGENDE INNSATS FOR BARN OG UNGE Side 12 

 

Skolehelsetjenesten, helsestasjon for 
ungdom 

2016/ 2. hvert år Brukerundersøkelse 

Skolehelsetjenesten, ungdomstrinn og 
vgs 

2016/ 2. hvert år Brukerundersøkelse 

Helsestasjon Planlagt 2017/  2. hvert år Brukerundersøkelse 

Barnehage, foreldre/foresatte 2015/ 2. hvert år Brukerundersøkelse 

ESSENS-studien 2015/16 Kostholdsvaner, stillesitting og 
fysisk aktivitet hos 
ungdomsskoleelever på Øvre 
Romerike 

UNG-data 2014/ Hvert 3.år   Rusvaner, trivsel skole, relasjon til 
hjemmet m.m  

Faglige kartlegginger skole Årlig Leseferdigheter, matteferdigheter 
på ulike trinn 

Kilde: Nes kommune 2016 vedlegg 1a, 1e  

 
I Helhetlig oppvekststrategi er det utarbeidet tiltak for videre kartlegginger. Strategien legger opp til 
at det innen 2018 skal gjennomføres kartlegging av barn og unges helsetilstand for å få et bedre 
kunnskapsgrunnlag, og innen 2020 kartlegging av tiltak og behov for barn med nedsatt 
funksjonsevne. 
 

4.2 Dokumenterte risikosoner i Nes 

I folkehelsekartleggingen, «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016-2019», er 
helsetilstanden til befolkningen målt på en rekke indikatorer. Det er innledningsvis i dokumentet 
oppsummert hvordan indikatorene peker på hvorvidt Nes ligger bedre an enn landsgjennomsnittet, 
på samme nivå eller dårligere an enn landsgjennomsnittet. Av de 15 indikatorene hvor Nes ligger 
dårligere an enn gjennomsnittet, omhandler over halvparten av indikatorene forhold som påvirker 
oppveksts- og utdanningsvilkår. Nes kommunes egne kartlegginger og nasjonal statistikk viser blant 
annet at; 
 

 Andelen barn med enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet. 

 Andelen elever i 5. trinn på laveste mestringsnivå i lesing og regning er høyere enn både 
landet og fylkesgjennomsnittet. 

 Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. 

 Deltagelsen i fritidsorganisasjoner blant ungdomsskoleelever er noe lavere sammenlignet 
med landsgjennomsnittet i Ungdata-undersøkelsen. 

 Utbredelsen av overvekt og fedme blant elever i 3. klasse (2013) var større enn i landet som 
helhet. 
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 Nes har en høyere andel gutter og jenter som ved sesjon (17 år) oppgir høyde og vekt som 
viser overvekt og fedme, sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

 Andelen (15-29 år) med psykiske symptomer og lidelser, i primærhelsetjenesten er høyere 
enn landsgjennomsnittet.  
 

I Handlingsprogrammet for perioden 2017- 2020 er det gjort en vurdering av kommunens 
overordnete utfordringer, fra økonomiske rammebetingelser og demografikostnader. Det blir slått 
fast at kommunen vil ha utfordringer knyttet til befolkningsveksten et økende press på alle tjenester, 
også de rettet mot barn og unge. Rådmannen påpeker i Handlingsprogrammet at det er et behov for 
effektivisering og omstillinger i en rekke kommunale tjenester. Handlingsprogrammet tar også med 
seg de utfordringene som er skissert tidligere, samt utdyper noen risikoområdene som gjør seg 
gjeldende for barn og unge i kommunen. Her pekes det på at det også må rettes en innsats mot 
områdene rus- og kriminalitetsutvikling i ungdomsmiljøene, vold i nære relasjoner og trivsel, 
mobbing og mestring i skolen. 
 
Samlet viser gjennomførte kartlegginger at Nes kommune har noen utfordringer knyttet til barn og 
unges resultater på skole, frafall i skole, psykisk helse, kosthold og livstilsvaner og rus og 
kriminalitet. 
 
Leder Familiens Hus bekrefter at Nes har enkelte utfordringer knyttet til oppvekstsvilkårene til barn 
og unge. Noen risikosoner er generelle utfordringer som vil gjøre seg gjeldende i alle kommuner, 
men også særskilte utfordringer for Nes. Virksomhetsleder viser blant annet til at Nes har hatt en 
større andel akutte barnevernplasseringer. Det har imidlertid vært en endring i metodikk og 
akuttplasseringene er betydelig redusert. På spørsmål om det er områder man skulle hatt mer 
informasjon om, peker virksomhetsleder på at sammenhengen mellom økonomi og barns 
oppvekstsvilkår er lite utforsket. 
 

4.3 Er kommunens målsetninger rettet mot kjente risikoområder? 

Samtlige som har blitt intervjuet peker på at gjennomførte kartlegginger har vært viktige kilder for 
utarbeidelsen av målsetninger og tiltak for oppvekstområdet. Nes kommune har i en rekke 
plandokumenter tatt inn de nevnte utfordringsområdene og forankret en rekke mål og tiltak rettet 
mot disse områdene.  
 
Konkrete målsetninger og tiltak kan blant annet gjenfinnes i kommunens Handlingsprogram, 
årsrapport og Helhetlig oppvekststrategi. På et overordnet nivå viser Handlingsprogrammet til at 
folkehelsearbeidet i kommunen skal rettes dit tiltakene har størst effekt, herunder forebyggende og 
helsefremmende innsats for barn og unge. Videre presiseres det at folkehelseprogrammet skal 
rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid, hvor barn og unge er en prioritert 
målgruppe. Helhetlig oppvekststrategi på sin side har utarbeidet en rekke konkrete tiltak, som svarer 
ut de dokumenterte risikoområdene. Under er det sammenfattet noen av tiltakene som berører 
hovedfunnene fra kartleggingen av barn og unges oppvekstsvilkår. 
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4.3.1 Psykisk og fysisk helse 

Det er skissert i Handlingsprogrammet at kommunen skal ha et fokus på helsefremmende og 
forebyggende innsats for alle aldersgrupper i kommunen. Psykisk helse for barn trekkes imidlertid 
frem som et prioritert område. Det vises til at det skal gjøres en innsats for å øke barn og unges 
trivsel og mestring, som følge av den kartleggingen som ble gjort i Oversikt over helsetilstanden. 
Årsmeldingen viser til at det er etablert to ute-grupper for yngre alvorlig psykisk syke. I følge 
årsmeldingen 2016 har NAV Nes iverksatt flere tiltak i arbeidet med å få flere tjenestemottakerne ut i 
arbeid/aktivitet (Nes kommune 2016). 
 
Handlingsprogrammet peker på at formålet med tiltakene i Helhetlig oppvekststrategi over tid skal 
ha en positiv effekt på hele folkehelseprofilen i kommunen. Hovedinnsatsen skal rettes mot å styrke 
foreldrerollen så tidlig som mulig, og på den måten sørge for en god oppvekst allerede fra 
svangerskapet. Helt konkret vil kommunen satse på hjemmebesøk for nyfødte og helsestasjon som 
et forebyggende tiltak.  
 
Mål 2 i Helhetlig oppvekststrategi sier at «Vi gir alle barn fra 0-2 år den beste starten på livet». Dette 
innebærer en rekke tiltak som blant annet: 

 at helsestasjonene i større grad tilbyr foreldreveiledning, helt fra svangerskapet, 
 å videreutvikle modell for foreldreforberedende kurs som tilbys alle gravide, tilbud om 

foreldreveiledningskurs til alle spedbarnsforeldre og å tilby HOMESTART/ familiekontakt.  
 
Videre vises det til at det i større grad skal arbeides målrettet med bedre samkjøring og koordinering 
av tverrfaglige tjenester. Ved å ta i bruk «uro-metodikk» har kommunen en målsetning å 
systematisk å ta opp uro/bekymring på et så tidlig stadium som mulig.  
 

4.3.2 Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid 

Handlingsprogrammet viser til at feltarbeidertjenesten er et viktig tiltak for å forebygge og bremse en 
uheldig utvikling i ungdomsmiljøet, og et videre arbeid med rus- og kriminalitetsforebygging er 
prioritert i perioden. Det vises til at Samordningsmodellen for lokale rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-modellen) skal reorganiseres og videreutvikles, hvor Nes også 
har søkt og mottatt 250 000 i stimuleringsmidler fra Kompetansesenter rus, region Øst (Korus-Øst).  
 
Med tanke på vold i nære relasjoner vil det, ifølge Handlingsprogrammet, vurderes å utarbeide en 
egen plan for å nå kommunens målsetning om å avdekke, forebygge og hindre helseskade i 
forbindelse med voldsutøvelse i nære relasjoner.  
 

4.3.3 Skole og læring 

Handlingsprogrammet presiserer at det er vedtatt for satsningsområdet LÆRE at det skal rettes en 
spesiell innsats for å øke andelen elever som fullfører videregående skole. Viktige områder som 
skal prioriteres er språk- og leseferdigheter, trivsel, mobbing og mestring.  
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Kommunen viser til at handlingsplanen «Løft i Nes-skolen» siden 2013 har arbeidet målrettet for å 
bedre læringsresultatene, ved blant annet bedre praksis for klasseledelse, skolemiljø og samarbeid. 
Fokus for inneværende periode er å revidere planen og eventuelt gjøre nødvendige justeringer. 
Helhetlig oppvekststrategi skal bidra til at flere fullfører videregående skole, gjennom å se 
sammenhenger i hele oppvekstfasen (Handlingsprogram 2016-2020).  
 
Oppvekststrategien har også et tiltak der kommunen skal delta i et prosjekt for styrke 
skolehelsetjenesten ved utvalgte skoler. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nordisk institutt 
for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Utprøvingen vil starte høsten 2017, 
forskningsprosjektet avsluttes 1. november 2019 (Årsmelding 2016). Prosjektet innebærer at: 

 helsesøsterressursen økes med 50 % ved utvalgte skoler, noe som skal legge til rette for økt 
samhandling mellom skolehelsetjeneste og skolen,  

 læreren avlastes oppgaver som ikke er knyttet til undervisning av elevene, 

 flerfaglig samarbeid i skolen kan være innrettet for å styrke elevers psykiske helse og/eller 
læreres kompetanse om psykisk helse.  

 tiltaket skal gagne elever på 5.‐7. årstrinn med henblikk på å styrke elevenes læringsmiljø og 
læringsutbytte 

 

4.4 Revisjonens vurdering 

Kommunen har et ansvar for å følge nøye med på de forhold barn i kommunen lever under, samt 
finne og iverksette tiltak som kan forebygge negativ utvikling og omsorgssvikt.  
 
Undersøkelsen viser at Nes kommune har gjennomført en rekke kartlegginger og 
brukerundersøkelser som gir informasjon om barn og unges oppvekstsvilkår. Flere av disse 
gjennomføres med faste intervaller og indikatorer. Et eksempel på dette er bruken av 
ungdomsundersøkelsen Ungdata. Undersøkelsen viser videre at det gjennom kartleggingene er 
identifisert områder for barn og unge, som krever særlig oppmerksomhet fra kommunens side. Blant 
disse er fysisk og psykisk helse, skole og læring og rus og kriminalitet. Undersøkelsen viser også at 
kommunen har utformet målsetninger og planlagt tiltak som er rettet mot disse områdene. 
 
Det er revisjonens vurdering at Nes kommune har god oversikt over barn og unges oppvekstsvilkår, 
og hvilke utfordringer som særlig gjør seg gjeldende. Det vurderes som positivt at kommunen på en 
god måte også har utnyttet informasjonen fra den lovpålagte folkehelsekartleggingen i dette 
arbeidet. 
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5 SAMORDNET FOREBYGGENDE INNSATS 

Forebyggende arbeid for barn og unge i en kommune er en oppgave som både bør og skal deles av 
flere tjenester og sektorer i kommunen. Kommunen bør derfor ha en hensiktsmessig organisering 
som bidrar til en samordnet og helhetlig innsats i det forebyggende arbeidet, rutiner som beskriver 
oppgave- og ansvarsfordeling, samt treffpunkter og møteplasser for tverrfaglig samarbeid.  
 
Revisjonen har utledet følgende kriterier for kommunens samordning av det forebyggende arbeidet: 
 
Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad sikrer kommunen at det forebyggende 
arbeidet for barn og unge er godt samordnet? 
 

 Det bør være etablert en organisasjonsstruktur 
som legger til rette for god samordning 

 Kommunen skal ha rutiner for det tverrfaglige 
forebyggende arbeid med tydelige rolle- og 
ansvarsdeling 

 Det bør være etablerte faste treffpunkter og 
forum for tverrfaglig samarbeid. 

 

 

5.1 Organisasjonsstruktur 

Nes kommune har lagt et ansvar for forebyggende ansvar til flere sektorer og enheter. Det ble 
gjennomført en omorganisering i 2015, som blant annet resulterte i etableringen av Strategi- og 
utviklingsavdelingen som er direkte underlagt rådmannen i stabsfunksjon.  
 
Som vist i figuren under ligger stillingen Oppvekst- og SLT-koordinator i denne avdelingen, og har et 
særlig ansvar for kommunens kriminalitets- og rusforebyggende arbeid for ungdom. Stillingene i 
LOS/ FRAM- funksjonen, som arbeider med tiltak mot frafall i skole er knyttet til avdelingen 
samfunnsutvikling og kultur.  
 
De øvrige tjenestene som er i relevante i denne undersøkelsen er organisert under sektor for 
oppvekst og utdanning. Noen av tjenestene, barneverntjeneste, skolehelsetjeneste, helsestasjon og 
åpen barnehage, er igjen lagt under Familiens Hus. 
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Figur 3 Oversikt over sentraladministrasjon i Nes 
 

 
Kilde: Nes kommune 2016 

 
Under sektoren oppvekst og utdanning ligger skoler, barnehager, PPT og Familiens Hus. 
Pedagogisk tjeneste er organisert som egen virksomhet, i likhet med skolene og kommunale 
barnehager. 
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Figur 4 Organisasjonskart oppvekst og utdanning 
 

 
Kilde: Nes kommune 2016 

 

5.1.1 Enkelttjenester med ansvar for barn og unge 

For å kunne sikre at kommunen har en helhetlig forebyggende innsats, må kommunen sørge for at 
alle instanser som er i kontakt med barn og unge i kommunen har en tydelig forståelse av hva som 
er deres forebyggende oppgaver. For enkelte instanser vil dette være gitt, da de er en forebyggende 
tjeneste i sin natur som skolehelsetjenesten, mens andre har et forebyggende ansvar i tillegg til sine 
primæroppgaver, som for eksempel skolene.  
 
Serviceerklæringer og Handlingsprogram viser at det ligger et forebyggende aspekt i alle 
kommunale instanser som møter med barn og unge. Under følger en gjennomgang av hvilke 
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instanser i Nes kommune som har et forebyggende ansvar for barn og unge. Gjennomgangen viser 
hva som er tjenestenes kjerneoppgaver, hva det rapporteres på som utfordringer i nåværende 
planperiode og hvordan tjenestene selv beskriver sitt forebyggende ansvar.  

Helsestasjon og skolehelsestasjon 
Helsestasjonen dekker oppfølging av barn mellom 0-5 år, og deres foreldre. Alle skolene i Nes 
kommune har en skolehelsesøster som, i følge serviceerklæringen, har som mål å forebygge 
sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt (neskommune.no 
2017). Nes kommune har en åpen helsestasjon som er et lavterskeltilbud, hvor foreldre med barn 
mellom 0- 6 år kan komme inn for veiledning og oppfølging ved behov. Helsestasjon for Ungdom 
(HFU) er et lavterskeltilbud for ungdom, hvor det skal være mulig å komme uten timebestilling. 
 
Skolehelsetjenesten og helsestasjon skal fungere som rådgivere for barnehagens/skolens 
personale i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten 
ansatte skal være tilgjengelige for barnehagens og skolens personale på telefon for drøfting av 
generelle problemstillinger. Det er mulig å drøfte også enkeltsaker, så fremt samtykke er innhentet 
av foreldrene. 
 
I Handlingsprogrammet viser helsestasjon- og skolehelsetjenesten til en rekke utfordringer for den 
kommende perioden. Tjenesten peker på at: 

 et økende antall fødsler fører til større press på tjenesten for oppfølging av gravide, 

 målsetningen om hjemmebesøk 1-3 dager etter fødsel gjennomføres i liten grad, 

 helsestasjonstjenesten har for liten kapasitet til å følge opp barn og familier med tegn på 
risikofaktorer på en tilstrekkelig måte, 

 tilgjengeligheten til helsetjenester på skolene bør økes for å fremme psykisk og fysisk helse 
for elevene og at 

 brukere melder et stort behov for høyere tilgjengelighet av skolehelsetjeneste 
 
Virksomhetsleder Familiens Hus peker på at det også er etablert et Familieteam, som er en 
understruktur på tvers av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Familieteamet jobber med alle 
aldersgrupper og består av to familiekonsulenter og to psykologer. Virksomhetsleder forklarer at 
tiltaket er et lavterskeltilbud som arbeider med endringsarbeid hos familier for en kortere periode. 
Familieteamet hadde ca. 200 aktive saker i 2016. 

Barneverntjenesten 
Serviceerklæringen til barneverntjenesten slår fast at barneverntjenesten har ansvar og plikt til å: 

 undersøke om det er grunnlag for å iverksette tiltak ovenfor barn og deres familier 
 sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 

nødvendig hjelp til rett tid 
 å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår 
 å følge nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan 

forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer (neskommune.no 20.2.2017). 
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I Handlingsprogrammet er det beskrevet at barneverntjenesten skal være en pådriver i det 
forebyggende arbeidet i alle tjenester som arbeider mot barn og unge (Nes kommune 2016). Videre 
er det beskrevet at barneverntjenesten skal være en samtalepartner og rådgiver for barnehagene 
og skolene hvis det er et behov for å drøfte en sak, om for eksempel hvorvidt en sak skal meldes til 
barnevernet eller om den kan løses av andre instanser. Det skal samarbeides i saker hvor 
barneverntjenesten har iverksatt et tiltak som påvirker skolen eller barnehagen. Barnevernet skal 
være en pådriver i det forebyggende arbeidet i alle tjenester som arbeider mot barn og unge.  
 
Kommunalsjef viser til at det har vært et særlig fokus på barneverntjenesten siden 2015, som har 
resultert i en omorganisering av tjenesten. Det har også vært et bytte av barnevernleder. 
 
I Handlingsprogrammet peker barneverntjenesten på noen utfordringer i all hovedsak knyttet til 
omstilling og ressurser i kommende planperiode. Det vises til at: 

 det er et behov for saksbehandlingsressurser for å unngå lovbrudd og nye tilsyn fra 
fylkesmannen, 

 bemanning er avgjørende for å kunne oppfylle forsvarlighetskrav etter barnevernloven, 

 barnevernet fortsetter omstillingsprosessen til en mer kostnadseffektiv barneverntjeneste, 
hvor barneverntjenesten kan tilby tiltak som treffer barn og familier tidlig, slik at andel 
plasseringer utenfor hjemmet reduseres, 

 det er vanskelig å rekruttere fagpersoner med erfaring. 
 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
Nes kommune har samordnet pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), pedagogiske veiledere og 
utøvende spesialpedagoger under én tjeneste. Pedagogisk tjeneste skal, ifølge egne beskrivelser, 
støtte skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og tilrettelegging, slik at 
opplæringen blir best mulig for alle. Tjenesten skal videre bidra til at barn, unge og voksne med 
spesielle behov får hjelp, slik at de sikres gode utviklingsmuligheter (Nes kommune).  
 
Skolene og barnehagene i Nes kommune har individuelle samarbeidsavtaler med pedagogisk 
tjeneste, hvor hver enkelt skole og barnehage har en kontaktperson i PPT. I rutinebeskrivelsen 
fremkommer det at PPT skal bidra med både systemarbeid og individarbeid. Det skal være en lav 
terskel for involvering av PPT i Nes kommune.  

Barnehager og grunnskoler 
Nes kommune har 18 barnehager, hvorav 3 er kommunale barnehager og 14 er private barnehager. 
I tillegg tilbyr kommunen en åpen barnehage i Familiens Hus. 91, 9 prosent av barn mellom 1- 5 år i 
Nes kommune har barnehageplass, noe som samsvarer med landsgjennomsnittet 
(KOSTRA/Framsikt). Nes kommune har 6 barneskoler, to ungdomsskoler og to videregående 
skoler. Skolene og de kommunale barnehagene er selvstendige enheter som rapporterer direkte til 
kommunalsjef for oppvekst og utdanning.  
 
Under er en samstilling av hva skolen har rapportert på av utfordringer i nåværende planperiode 
(2017-2020). Hvor mange skoler som peker på det samme er angitt i parentes bak. Som oversikten 
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viser varierer det fra skole til skole hva som ansees som utfordringer for den kommende perioden, 
men det er flest skoler som trekker frem et behov for økt digital kompetanse (Nes kommune vedlegg 
1e): 

 omstilling og effektivisering betyr lavere lærertetthet og tid per elev 

 for mange med vedtak om spesialundervisning (2)  

 prioritering av tidlig innsats (2) 

 opplever i større grad et behov for tettere tverrfaglig innsats i kommunen (2) 

 digital kompetanseheving i forbindelse med innføring av IKT-satsning (5) 

 høy grad av administrative oppgaver reduserer tid brukt på pedagogiske oppgaver 

 befolkningsvekst skaper utfordringer både på bemanning og fysisk plass (2) 

 budsjettnedgang (2) 
 

Barnehagesektoren peker på utfordringer knyttet til befolkningsvekst og uforutsigbare behov i 
fremtiden:  

 stor tilflytting av familier med barn i barnehagealder, samt mange 1-åringer uten 
kontantstøtte gir et økt behov for barnehageplasser 

 ledig kapasitet i kommunale barnehageplasser 

 økt fokus på tilsyn med barnehagene i Nes 

 uforutsigbarhet i antall barn i både kommunale og private barnehager og gjestebarn 

 redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4 -og 5-åringer. 

Utekontaktene 
I kommunens oversikt over samarbeidsarenaer rundt barn og unge fremkommer det at 
utekontaktene er jevnlig til stede ved alle kommunens skoler, med en målsetning om å være innom 
alle skolene i løpet av en uke. Utekontaktene skal også være i kontakt med skolens ledelse, slik at 
eventuelle hendelser og fokusområder formidles raskt. Utekontaktene skal også tilstrebe å være 
tilstede på de arenaer barn og unge møtes, både i private og offentlige sammenhenger. I 
serviceerklæringen vises det til at utekontaktene også skal bistå med veiledning, sette 
ungdommene i kontakt med hjelpeapparatet og gjøre avtaler om individuell oppfølging etter behov 
(Nes kommune vedlegg 26).  

LOS/FRAM-funksjonen 
FRAM er en funksjon som ifølge serviceerklæringen arbeider blant ungdom og voksne, og søker å 
øke livskvaliteten og selvfølelsen hos unge i Nes som ikke er i arbeid eller utdanning. Målgruppen er 
unge som av ulike årsaker er i utenforskap. Serviceerklæringen viser til at funksjonen har som 
målsetning å forebygge rusbruk og psykiske helseplager, samt å gi flere som ikke er i jobb eller 
utdanning mulighet til å fylle dagene med noe meningsfullt og sosialt (nes-ak.kommune.no 2017).  
 
Ungdoms-LOSen arbeider med barn og ungdom mellom 14 og 18 år som har utfordringer med 
skoletilknytning, herunder ungdom med høyt fravær eller ungdom som har avsluttet sin 
videregående utdanning og trenger hjelp til å komme tilbake i utdanningsløpet.  
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5.1.2 Funksjoner med ansvar for samordning 

Som vist i avsnittet over har Nes kommune en rekke aktører, tjenester og funksjoner som bidrar i 
kommunens forebyggende arbeid for barn og unge. Det er i undersøkelsen lagt til grunn at 
kommunens forebyggende innsats skal oppleves som samordnet og helhetlig, som krever at det er 
lagt til rette for at de ulike tjenestene koordineres. Dette innebærer blant annet at de ulike tjenestene 
har en god forståelse av hverandres oppgaver og ansvar, at det er etablert en struktur for 
samarbeid, samt at noen tar ansvar for samordning og koordinering. 
 
Kommunalsjef oppvekst og utdanning viser i intervju til at ansvar for forebyggende arbeid er delt 
mellom flere instanser innen opplæringssektoren, helsesektoren og kultursektoren.  Kommunalsjef 
peker videre på at det har vært en utfordring å etablere en mer samordnet innsats i det 
forebyggende arbeidet, hvor innsatsen er satt i system og forplikter de enkelte instansene som har 
med barn og unge å gjøre.   
 
Nes kommune har særlig to funksjoner som skal bidra til en samordnet og helhetlig innsats for barn 
og unge, Oppvekst og SLT-modellen og Familiens Hus.  

Familiens Hus 
I serviceerklæringen står det at Familiens hus ønsker å fremme helse for barn, unge og foreldre ut 
fra en helhetlig livssituasjon, og styrke barn og ungdoms oppvekstvilkår. Videre beskrives det at 
Familiens Hus ønsker å legge til rette for nettverksskapende aktiviteter og være en møteplass for 
foreldre, barn og unge bosatt i Nes kommune (nes-ak.kommune.no 20.2.2017).  
 
For Familiens Hus vises det til en rekke muligheter for den kommende perioden i 
Handlingsprogrammet (vedlegg 1e). Familiens Hus flytter til nye og større lokaler, noe som vil gi 
enheten muligheten til å yte en bedre tilgjengelighet for barn, unge og familier, samt å videreutvikle 
virksomheten til et ressurssenter for barn og unge. Det vises også til at Helhetlig oppvekststrategi 
gir muligheter til å utvikle nye metoder på tvers av sektorer og tjenesteområder som kan gi barn og 
familier helhetlige tjenester. Familiens Hus rapporterer i Handlingsprogrammet at de skal ta i bruk 
nye kartleggingsmetoder og verktøy som skal bidra til tidlig innsats for de mest sårbare barna og 
deres familier. Blant annet skal metoden Home-start familiekontakt bidra til bedre integrering i 
lokalsamfunnet, og avhjelpe familier i vanskelige perioder. 
 
Etableringen av Familiens Hus hadde, i følge kommunalsjef, en målsetning om samordning av 
tjenestene med «én dør inn» for brukerne. Virksomhetsleder Familiens Hus viser til at Familiens 
Hus har klare fordeler med tanke på samordning og koordinering av ulike tjenester som har ansvar 
for barn og unge. Virksomhetsleder utdyper at Familiens Hus i større grad gjør det mulig å arbeide 
tverrfaglig, gjennom blant annet ved at det gjennomføres tverrfaglige ledermøter. Det pekes også på 
at etableringen av Familiens Hus ikke bare er en fysisk samlokalisering, men også en 
reorganisering som innebærer tverrfaglig ledelse og samarbeidsstrukturer. 
 
Kommunalsjef oppvekst og utdanning viser til at hvilke tjenester som skal inngå i Familiens Hus 
ennå ikke er avklart, men vil bli gjort i 2018. Dette er også lagt inn som et tiltak i Helhetlig 
oppvekststrategi. Virksomhetsleder Familiens Hus peker på at det er mulig psykisk helse barn og 



25/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Forebyggende innsats for barn og unge - 16/00085-19 Forvaltningsrevisjonsrapport Forebyggende innsats for barn og unge : Rapport til KU

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

FOREBYGGENDE INNSATS FOR BARN OG UNGE Side 23 

 

unge bør være en egen tjeneste i Familiens Hus, og at det vil bli opprettet en arbeidsgruppe som 
skal avgjøre hvilke tjenester som skal inn i Familiens Hus. Oppvekst og SLT-koordinator påpeker 
også at det er flere tjenester som bør vurderes inn i Familiens Hus, som blant annet de tjenestene 
som nå ligger under Kultur og avdeling Helse. Koordinator forklarer at det er en utfordring å utnytte 
potensialet i Familiens Hus fullt, med tanke på at huset faktisk samler alle tjenester som har med 
barn og unge å gjøre.  
 
Med tanke på styringslinjer forklarer kommunalsjef at etter omorganiseringen er ansvarsfordelingen 
slik at leder av Familiens Hus har personalansvar og et overordnet administrativt, samt et faglig 
ansvar for virksomhetene som er samlet på huset. Virksomhetsleder rapporterer samlet for 
Familiens Hus for virksomheten på huset til kommunalsjef som rapporterer videre til rådmann. 
Kommunalsjef presiserer at barnevernleder er delegert vedtaksmyndighet direkte fra rådmann i 
henhold til barnevernloven, men at barneverntjenesten ligger under Familiens Hus både fysisk og 
med hensyn til rapportering. På grunn av utfordringer med tanke på ressurser og tiltak har det ifølge 
kommunalsjef vært et særlig fokus på barneverntjenesten de siste årene. 

Oppvekst- og SLT-koordinator 
SLT er en modell som skal sørge for at barn og unge skal få riktig hjelp til rett til at et hjelpeapparat 
som samarbeider på tvers av kommunens virksomheter og faggrupper. Koordinering av tjenester er 
nøkkelelementet i SLT. SLT er også et system for kommunal styring av det forebyggende arbeidet 
fordi man samles om planer og løsninger som er overordnet for hele kommunen. Modellen er et 
trenivåsystem med en styringsgruppe (ordfører, rådmann, leder politi og SLT-koordinator), 
koordineringsnivå og utføringsnivå (Nes kommune 2016, s. 26, kriminalitetsforebygging.no).  
 
Oppgavene til SLT-modellen er å sørge for at det er en felles problemforståelse i kommunen og 
sørge for målrettet kartlegging og systematisk vurdering. Nes kommune viser til at SLT-arbeidet nå 
er tatt inn som tiltak i Helhetlig oppvekststrategi, samt at det skal utarbeides en strategiplan for SLT-
arbeidet. I beskrivelsen av SLT-arbeidet viser Nes kommune til at det er nødvendig at 
arbeidsmodellen er forankret politisk, har en tydelig organisering og en egen SLT-koordinator. 
Koordinator understreker i intervju at funksjonen skal være en tilrettelegger, og ikke være involvert i 
enkeltsaker. Funksjonen omfatter også et ansvar for Barnas kommunestyre og skal generelt 
fungere som en talsperson for barn og unge, uavhengig av problemområder og sektorer. 
 
SLT-modellen ble innført i Nes kommune som et prøveprosjekt i 2003, og vedtatt som en fast 
ordning fra 2005. Modellen og organiseringen ble vurdert i 2015, med et påfølgende vedtak om 
styrking og omorganisering. Oppvekst og SLT-koordinator bekrefter i intervju at bakgrunnen for å 
blåse liv i SLT-modellen igjen, og opprettelsen av SLT-koordinator, reflekterer et behov for å styrke 
og forbedre samordningen av det forebyggende arbeidet. 
 
Omorganiseringen innebar også at SLT-arbeidet ble flyttet fra Familiens Hus til Strategi- og 
utviklingsavdelingen, samt en økning i stillingsprosent for SLT-koordinatoren. Koordinator peker på 
at kommunen oppfattet at SLT-funksjonen ikke fungerte tilstrekkelig blant på grunn av at det var en 
deltids-stilling (30 %), og at stillingen var plassert ute i tjenestene under Familiens Hus og derfor ble 
involvert i en del arbeid også på individnivå. 
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Nåværende organisering som en stilling under Strategi- og utviklingsavdelingen, som er en av 
rådmannens tre stabsavdelinger, reflekterer ifølge koordinator et behov for å løfte SLT-funksjonen 
opp til et mer overordnet nivå, med kortere vei til administrativ ledelse. Koordinator viser videre til at 
det er rom for at funksjonene kan fungere som kontaktpunkt for tjenestene, som for eksempel ved 
alvorlige hendelser, men at funksjonen er ment å skulle arbeide på strukturnivå. Koordinator 
opplever ikke avstanden til de utøvende tjenestene som for stor, men bemerker at det kan være et 
behov å skape en tettere kontakt med helsetjenestene i kommunen.  
 

5.2 Retningslinjer for samarbeid 

Nes kommune har utarbeidet en rekke retningslinjer og rutiner for ulike samarbeidsformer og avtaler 
mellom ulike instanser innen det forebyggende arbeidet. Retningslinjene er utarbeidet for tverrfaglig 
samarbeid på et overordnet kommunalt nivå og for samarbeidet mellom enkeltinstanser. Som 
tabellen under viser er retningslinjene utarbeidet med utgangspunkt i behovet for å dempe et kjent 
risikoelement, som mobbing eller leseferdigheter, eller som et generelt forebyggende tiltak. 
Retningslinjene varierer følgelig også i graden av detaljer på gjennomføring, roller og 
ansvarsfordeling. 
 
Tabell 1 Rutiner for samarbeid 

Tema Formål Aktører Roller 

Språk, Lesing og 
Læring 

 

Øke elevers 
leseferdighet og gi et 
tydelig verktøy for alle 
ansatte i skole og 
barnehage 

Barnehager,  skoler og        
Pedagogisk tjeneste (PT) 
Plan utarbeidet etter 
samarbeid med Bredtvet 
kompetansesenter 

Beskrivelser av hva 
instansene skal gjøre 

Tall, Regning og 
Læring 

Øke regne- og 
matteferdighetene til 
elevene. 
Et bidrag til tiltaket 
«Løft i Nes-skolen» 

Barnehager, skoler og PT Beskrivelser av hva 
instansene skal gjøre 

Plan for overganger Sikre gode overganger 
for elevene 

Barnehage, skoler og PT Beskrivelser av hvem som 
har ansvaret for de ulike 
tiltakene  

Plan for arbeid med 
bekymringsfullt 
fravær 

Plan for å redusere 
fravær hos elever. 
Etablere rutiner og det 
tverrfaglige arbeidet 

 

Jessheim barne- og 
ungdomspsykiatri (BUP), 
skoler, PT, Familiens 
Hus, skoleadministrasjon 

Beskrivelse av 
ansvarsområder for alle 
instansene 

Foreldreforum Bedre elevenes 
læringsmiljø gjennom 
styrking av skole og 
foreldre. Et ledd i «Løft i 

Skoler og foreldre Gjennomføringsplan, 
innhold og aktørenes 
ansvar beskrevet 
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Nes-skolen». 
 

Et godt psykososialt 
arbeidsmiljø 

Forpliktende 
retningslinje for å hindre 
mobbing og krenkende 
atferd 

Skoler, barnehager Ansvars beskrevet for 
nivåene; Skoleeier, skole, 
klasse og barnehage 

Samarbeidsavtale 
mellom Øvre 
Romerike og BUP 

Sikre et helhetlig, 
tverrfaglig psykisk 
helsetjeneste 

BUP, barnehager, skoler, 
skolehelsetjeneste, PT, 
barnevernet 

Overordnet rollebeskrivelse 

Samarbeidsavtale 
mellom helsestasjon 
og fastlege 

Sikre at barn med 
psykisk eller 
psykososialt 
problemstilling følges 
opp 

Skolehelsetjeneste og 
fastlegetjenesten 

Ansvarsområder i rutinene 
beskrevet 

Rutinebeskrivelse 
tverrfaglige team 

Sikre tverrfaglige 
innsats og 
forebyggende tiltak 

Alle instanser Overordnet rutiner for 
gjennomføring av 
tverrfaglige team 

Samarbeidsrutiner Sørge for at 
kommunene på et tidlig 
tidspunkt setter inn 
riktige tiltak 

Alle instanser Ansvar for de ulike 
instansene beskrevet 

 

Kilde: Nes kommune vedlegg 2-31 
 

5.3 Tverrfaglige forum og møtepunkt 

Gjennomgangen av dokumentasjonen fra kommunen viser at det er utarbeidet retningslinjer for 
samarbeid for alle tjenester som arbeider forebyggende for barn og unge i Nes kommune og at det 
er lagt opp til at kommunens aktører skal møtes på en rekke etablerte møtepunkter og fora, både på 
et administrativt og utførende nivå.  

5.3.1 Tverrfaglige team 

Rutinebeskrivelser viser til at tverrfaglige team skal ha som mål at 1) foresatte og fagpersoner skal 
få en utvidet forståelse og nye strategier for å håndtere en fastlåst situasjon på en mer 
hensiktsmessig måte, 2) fagpersoner skal oppleve å være en gruppe hvor det er rom for å delta 
faglig optimalt og skape en god tverrfaglig effekt, 3) teamene skal være en arena der personer som 
jobber med barn, unge og deres familier, og skal gis en mulighet til å drøfte generelle faglige 
problemstillinger i et tverrfaglig miljø (Nes kommune, vedlegg 5). 
 
Retningslinjen slår fast at førskole- og skoleteam møtes hver 2. uke. Deltakere i tverrfaglig team er 
svangerskaps -og barselomsorg, helsestasjon, åpen barnehage, ergo- fysioterapitjenesten, 
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pedagogisk- psykologisk tjeneste, barneverntjenesten, psykisk helse og avhengighet, avdeling fritid 
og forebygging (ibid.).  
 
Det fremkommer av kommunens dokumenter at alle tjenester som er involvert i tverrfaglige team 
har utarbeidete rutiner og ansvarsbeskrivelser opp mot dette forumet. Rutinebeskrivelsene slår blant 
annet fast at; 
 

 Hver barnehage har ansvar for å bringe frem problemstillinger og bekymringer fra 
barnehagehverdagen det kan være hensiktsmessige å få et tverrfaglig fokus på. 
Barnehagene skal sørge for at skolehelsetjeneste og barneverntjenesten får relevant 
informasjon om barnehagens arbeid.  

 Skolene har et ansvar for å melde inn saker fra skolen som kan være relevante for en 
tverrfaglig drøfting. Skolen skal også sørge for å holde kontaktpersonene ved 
skolehelsetjenesten og barneverntjenesten informert om skolens arbeid.  

 Ansatte ved skolehelsetjenesten og helsestasjon kan ta saker inn til tverrfaglige team ved 
Familiens Hus for en større tverrfaglig drøfting.  

 Barneverntjenesten skal sørge for at barnehagens eller skolens personale får informasjon 
om gangen i en barnevernssak, fra melding til beslutning om vedtak.  
 

Leder Familiens Hus bekrefter i intervju at det er etablert tverrfaglige team for førskole og skole som 
møter fast på Familiens Hus. Det er imidlertid planlagt, og lagt inn som et tiltak i Helhetlig 
oppvekststrategi, at teamene skal etablere seg ute blant skolene og barnehagene. Leder Familiens 
Hus viser til at det per nå ikke et etablert team for ungdomsnivået, og at denne oppgaven skal 
følges opp av den nyopprettede SLT-koordinatoren, og ikke av Familiens Hus. Kommunalsjef og 
SLT-koordinator viser imidlertid til at tverrfaglige team på ungdomsnivå ikke nødvendigvis skal 
reetableres på lik linje med de andre teamene. SLT-koordinator presiserer at denne oppgaven i 
såfall vil koordineres av en stilling på utøvende nivå, men at det vil kunne bli et eget forum for denne 
målgruppen. 
 
Avdeling for samfunnsutvikling og kultur viser i sin rutinebeskrivelse at til at ungdomsteamet ligger 
under SLT-funksjonen. Det fremkommer her at avdelingen har møter med ungdomsLOS, utekontakt 
og avdelingsleder, og månedlige drøftinger med helsesøster, SLT-koordinator, PPT, politi, 
ruskonsulent og sosiallærere. Avdelingen viser også til at den har tverrfaglige møter med 
elevtjeneste-teamet på Hvam VGS og i et Oppfølgingsteam. 

5.3.2 Øvrige faste møtepunkt 

Nes kommune har utarbeidet rutiner for samarbeid mellom barnehagene, grunnskolen, PPT og 
Familiens Hus. Her er det beskrevet at målet for samarbeidet er å sørge for at Nes kommune, som 
tjenesteyter, på et så tidlig tidspunkt som mulig skal sette inn de riktige tiltakene for å gi barn og 
unge i Nes gode oppvekst- og omsorgsvilkår (Nes kommune, vedlegg 6).  
Det vises til en rekke faste møtepunkter mellom de ulike aktørene under sektor for oppvekst og 
utdanning, som vist i figuren under. 
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Tabell 2 Faste møtepunkter 

 VHL Fam.hus og PPT, AVDL 
barneverntjeneste og helsestasjon/ 
skolehelsetjeneste 

Skolehelsetjenesten 
(helsesøster), PPT og  
barneverntjenestens 
kontaktperson 

Helsestasjonen og 
barneverntjenestens 
kontaktpersoner 

Barnehagesjef,  
skolefaglig rådgiver  

 

2 ganger pr. år 
Drøftelser rundt det forebyggende 
arbeidet og samordning av 
informasjon 

 

  

Styrere og barnehagesjef 
 

Vår og høst 
Evaluering av samarbeid og felles 
faglig utvikling 

  

Rektorer, styrere, 
barnehagesjef, skolefaglig 
rådgiver 

  

1 gang pr. år 
Evaluering av samarbeid og felles 
faglig utvikling 

  

Rektor egen skole 
 

 2 ganger pr. år 
Koordinering og 
evaluering av 
samarbeidet 

 

Hele personalet ved 
barnehagen pr. gruppe 

  1 gang per barnehage ila. 3 
år 
Evaluering av samarbeid, 
avtaler om videre samarbeid 
og problemstillinger til 
drøfting. 

Kilde: Nes kommune, vedlegg 6 

 
Kommunalsjef oppvekst og utdanning viser i intervju til at det gjennomføres oppvekstmøte én gang i 
måneden. Her deltar fra alle instanser i kommunen som har med barn og unge å gjøre. Her skjer 
blant annet fordeling av ansvar og oppgaver når det gjelder tiltak som er nedfelt i ny 
oppvekststrategi. I tillegg skal det etableres et eget forum for de samme instansene, som skal 
møtes én gang i halvåret. 
 
Oppvekst- og SLT-koordinator viser til at det er etablert en egen styringsgruppe for SLT-arbeidet, 
som skal ha møter annenhver måned. Denne gruppen består blant annet av lensmann, rådmann, 
ordfører og kommunalsjefer. På et koordinerende nivå skal det i tillegg avholdes egne møter med 
ledere for tjenesteområdene en gang pr. måned. Dette inkluderer virksomhetsleder for Familiens 
Hus, folkehelsekoordinator, barnevernsleder og rådgiver psykisk helse og rus. 
 
Avdeling for samfunnsutvikling og kultur viser også til rutinebeskrivelser for samarbeid med andre 
aktører, utover å møte i tverrfaglige team (Nes kommune, vedlegg 26), som vist i figuren under.  
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Figur 5 Samarbeidsrutiner avdeling samfunnsutvikling og kultur 
 

 
Kilde: Skjermklipp Nes kommune vedlegg 26 
 

5.4 Revisjonens vurdering 

Kommunen har ansvar for at det forebyggende arbeidet for barn og unge er helhetlig og koordinert. 
Det er i undersøkelsen lagt til grunn at det bør etableres en organisasjonsstruktur som legger til 
rette for samordning, at det utarbeidet forpliktende rutiner for samarbeid om det forebyggende 
arbeidet og at det er etablert faste treffpunkter og forum for tverrfaglig samarbeid. 
 
Revisjonens undersøkelse viser at det er en rekke enkeltinstanser og tjenester i ulike sektorer i 
kommunen som har ansvar for forebyggende arbeid for barn og unge. Det er utarbeidet 
retningslinjer og rutiner for samarbeidet mellom enkelttjenester, og for tverrfaglig samarbeid på 
overordnet nivå. I tillegg viser undersøkelsen at det er etablert en rekke faste møtepunkter og fora 
for de ulike tjenestene, både på utøvende og administrativt nivå. 
 
I Familiens hus er det samlet en rekke tjenester som har ansvar for barn og unge. Dette skal gi 
brukerne «én dør inn» til tjenestene, og bidra til å sikre tverrfaglig samarbeid og koordinering av det 
forebyggende arbeidet. Undersøkelsen viser at det ikke er avklart hvilke tjenester som skal ligge 
under Familiens hus, men at dette vil skje i løpet av 2018.  
 
Undersøkelsen viser videre at det i 2016 ble opprettet en ny stilling som oppvekst- og SLT-
koordinator for å styrke samordningen av det forebyggende arbeidet på overordnet nivå i 
kommunen. SLT-funksjonen lå tidligere under Familiens hus, men er nå plassert i en ny strategi- og 
utviklingsavdeling i stabsfunksjon under rådmannen.  
 
Det fremkommer i undersøkelsen at tidligere og eksisterende systemer for samordning av det 
forebyggende arbeidet ikke fullt ut har vært opplevd å være tilfredsstillende. Det er grunn til å se 
positivt på at det gjøres organisatoriske tiltak for å styrke samordningen. Revisjonen er innforstått 
med at kommunen selv må vurdere hva som er hensiktsmessig organisering på området. 
Revisjonen vil likevel peke på viktigheten av at fordelingen av oppgaver og ansvar i nye 
organisasjonsstrukturer blir avklart og tydelig for alle aktører, og at endringene fungerer etter 
forutsetningene. 
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6 HELHETLIG OPPVEKSTSTRATEGI 

Kommunestyret i Nes vedtok Helhetlig oppvekststrategi for barn og unge i Nes kommune 2017-
2027 i møte 20.12.2016. Strategien gjelder alle barn og unge fra 0 til 23 år. Strategien fokuserer på 
helsefremmende og forebyggende arbeid, samt tidlig innsats (Nes kommune 2017, s. 5). 
 
Følgende problemstilling, med tilhørende revisjonskriterier, er lagt til grunn for kapitlet: 
 
Problemstilling 3 Revisjonskriterier 

I hvilken grad sikrer kommunen at kommunestyrets 
vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi blir fulgt 
opp? 

 Det skal være klart hvem som har ansvaret for 
oppfølging av Helhetlig oppvekststrategi.  

 Kommunen skal sørge for pålitelig rapportering 
fra arbeidet med å følge opp helhetlig 
oppvekststrategi.  

 

 

6.1 Om strategien 

Det beskrives innledningsvis i strategien at kommunen må finne de gode grepene i den praktiske 
hverdagen på alle nivå. Det vises til en tro på at helhetlig samarbeid på tvers av virksomheter og 
fagområder vil gi barn og unge i Nes en solid og god plattform inn i det livslange læringsløpet. 
 
Strategien bygger på barnekonvensjonens prinsipper og alle mål viser til hvilke artikler i 
konvensjonen de tar hensyn til. Videre viser strategien til nasjonale føringer på det tverrfaglige, 
forebyggende arbeidet for barn og kommunens ansvar rundt dette. Til slutt har strategien tatt med 
seg kommunale føringer og da særlig sett til kommunens verdier; Nærhet, Engasjement og 
Synlighet.  
 
Strategiens 7 mål er: 
 

1. Barnekonvensjonene kommer tydelig fram i alle overordnete plandokumenter, i vedtak og 
omsettes i praksis i alle våre tjenester. 

2. Vi gir alle barn fra 0-2 år den beste starten på livet 
3. Vi legger til rette for livslang læring der flere gis tilstrekkelig grunnlag for å fullføre 

videregående opplæring. 
4. Barn og unge har god fysisk og psykisk helse, og mestrer egen hverdag. 
5. Vi handler ved bekymring for barns utvikling 
6. Alle barn og unge skal få tjenester med kvalitet som er samordnet og koordinert 
7. Alle ledere følger opp Helhetlig oppvekststrategi. 
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Virksomhetsleder Familiens Hus viser i intervju til at utarbeidelsen av Helhetlig Oppvekststrategi 
reflekterer et behov for en mer helhetlig og sektorovergripende innsats i det forebyggende arbeidet 
for barn og unge i Nes kommune. Virksomhetsleder peker særlig på mål 1 og 7 i strategien som 
viktige målsetninger.  
 

6.2 Oppfølging av tiltakene i strategien 

Vedlagt oppvekststrategien er en oppfølgingsplan. Oppfølgingsplanen er en skjematisk oversikt 
over alle tiltakene under hvert mål, oppstart av tiltakene etter kvartal for årene 2017 til 2020 og 
beskrivelse av ansvar og delegering. Som vist i figuren under er oversikten markert med 
fargekodene rødt for «ikke-igangsatt», gult for «under arbeid» og grønt for «ferdigstilt». 
 
Figur 6 Utklipp oppfølging av tiltak i Helhetlig oppvekststrategi 

 
 
I følge oppfølgingsplanen har 21 tiltak planlagt oppstart i løpet av første og andre kvartal 2017. 
Under følger en oversikt over de tiltakene som er planlagt å være ferdig i løpet av 2017. 
 
Tabell 3 Oversikt over planlagte tiltak for 2017 

Tiltak planlagt gjennomført i 2017 

Mål  Tiltak Planlagt 
oppstart 

Status i plan per 
1.1.2017 

Planlagt ferdigstilt 

1  Alle saksbehandlere 
får opplæring/innføring 
i barnekonvensjonen 

Q2 
 

Under arbeid Kurs 2. og 3. mars 
2017 

1 Alle ansatte får 
opplæring i hva 
barnekonvensjonen 
betyr i praksis 

Q1  
 

Ikke påbegynt Q4 2017 

1 Utvikle barn og unges 
kommunestyre og 
rollen til barn og 
ugnes talsperson 

Q1 Gjennomført  
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Tiltak planlagt gjennomført i 2017 

1 Barnetråkk innføres 
som metode i alle 
plansaker som berører 
barn og unge 

Q2 Under arbeid Q4 2017 

3 Utvikle strategi for 
kvalitet i barnehage 

Q1 Ikke påbegynt Q4 2017 

4 Utvikle samarbeid 
med frivilligheten for å 
styrke fritidstilbudene i 
hele kommunen 

Q1 Under arbeid Q2 2017 

4 Alle barnehager, 
skoler og SFO skal 
innarbeide «Nasjonale 
retningslinjer for mat 
og måltider» 

Q1 Ikke påbegynt Q4 2017 

5 Minimum 10 ansatte 
gjennomfører 
trenerutdanningen «Å 
ta opp uro» 

Q1 Under arbeid Q4 2017 

6  Opprette 
prosjektstillingen 
URO-koordinator 

Ikke påbegynt  Q2 2017 

6 Utarbeid 
rutinebeskrivelse for 
samarbeid mellom 
LOS-funksjonene og 
andre aktører 

Q1 Ikke påbegynt Q4 2017 

6 Tema fra 
oppvekststrategien 
behandles i ledermøte 
for oppvekstområdet 
hver måned 

Q1 Ikke påbegynt Q1 2017 

 

 
Virksomhetsleder Familiens Hus peker på at det er viktig med implementeringskompetanse for å 
lykkes med gjennomføringen av kommunens planer og strategier. 
 
Oppvekst og SLT-koordinator peker i intervju på at strategien med tanke på antall målsetninger og 
tiltak, er ambisiøs. Kommunalsjef peker på sin side på at det viktig at mål og tiltak i strategien følges 
tett opp og at de ulike tjenestene på områdene forpliktes til gjennomføring. Han understreker 
samtidig at det må være en viss fleksibilitet i forhold til de tiltak som er nedfelt i framdriftsplanen for 
strategien. Ny kunnskap kan også gjøre det nødvendig å endre innretningen på tiltak. Strategien vil 
ifølge kommunalsjefen bli revidert hvert 3. år, for å sikre at det er riktige tiltak som til enhver tid 
settes inn. 
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6.3 Rapporteringspraksis 

Kommunalsjef peker på at det nedsatt en styringsgruppe med et ansvar for oppfølgingen av 
tiltakene i strategien. Gruppen består av blant annet leder Familiens Hus og representanter fra 
skolesektor og helsesektor. Styringsgruppen gir oppdrag til instanser i kommunene som har ansvar 
for gjennomføring av tiltak på sine områder. Videre er det etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe, som 
et ledd av oppfølging av strategien.  
 
Strategien definerer i mål 7 selv hva god oppfølging innebærer på de forskjellige nivåene i 
kommunen. Strategien slår fast at hovedutvalg og kommunestyret skal ha årlig statusrapport. Videre 
skal rådmann/kommunalsjefer: 

 Ha halvårlig oppfølging med oppvekst/SLT-koordinator 

 Iverksette tiltak/grep etter behov som sikrer måloppnåelse 

 Gjennomgå status i resultatsamtaler med virksomhetsledere (Nes kommune 2016, s. 22)  
 
Kommunalsjef oppvekst og utdanning opplyser i intervju at rådmannen vil få rapportering om 
fremdriften i strategien hvert kvartal. Kommunestyret vil få en årlig statusrapport, og første gang vil 
bli desember 2017/januar 2018.  
 
Virksomhetsledere skal ifølge strategien: 

 Sørge for at virksomheten gjennomfører relevante tiltak 

 Bidra til statusrapporter i samråd med oppvekst/SLT-koordinator (ibid.)  
                                                                                           
Virksomhetsleder Familiens Hus viser i intervju til at det er etablert et system med resultatavtaler 
mellom virksomhetsledere og kommunalsjef oppvekst og utdanning. Virksomhetsleder har 
tilsvarende resultatavtaler med avdelingsledere knyttet til Familiens Hus. Resultatavtalene 
inneholder spesifikke mål.  
 
Oppvekst- og SLT-koordinator skal: 

 Innhente status på tiltak hos den enkelte virksomhet og på tvers av virksomheter 

 Rapportere halvårlig til kommunalsjefene på mål, strategier og tiltak (ibid.)  
      

SLT-koordinator viser i intervju til at oppvekststrategien er en sentral del av oppgavene til stillingen, 
og bekrefter at dette innebærer et oppfølgingsansvar både med tanke på gjennomføring av tiltak og 
rapportering. Koordinator opplyser at hun rapporterer direkte til kommunalsjef for oppvekst og 
utdanning vedrørende fremdrift og implementering av oppvekststrategien, men ellers til leder av 
strategi- og utviklingsavdelingen. 
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6.4 Revisjonens vurdering 

Etter revisjonens vurdering gir ny helhetlig oppvekststrategi et godt grunnlag for å styrke 
kommunens innsats for barn og unge. Den vil etter revisjonens vurdering også kunne bidra til å 
styrke samhandlingen mellom instanser og tjenester som har et ansvar for forebyggende arbeid. 
 
Strategien har ambisiøse målsettinger og omfatter en rekke konkrete tiltak som er nedfelt i en egen 
framdriftsplan. Etter revisjonens vurdering gjenspeiler tiltakene de risikoområder som er identifisert 
gjennom kommunens egne kartlegginger av barn og unges oppvekstvilkår. 
 
Revisjonen er innforstått med at strategien har et langtidsperspektiv (2017-2027) og at en vurdering 
av måloppnåelse tidlig i gjennomføringsfasen kan gi liten mening. Revisjonen vil samtidig 
understreke administrasjonens ansvar for å sikre at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig 
oppvekststrategi blir fulgt opp. Undersøkelsen viser at det er klargjort hvem som har overordnet 
ansvar for oppfølging både av strategien som helhet og de enkelte tiltakene. Den viser også at det 
er etablert rutiner for rapportering om status og fremdrift for iverksetting av tiltakene til 
kommunestyret. Det er lagt opp til at kommunestyret vil få en årlig statusrapport om fremdriften, 
første gang i desember 2017/januar 2018. 
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Arkivsak-dok. 17/00075-1 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Nes kontrollutvalg 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon 
innen ………… 
 
 
Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 
 
Saksframstilling: 
Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kontrollutvalget 30. august 2016 og i 
kommunestyret den 25. oktober 2016. Kontrollutvalget er delegert myndighet til å 
foreta nedringer i planen. 
 
I planen er det gjort følgende prioriteringer: 
 
Høyt prioritert 

 Forebyggende arbeid overfor barn og unge 
 Psykisk helse, tidlig intervensjon 
 Psykisk helse og rus 
 Pleie og omsorg 

 
Middels prioritet 

 Vedlikehold kommunale bygg 
 Barnevernet 
 Ledelse, utøvelse og oppfølging av vedtak 
 Digitalisering 
 Flyktninger 

 
Lavere prioritert 

 Institusjonstjenesten 
 Rekruttering 
 Helsestasjon 
 Anskaffelser 
 Håndtering av politiattester 
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Det er gjennomført forvaltningsrevisjon av forbyggende innsats for barn og unge, der 
formålet var å undersøke i hvilken grad Nes kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre 
et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen. 
 
Mulige vinklinger for en forvaltningsrevisjon innen disse områdene er nærmere 
beskrevet i plan for forvaltningsrevisjon. Det er opp til kontrollutvalget å velge område 
for forvaltningsrevisjon og eventuelt supplere eller presisere de vinklinger som er 
inntatt i planen. 
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Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

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

kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 

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

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

kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

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

effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 

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

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

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 

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

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

gjennomført: 

 Forvaltningsrevisjon på eiendomsforvaltning 
 Forvaltningsrevisjon på budsjettprosessen i Nes kommune 

 Forvaltningsrevisjon på sykefravær i Nes kommune 
 Forvaltningsrevisjon på institusjonstjenesten 

 Undersøkelse på fastsetting av avgift for tømming av septik 
 Undersøkelse på internkontroll, implementering av system og oppfølging 

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

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

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

plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 

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

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

områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 

forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 

kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 

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

bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 

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

utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Nes kommune. 

I tillegg til at overordnet 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 
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kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 

analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 

internkontrollarbeidet. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Nes og i 

landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er 
enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og regler som 
utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt på at 

forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 
som:  

 Økonomi og produktivitet 
 Effektivitet og måloppnåelse 
 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 

 Administrasjonens saksbehandling 
 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 

I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 

prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 

undersøkelser som nevnt over. 

Andre kontrollformer 
Nes kommune bestiller ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. Kontrollutvalget 

tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og tilsynsoppgavene omfatter mer 

enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike kontrollformer som kan tas i 

bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, hvor tiltak som krever lite 

ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som orienteringer fra rådmannen, er 

plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Den nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av forvaltningsrevisjonen. 

 
Kontrollutvalget har gjort følgende prioritering: 

 
Høyt prioritert 
 

Forebyggende arbeid overfor barn og unge 
Dette kan rette seg mot arbeidet med å forebygge kriminalitet, rus og andre 

sosiale problemer. Dette arbeidet krever et omfattende tverrfaglig arbeid mellom 
kommunale enheter, deriblant barnehage, skole, PP-tjeneste, barnevern, kultur 
og Nav, i tillegg til samarbeid mellom frivillige organisasjoner, politi og andre 

utenfor kommunen. 

 

Psykisk helse, tidlig intervensjon 
Hvordan fange opp barn og unges behov? Er kommunens tilbud til barn og unge 
innenfor psykisk helsearbeid i tråd med sentrale og lokale myndighetskrav? 
 

Psykisk helse og rus 
Sikrer kommunen at pasienter/brukere med psykiske vansker/lidelser og/eller 
rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tilbud. 
 

Pleie og omsorg 
Oppfølging av omsorgsplanen med vekt på de hjemmebaserte tjenestene. Fokus 
vil være på trygghet og aktivitet/daglig stimulans. Kvaliteten i hjemmetjenesten 

sett i forhold til forskrift om en verdig eldreomsorg som skal sikre en verdig, 
trygg og meningsfull alderdom. 
 

Middels prioritet 
 

 

Vedlikehold kommunale bygg 
Har kommunen kartlagt vedlikeholdsbehovet og brukes dette når kommunen 

planlegger? Har kommunen et godt system for å ivareta nye bygg? 
 

Barnevernet 
Hvordan ivaretar barnevernet sine oppgaver? Klarer kommunen å avdekke 
(identifisere) alle behov for tjenester fra barnevernet? Foregår det en korrekt 

saksbehandling i samsvar med lov- og regelverket? Gjennomføres de faktiske 
tiltak i samsvar med barnevernets vedtak? 

 

Ledelse, utøvelse og oppfølging av vedtak 
Aktuelt for kommunestyret og de utvalg som fatter endelig vedtak. 
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Digitalisering 
Man kan enten se på digitalisering på et overordnet nivå eller avgrense til 

spesielle sider ved digitalisering.  
 
På et overordnet nivå kan en se på status for digitaliseringen av kommunale 

tjenester. Hvilken betydning har digitalisering for effektivitet og samhandling? 
Hvilke hindringer finnes for digitalisering av kommunale tjenester? 

 
Dersom man skal undersøke spesielle sider kan dette være hvordan man sikrer 
seg mot uvedkommen bruk, personvern og sikkerhet. 
 

Flyktninger 
Sikres god integrering? 
 

Lavere prioritet 
 

Institusjonstjenesten 
Oppfølging av omsorgsplanen. 
 

Rekruttering 
Hvordan jobber kommunen med rekruttering? Utfordringer innen skole og helse 
med å få fagarbeidere. 

 

Helsestasjon 
Aktuelt å se på det helsefremmende og forebyggende arbeidet. En undersøkelse 
kan også inkludere skolehelsetjenesten. 
 

Anskaffelser 
Anskaffelser vil alltid være forbundet med risiko både med hensyn til oppfølging 

av regelverket, kommunens egne rutiner og risiko for mislighold. 
 

Håndtering av politiattester 
Det er krav om politiattest innenfor en rekke områder som har med barn og 
personer med utviklingshemming å gjøre. En mulig tilnærming kan være en 

gjennomgang av kommunens interne kontroll i forbindelse med lovpålagte 
politiattester. 
 

Kommunestyrets vedtak 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas. 

2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 
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Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 

kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 

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

rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  

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

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

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

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

vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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Arkivsak-dok. 15/00059-25 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Nes kontrollutvalg 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING REVISJONSÅRET 2016/2017 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i 
saksfremstillingen. 
 
 
Vedlegg:  
Rapportering revisjonsåret 2016/2017 fra Romerike revisjon IKS 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med revisjonen jf. kontrollutvalgsforskriften. Revisors 
rapportering av ressursbruk og leveranser er et ledd i kontrollutvalgets arbeid med 
dette. Samtidig er revisjonen utfører av de bestillinger kontrollutvalget gjør. 
 
Sekretariatet har hatt en dialog med Romerike revisjon om rapporten, og har bedt om 
at følgende tema omtales:  

 Tall som viser bench-marking 
 Kvalitetskontroll 
 Ansattes kompetanse og kompetanseutviklingstiltak i perioden 
 Regnskapsrevisjon: timer og leveranser 2015 og 2016. Hva har 

effektiviseringsprosjektet bidratt til? 
 Forvaltningsrevisjon: timer og leveranser 2015 og 2016 
 Selskapskontroll: timer og leveranser 2015 og 2016 

 
Det er en god og omfattende rapport kontrollutvalget har fått. Den er nyttig i forhold til 
både tilsynsrollen og bestillerrollen som utvalget har. 
 
Som nevnt i rapporten gjør revisjonen enkelte oppdrag som ikke er bestilt av 
kontrollutvalget, men av rådmannen. Kontrollutvalget ønsker å bli løpende orientert 
om slike oppdrag i sin kommune. Dette kan ha betydning for hvilke bestillinger 
utvalget skal gjøre. 
 
Rapporten omtaler kvalitetskontroller som har vært i regi av Norges 
kommunerevisorforbund. På bakgrunn av den tilsynsrolle utvalget har, ønsker 
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utvalget å bli orientert når RRi blir tatt ut til kontroll, og om resultatet av kontrollen 
umiddelbart etter at dette foreligger. 
 
Når det gjelder kompetanseutviklingstiltak legges det til grunn at dette etter hvert blir 
noe mer omtalt i rapporten. 
 
Kontrollutvalget ser positivt på omstillingsprosjektet avdeling for regnskapsrevisjon 
gjennomfører, og at arbeidet med dette følger kommunenes fremdrift i arbeidet med 
digitalisering av økonomifunksjonen. 
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              Til kontrollutvalget i Nes kommune 

 
 
  

 

RAPPORTERING REVISJONSÅRET 2016/2017 
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1 OM ROMERIKE REVISJON IKS  

1.1 Formål  

Formålet til RRI er fastsatt i selskapsavtalen, og beskrevet slik: 
  
Romerike revisjon IKS (RRI) skal utføre revisjon og rådgivning for deltakerkommunene.  Dette skal 
skje gjennom dialog og samhandling med de folkevalgte og på administrativt nivå i 
deltakerkommunene. Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til 
kommunalforvaltningen på Romerike.  
 
RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets 
kompetanseområde. 
 
Selskapet skal også: 

- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 
- veilede om regelverk m.m. 
- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene 

 
RRI kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre kommuner enn deltakerkommunene og for 
andre selskaper.   
 
 

1.2 Organisering 

Selskapet er organisert i henhold til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene 
Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, 
Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 
kommunene per 1.1.2015. 
 
RRI har til sammen 28 ansatte. Selskapet er sammensatt av revisorer, samfunnsvitere, økonomer, 
jurister og en advokat i 50 % stilling. De ansatte har bred erfaring fra offentlig sektor, og har solid 
kunnskap om kommunene på Romerike. For mer informasjon om kompetanse, se presentasjon av 
hver avdeling.    
 
RRI skal utføre en effektiv revisjon preget av uavhengighet og kvalitet. 
 
Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunene, samt 
revisjon for en rekke selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper. 
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Organisasjonskart for RRI: 

 

 
RRI har egen hjemmeside, www.romerikerevisjon.no, der det fortløpende legges ut nyheter fra 
revisjonen. Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev hvert år. Selskapet utarbeider også 
kvartalsrapporter gjennom året til styret og eierne. 
 
 

Stab og støttefunksjon 
Administrasjon og støtte består av daglig leder og to halve stillinger. I tillegg til det daglige 
administrative arbeidet, bistår avdelingen i utviklingsoppgaver og administrative støttefunksjoner til 
de to fagavdelingene. Daglig leder, har i samarbeid med ledergruppen ansvar for ledelse og 
utvikling av selskapet. Selskapets advokat er også direkte underlagt daglig leder av selskapet. 
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Daglig leder og stab/støtte 

 

Nina Neset 
daglig leder 
 
Nina er utdannet internrevisor og økonom. Hun har solid kommunekunnskap og bred 
erfaring med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Nina har blant annet ledet 
granskningsoppdraget for styrene i Nedre Romerike vannverk og Renseanlegget RA-2 i 
perioden 2005-2008.  Hun er styremedlem fylkesstyret i KS Akershus, og var medlem 
av et regjeringsutnevnt utvalg med oppgave å revidere kommuneloven. Hun har i tillegg 
hatt mange verv i Norges kommunerevisjon forbund. 

 

Hege Berntsen 
sekretær 
 
Hun har ansvar for lønn, internt regnskap og andre administrative kontoroppgaver.  

 

Ingrid Heiene  
leder administrasjon 
 
Bachelor i økonomi og administrasjon. Hun har jobbet i revisjonen siden 2009.  
 

 

Øyvind Schage Førde 
advokat 
 
Han er advokat og jobber med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Øyvind har 
jobbet i revisjonen siden 2006.  
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2 UTVIKLING I SELSKAPET 

Selskapet leverer revisjonstjenester til kommunene innenfor de rammer som ble satt for selskapet.   
 
RRI arbeider systematisk med utvikling av kompetanse og revisjonsmetoder for å kunne 
gjennomføre revisjon med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Erfaringsseminar og nyhetsbrev 
er produkter som bidrar til målet om læring mellom kommunene. Så langt har vi fått gode 
tilbakemeldinger på disse produktene.           
 
Leveransene i RRI har økt, sammenlignet med produksjonen i de tre tidligere selskapene. Dette 
gjelder spesielt omfanget av forvaltningsrevisjon. Tabellen under viser utviklingen av ulike 
undersøkelser som RRI utfører.  
 
 

Leveranser prosjekter siste år, målt mot 2012 (da 
revisjonene var tre enheter) 

2012 Siste revisjonsår 

Forvaltningsrevisjons rapporter 7 14 

Selskapskontroll (ingen i Øvre-kommunene) 4 4 

Undersøkelser bestilt av KU Usikkert 8 

Bestillinger fra kommunene 2 9 

 
RRI har varslingstjeneste for kommunene, inkludert enkle undersøkelser av innkomne saker (tilgang 
til rådgiving fra advokat). Denne tjenesten inngår i tilskuddet kommunene betaler.  
RRI har utviklet gode rutiner for varslingsordningen. Datatilsynet stiller strenge krav til systemer og 
prosedyrer ved behandling av slike saker.  Kravene gjelder for både det eksterne varslingspunktet 
og systemene i kommunen.  
 
Når det gjelder regnskapsrevisjon er leveransene stabile. De består av 13 revisjonsberetninger for 
kommunene, og omtrent 300 revisjonsbekreftelser av ulike tilskuddsordninger for kommunene. I 
tillegg reviderer selskapet kirker, IKS, stiftelser, mm., der vi mottok 50 slike oppdrag i 2016. 
Oppgavene innenfor regnskapsrevisjon er på samme nivå som i de tre tidligere selskapene, men 
løses med mindre resurser. 
 
Selskapet yter også bistand og veiledning til kommunene hovedsakelig innen regnskap, økonomi og 
kommunal rett. Etterspørselen etter denne tjenesten er økende. Tabellen under viser utvikling av 
denne tjenesten for årene 2014, 2015 og 2016. 
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 2014 2015 2016 

Bistand og  
veiledning 

685 timer 794 timer 1 385 timer 

 
Signalene fra kommunene er at de ønsker å ha tilgang til revisjonens tjenester i forkant slik at 
krevende spørsmål er avklart så tidlig som mulig. Dette er helt klart fordelaktig for både revisjonen 
og kommunene. RRI arbeider for å tilrettelegge for at kommunene skal ha god tilgang til denne 
tjenesten.  
 
I tillegg til råd og bistand i enkeltsaker holder RRI ulike foredrag, erfaringsseminar, m.m. for 
kommunene. 
 

• Foredrag om kommuneloven er gjennomført i nesten alle kommunene 
• Opplæring av kontrollutvalgene 
• Tre erfaringsseminar for kommunene – offentlige anskaffelser, rus og psykiatri og 

tildeling av korttidsplass på sykehjem (samhandlingsreformen) 
• Frokostseminar om arbeidsmiljøkriminalitet og varsling 
• En rekke andre foredrag til kommunene på ulike områder 
• Veiledning og opplæring i regelverk, forvaltning og eierstyring  

 
 

Samlet støtter disse aktivitetene opp om formålet med selskapet. Det er viktig for RRI at 
kontrollaktiviteten som utføres bidrar til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike, og at 
vårt arbeid også bidrar læring. Oppgavene RRI utfører skal søkes løst gjennom dialog og 
samhandling med kontrollutvalget og på administrativt nivå i deltakerkommunene.  
 
Romerike revisjon IKS arbeider med å effektivisere sine tjenester. I 2016 ble oppstartstilskudd på kr 
0,5 mill., og ordinært tilskudd på kr 0,5 mill. tilbakebetalt til kommunene. Tilskuddene som 
kommunene betaler er ikke justert med forventet lønns- og prisvekst i 2017. Tilsvarende gjelder for 
tilskuddene i forslaget til budsjett 2018. Ikke-kompensasjon for lønns- og prisvekst for 2017 og 2018 
utgjør en effektiviseringsgevinst på ca. kr 0,6 mill. for hvert av disse årene. For 2018 blir da den 
varige rammereduksjonen på kr 1,2 mill. I tillegg har kommunene på Romerike hatt en sterk 
realvekst i folketall, noe som bidrar til økning i revisjonsvolumet.  
 
RRI har som intensjon å holde tilskuddene for 2019 også på 2016-nivå, men vil foreta en endelig 
vurdering av dette i neste budsjett/økonomiplanrullering. Per i dag har vi klart å redusere 
tilskuddene ved å effektivisere arbeidet i revisjonen. En ytterligere reduksjon kan gå ut over 
tjenestetilbudet, noe kontrollutvalgene også må ta stilling til.            
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3 RAPPORTERING - OVERORDNET 

Revisjonen utfører sitt arbeid i perioden fra 1.6.2016-31.5.2017 (revisjonsåret). Det er av den grunn 
naturlig å rapportere til kontrollutvalget for samme tidsintervall.  Tid til disposisjon til 
regnskapsrevisjon, prosjekter (forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser) og selskapskontroll 
fastsettes etter de rammer kontrollutvalget har tildelt (størrelse på tilskudd for kommunen). Tiden 
som rapporteres til kontrollutvalget er effektiv revisjonstid.  
 
Det kan oppstå uforutsette hendelser, som igjen kan medføre enkelte forskyvninger i tidsforbruket 
mellom kommunene i året. Det vil si at et kontrollutvalg/kommune kan få noen flere 
tjenester/produkter ett år og et annet kontrollutvalg/kommune noen færre tjenester. Slike skjevheter 
vil utjevnes over tid. Det kan også oppstå forskyvning av tid mellom de ulike oppgavene som 
revisjonen utfører innenfor en kommune det enkelte år. For eksempel ved at det går mer tid til 
regnskapsrevisjon enn planlagt, og mindre tid til forvaltningsrevisjon. Når det gjelder 
forvaltningsrevisjon kan det også oppstå forskyvninger i tidsforbruk dersom bestillingsdialogen med 
kontrollutvalget tar lenger tid enn antatt.      
 
Rapportering fra fagavdelingen fremgår av rapportens pkt. 4 og 5, i punkt 3,1 under redegjør vi for 
oppgaver og ressursbruk på kontrollutvalgene, kommunestyret og kommuneadministrasjonen. Dette 
er fellesoppgaver som ikke sorterer under avdelingene. 
 
I rapporteringen fra fagavdelingene tar vi med tall både for revisjonsåret 2015/2016 og for 
2016/2017. Rapporteringen følger da valgperioden, slik at kontrollutvalgene får en samlet oversikt 
over leveranser fra RRI i hele perioden. 

3.1 Kontrollutvalgene, kommunestyret og kommuneadministrasjonen 

For å levere kvalitative tjenester som bidrar til læring, er det viktig at det settes av tilstrekkelig tid til 
god kommunikasjon med kontrollutvalgene, kommuneadministrasjonen og kommunestyret.   
 
Ansatte fra RRI deltar på alle kontrollutvalgsmøtene og bidrar med presentasjoner og svarer på 
spørsmål som utvalget har. Videre stiller revisjonen opp i kommunestyremøter når saker fra 
revisjonen er oppe til behandling. Møter og dialog med politisk ledelse, administrativ ledelse og 
ROKUS inngår også her.  
 
RRI publiserer 4 nyhetsbrev i året. Videre gjennomfører vi erfaringsseminar og andre foredrag til 
kommunene.  
  
Tabellen under viser medgått tid til denne oppgaven samlet for selskapet: 
 
Antatt tidsforbruk var underestimert for revisjonsåret 2015/2016. Det har bl.a. sammenheng med 
kontrollutvalgene har flere møter enn det som var tilfelle tidligere. Videre leverer RRI flere produkter, 
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som medfører at vi også deltar i flere kommunestyremøter.  Kontrollutvalgets tilsynsfunksjon 
ovenfor revisjonen har medført et økende behov for rapportering til kontrollutvalgene.   
 

 
Til KUs 

disposisjon 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

Til KUs 
disposisjon 
2017/2018 

Kontrollutvalg, 
kommunestyre, adm. og 
ROKUS 

1 330 1 760 1 760 1 883 1 880 

 
  
Tidsforbruket i Nes ble 
 

 
Til KUs 

disposisjon 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

Til KUs 
disposisjon 
2017/2018 

Kontrollutvalg, 
kommunestyre, adm. og 
ROKUS 

140 150 150 185 150 

Kommentar 
I tillegg til ordinære aktiviteter har gjennomgangen av ØRU tatt en del tid.   
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4 AVDELING FOR FORVALTNINGSREVISJON 

4.1 Innledning 

Hovedoppgavene for avdelingen er å gjennomføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter 
bestilling fra kontrollutvalgene. Medarbeiderne møter også ofte i kontrollutvalgene både under 
bestillingsdialogen forut for prosjektene, og når revisjonsrapporten er ferdigstilt og skal presenteres 
for utvalgene. I tillegg gjennomfører avdelingen enkelte oppdrag/notater for utvalgene og tar på seg  
mindre revisjonsoppdrag for rådmennene i samarbeid 
med kontrollutvalgene.  
 
Avdelingen gjennomfører også kurs/seminarer for 
kommunene.  
 
I revisjonsåret 2016/2017 har avdelingen bestått av 9 
medarbeidere og under punkt 4.2 presenteres disse 
nærmere.  
 
 
 

4.2 Kompetanse og kvalitet  

4.2.1 Kompetanse – presentasjon av ansatte i avdelingen 

Avdelingen har siden oppstarten i 2013 utviklet seg til en avdeling med bredt sammensatt 
kompetanse, og vurderes å være robust både faglig og kapasitetsmessig til å levere kvalitet til rett 
tid.  
 
Det å beholde og rekruttere god kompetanse er avgjørende for å kunne utføre stadig mer 
komplekse prosjekter på de ulike kommunale sektorene for kontrollutvalgene. 
 
Alle medarbeiderne i avdelingen har høy utdannelsesbakgrunn som er relevant for oppgavene de 
skal utføre. Mange har lang og solid kommunekunnskap og erfaring fra revisjon, utredninger og 
forskning. Dette er avgjørende for at avdelingen skal prestere på et høyt nivå. 
 
Kompetansen til medarbeiderne blir lagt merke til i sentrale fagmiljø, og flere har bidratt med 
foredrag på nasjonale konferanser, undervisning, og i ulike verv bl.a. i NKRF.  
 
Nedenfor følger en oversikt over de ansatte, der det kort gjøres rede for formell utdannelse og litt 
om erfaringsbakgrunn.  
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Ansatte i avdeling for forvaltningsrevisjon 

 

Oddny Ruud Nordvik 
avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
 
Cand.Jur. Har kommunalrett, forvaltningsrett, selskapsrett og offentlige anskaffelser 
som sine spesialområder. Har bl.a. bakgrunn fra lovforvaltning og utredning i juridisk 
seksjon i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og fra kommunalavdelingen hos 
fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 

 

Øyvind Nordbrønd Grøndahl 
prosjektleder forvaltningsrevisjon 
 
Doktorgrad i historie. Han har lang erfaring som prosjektleder i Riksrevisjonen. I tillegg 
har han flere års erfaring med forvaltningsforskning ved Stein Rokkan senter for 
flerfaglige samfunnsstudier i Bergen.  

 

Morten L. Kallevig 
prosjektleder forvaltningsrevisjon 
 
Mastergrad i statsvitenskap og MBA i offentlig revisjon. Morten kom fra stilling som 
seniorrådgiver i Riksrevisjonen, hvor han har jobbet i bortimot 10 år med prosjekter 
rettet mot kommunesektoren (tiltrådte juni 2017). 

 

Inger Berit Faller 
seniorrådgiver 
 
Kommunalkandidat og diplomert internrevisor. Inger Berit har jobbet med kommunal 
revisjon siden 1987, og har bred erfaring både med forvaltningsrevisjon på alle sektorer 
i kommunen, i tillegg til regnskapsrevisjon. 

 

Hanne Tømte 
forvaltningsrevisor 
 
Master i statsvitenskap med fordypning i internasjonal politikk. Har erfaring fra private 
helseforetak, da særlig innen rus, psykiatri og barnevern.  

 

Ellen Bjørkum 
forvaltningsrevisor 
 
Hovedfag i sosiolog. Hun har spisskompetanse innen utforming og gjennomføring av 
både kvantitative og kvalitative undersøkelser. Ellen har tidligere jobbet med 
forbrukerpolitikk, forbruksforskning og markedsanalyse.  
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Hung Tien Vu 
forvaltningsrevisor 
 
Master i økonomi og administrasjon fra NHH, med spesialisering innen økonomistyring. 
Han har særlig erfaring med offentlige anskaffelser og økonomiforvaltning.   

 

Miriam Sethne 
forvaltningsrevisor 
 
Master i statsvitenskap, med fordypning i offentlig politikk og administrasjon.  
Spesialkompetanse innenfor utforming og analyse av spørreundersøkelser.  

 

Lars Ivar Nysterud 
forvaltningsrevisor 
 
Master of Public Administration (MPA) fra Handelshøyskolen i København. Bachelor i 
kommunal økonomi og ledelse fra Høyskolen i Nord-Trøndelag. Lars-Ivar har  
kommunal eiendomsskatt som sitt spesialområde.  

 

Hilde Gamkinn 
forvaltningsrevisor 
 
Master i rettsvitenskap med spesialisering i skatterett. Hilde har erfaringsbakgrunn både 
fra NAV og kriminalomsorgen (tiltrådt juni 2017) 

 
Avdelingen gjennomfører både individuelle og felles kompetansehevingstiltak. Tiltakene kan rette 
seg mot de ulike sektorområdene vi jobber med, så vel som revisjonsfaglig metode. I tillegg har vi i 
år jobbet særlig med effektivitet i prosjektgjennomføring ved å ha fokus på at prosjektgruppene skal 
fungere optimalt. Vi har i tillegg rutiner for å lære av hverandre, ved bl.a. systematisk evaluering av  
prosjektene som er gjennomført med tanke på metodebruk og effektiv gjennomføring.  
 

4.2.2 Kvalitetskontroll 

Forvaltningsrevisjonsavdelingen hadde kvalitetskontroll høsten 2016. Av åtte kontrollerte enheter, 
var RRI en av to som gikk gjennom kontroll med godkjent uten merknader. Avdelingen fikk gode 
tilbakemeldinger i kontrollen, særlig på det å utlede revisjonskriterier. Vi vurderer det slik at det å få 
gode tilbakemeldinger på denne delen er særlig viktig siden gjennomføring av revisjonsprosjektet 
hviler på gode kriterier. 
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Rapportene som ble trukket ut for kontroll var blant de aller første som var ble levert fra RRI, og vi 
mener at både kvalitet og fremstillingsevner ytterligere har forbedret seg etter dette.  
 
Avdelingen synes det er positivt å ha kvalitetskontroll, og mener det er viktig å ha faglig diskusjoner 
med eksterne om gjennomføring og kvaliteten på rapportene våre. Vi mener på generelt grunnlag at 
alle som tilbyr forvaltningsrevisjon (også private tilbydere) bør underlegges denne typen 
kvalitetskontroller.  
 

4.2.3 Effektivitet og produktivitet 

I RRI føres alle timer i et timeregistreringssystem som gir styringsinformasjon til ledelsen. Tallene 
for revisjonsåret 2016/2017 viser at medarbeideren i avdelingen laster ut 85 % av sin tid til 
revisjonsarbeid og kundekontakt (KU møter, kommunestyremøter). 
 
Kontrollutvalgene har bedt revisjonen om en redegjørelse for benchmarking. Den årlige 
benchmarkingen som gjennomføres av NKRF er først og fremt en rettet mot å sammenligne 
ressursbruk knyttet til revisjon av kommuneregnskapet. Med andre ord gir den liten verdi når man vil 
måle produktivitet og effektivitet innenfor forvaltningsrevisjon.  
 
Det å sammenligne forvaltningsrevisjonsprosjekt for å måle effektivitet er krevende rent metodisk. 
Prosjektene kan være både store og små, og dermed kan det som måles være svært varierende. 
NKRF har gjennomført en egen kartlegging for å bidra til mer kunnskap om feltet 
forvaltningsrevisjon. Kartleggingen viser for det første at det er stor spredning på revisjonsenhetene 
i undersøkelsen. De spenner fra 3 til 30 medarbeidere. Antall kommuner som revideres pr. 
interkommunal enhet varierer også fra 5 til 33. Spredningen på antall årsverk som brukes på 
forvaltningsrevisjon spenner også fra 3,3 til 9 årsverk. Videre viser kartleggingen at de aller fleste 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som gjennomføres er innenfor temaer som regelverksetterlevelse, 
styringsverktøy og Kostranalyser. Et viktig formål med kartleggingen var også å undersøke tidsbruk 
pr. prosjekt. Dette varierer selvsagt med område, kompleksitet og størrelse på kommunen. 
Nedenfor er det klippet inn en tabell fra kartleggingen om dette.  
 
Prosentvis fordeling av typiske timetall per prosjekt (kilde: NKRF kartlegging 2016) 
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De fleste prosjekter i RRI har så langt vært gjennomført innenfor en tidsramme på 300-450 timer. 
Dette vurderes som rimelig tatt i betrakting at kommunene på Romerike er store i norsk 
sammenheng, og at mange av prosjektene har vært komplekse og med flere problemstillinger.  
 
RRI er opptatt av å levere god kvalitet innenfor timebudsjett, og leveringsfrister, samt at ressursene 
brukes til revisjon og kundekontakt for kontrollutvalgene og kommunene.  
 

4.3 Totalleveranse fra avdelingen i perioden 

 
Totaloversikten over rapporter levert fra avdelingen, og rapporter som er under arbeid finner du i 
vedlegg 2. 
 
Totalt leverte timer til forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser/notater 
 

 
Til KUs 

disposisjon 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

Til KUs 
disposisjon 
2017/2018 

Forvaltningsrevisjon 
og andre prosjekter 

6 650 5 597* 7 250 8 318 7 300 

*leveransene fra RRI for 2015/2016 var under budsjett. Dette skyldes først og fremst forskyvinger i bestillinger fra KU. 

Tilsvarende er leveransene høyere enn budsjett i 2016/2017.   
 
Som tallene i tabellen viser utføres det stadig mer forvaltningsrevisjon for Romerikekommunene. 
For revisjonsåret 2016/2017 var det budsjettert med til sammen 7 250 timer til gjennomføring av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter og andre mindre undersøkelser for kontrollutvalgene. I tillegg 
kommer en pott for prosjektdesign på 500 timer som er fordelt mellom KU etter størrelse (7 750 
timer til sammen). Det er til sammen levert 8 318 timer til revisjonsoppdrag fra kontrollutvalgene for 
revisjonsåret 2016/2017.  Avdelingen har leid inn noe bistand for å løse oppdrag som ble utsatt fra 
året før, og til å løse noen mindre tilleggsoppdrag.   
 
For neste revisjonssår (2017/2018) budsjetteres det totalt på samme nivå som 2016/2017.   
 

4.4 Leveranse til kommunen i perioden 

Nedenfor følger en oversikt over leveranser fra avdelingen til kontrollutvalget for 
rapporteringsperioden.  
 
 
 
 
 



27/17 Rapportering revisjonsåret 2016/2017 - 15/00059-25 Rapportering revisjonsåret 2016/2017 : Rapport KU 2016-2017 - Nes (orginal)

ROMERIKE REVISJON IKS 

RAPPORT REVISJONSÅRET 2016/2017  Side 13 

Leveranse Leveringsdato 

NBSS – kommunestyrets vedtak og faktisk bruk samt 
oppfølging av avtalen med Husbanken 

Til KU møte 14.06.2016 

Forvaltningsrevisjonsrapport – spesialpedagogisk hjelp til barn 
under skolepliktig alder 

27.09.2017 

Plan for forvaltningsrevisjon – forebyggende innsats for barn og 
unge (rapporten levert i aug 2017) 

22.11.2016 

Eierskapskontroll -  ØRBR 
Tilleggsnotat 

19.1.2017 
09.05.2017 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Styrets ansvar og oppfølging av 
ØRIK* 

14.3.2017 

Talepunkt til kommunestyrebehandling – til de to 
forvaltningsrevisjonsrapportene 

 

*Timer fordelt etter kommunestørrelse etter avtale med ROKUS 
 

 
Timerapportering for revisjonsåret 2016/2017 – forvaltningsrevisjon og andre prosjekter 
 

 
Til KUs 

disposisjon 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

KU’s ramme 
2017/2018 

Forvaltningsrevisjon 
og andre revisjons-
undersøkelser 

500 352 550 743 550 

Prosjektdesign 0 0 0 50* 0 

Totalt  500 352 550 793 550 

*Fellespott som ble innført for året 2016/2017 på 500 timer som fordeles på alle KU. Gjelder opp- 
lesing og design av prosjekt som gjennomføres for første gang på et område, og som andre KU drar  
nytte av senere. 

 
 
Eierskapskontroll 
Kontrollutvalgene har felles planer for eierskapskontrollen og kommunene eier mange selskaper 
sammen. Det rapporteres derfor felles på timer brukt til utførelse av eierskapskontroller. 
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Til KUs 
disposisjon 

totalt 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 

totalt 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

Til KUs 
disposisjon 

totalt  
2017/2018 

Eierskapskontroll 990 704 1 400 334 1 400 

 
Som tabellen viser at det er brukt lite ressurser på eierskapskontroller i dette revisjonsåret. Det er  
og gjennomført fire eierskapskontroller totalt og tre er under arbeid. Årsaken til dette er omlegging 
av bestillingsrutinene for selskapskontroller. Vi har gått fra et system der revisjonene har hatt mer 
langsiktige planer og eierskapskontrollen ble gjort forløpende, til et system der hver enkelt kontroll 
bestilles av kontrollutvalgene. Revisjonen regner med at når dette systemet har satt seg, så vil 
kontrollutvalgene kunne bestille revisjonen tilsvarende resursene som er satt av.  
 
Det er gjort forvaltningsrevisjon i et interkommunalt samarbeid (ØRU) etter bestilling fra 
kontrollutvalgene på Øvre Romerike. Disse timene er belastet forvaltningsrevisjon.  
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5 AVDELING FOR REGNSKAPSREVISJON  

5.1 Innledning 

Avdelingen har i året bestått av elleve 
regnskapsrevisorer, tre oppdragsansvarlige revisorer og 
avdelingsleder. Regnskapsrevisjon innebærer å 
kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige 
feil og at de stemmer med vedtatte budsjett. I tillegg skal 
revisor bistå til at den interne kontrollen er organisert på 
en betryggende måte og å bidra til å forebygge og 
avdekke misligheter og feil.  
 
Vi bistår også med løpende veiledning innenfor de lover 
og regler som til enhver tid er gjeldende for regnskap og økonomi. God dialog med kommunene står 
sentralt i dette arbeidet. I tillegg utføres det en rekke attestasjonsoppdrag etter bestilling fra 
kommunen.  
 

5.2 Kompetanse og kvalitet 

De fleste som jobber i avdelingen er revisorer på høgskolenivå, flere har tilleggsutdanning innenfor 
økonomi, internkontroll og IKT. Alle medarbeiderne i avdelingen har lang erfaring og god 
kommunekompetanse og solid kunnskap om kommuneøkonomi og regnskapsføring.  
 

5.2.1 Kompetanse - presentasjon av de ansatte i avdelingen 

Nedenfor følger en oversikt over de ansatte, der det kort gjøres rede for formell utdannelse og litt 
om erfaringsbakgrunn. 
  

Teamet som jobber med kommunen 

Oppdragsansvarlig revisor: 

 Camilla Eide 

Øvrige revisorer på teamet:  

 Roger Gulbrandsen (Kontaktperson) 

 Kjell Grøtte 
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Ansatte i avdeling for regnskapsrevisjon

Presentasjon av ansatte i regnskapsrevisjonen

Kristin Hansstein
Avdelingsleder regnskapsrevisjon

Kristin har b achelor i revisjon fra HIOA, prosjektledelse fra BI, nettverkssikkerhet fra
HIST og CISA eksamen gjennom ISACA. Hun har 12 års erfaring fra offentlig og privat
revisjon , henholdsvis fra Riksrevisjonen og BDO. I tillegg har hun tre års erfaring fra
KPMG , der hun arbeidet innenfor områdene IT revisjon , internrevisjon og granskning.

Marion Hauan
o ppdragsansvarlig revisor

B achelor i revisjon og har jobbet med revisjon siden 1994 , med hovedvekt på
kommuneregnskap. Marion har tidligere jobbet i KomrevNord og distriktsrevisjon i
Vesterålen.

Børge Haukland
o ppdragsansvarlig revisor

Registrert revisor og begynte i RRI medio 2016 og har over 11 års erfaring innenfor
revisjon, både privat og kommunalt i en rekke ulike bransjer.

Camilla Eide
o ppdragsansvarlig revisor

B achelor grad i re visjon og bedriftsøkonom. Hun har jobbet med kommunal revisjon
siden 2004. Tidligere har hun arbeidet med regnskap innenfor privat sektor.

Anders O. Formoe
s pesialrevisor

H øgskolekandidat innen ø konomi og administrasjon, og har tilleggsutdanning innen
kommunal finansforvaltning . Anders har over 25 års erfaring fra kommunal revisjon , og
har spesialkompetanse innen bl.a. finans - og investeringsområdet .
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Jan Arne Rasmussen 
spesialrevisor 
 
Skatterevisor med tilleggsutdanning innenfor regnskap og økonomi i kommuner. Jan 
Arne er også IT revisor gjennom ISACA og har bred og allsidig erfaring både fra 
Fylkesskattekontor og kommunerevisjon.  

 

Roger Gulbrandsen 
spesialrevisor 
 
Han var lærer i økonomi før han startet i kommunal revisjon i 1993. Roger har 
spesialkompetanse på en rekke områder innen kommunal økonomiforvalting, bl.a.  
innenfor selvkost og mva.  

 

Karen Therese Asak 
regnskapsrevisor 
 
Høyskolekandidat i økonomisk/administrative fag samt tollrevisor. Karen Therese har 
tidligere jobbet 14 år i tollvesenet, hvorav 8 år som spesialrevisor. Hun har jobbet i 
revisjonen siden 2011. 

 

Heidi Sæther 
regnskapsrevisor 
 
Bachelor i revisjon. Hun har jobbet som kommunal revisor siden 2009. 

 

Bjørn Håkonsen 
regnskapsrevisor 
 
Bjørn har en bachelor i revisjon, og en mastergrad innen offentlig revisjon (MBA). Bjørn 
har jobbet med kommunal revisjon siden 2009. 

 

Ann Tveter 
regnskapsrevisor 
 
Ann har om lag 10 års erfaring innen regnskap og 25 år innen revisjon. 
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Naheed Esam 
regnskapsrevisor 
 
Bachelor i revisjon, med arbeidserfaring i kommunal revisjon siden 2009. 

 

Kjell Grøtte   
regnskapsrevisor 
 

Bachelor i revisjon, og tilleggsutdanning innenfor virksomhetsstyring, regnskap og 
budsjettering i offentlig sektor (controller). Kjell har jobbet med revisjon av kommuner 
siden 2010. 

 

Mathyvathany Thilakesan 
regnskapsrevisor 
 
Bachelor i revisjon og har jobbet med kommunal revisjon siden 2012. 

 
Avdelingen jobber målrettet med omstilling og effektivisering av sine oppgaver. Formålet med dette 
arbeidet er å ta i bruk nye verktøy og metoder som vil medføre en mer treffsikker og effektiv 
revisjon. Dette arbeidet krever både kompetansehevende tiltak og utvikling av gode verktøy.  
Avdelingen har siden oppstarten i 2013 spesielt utviklet metodekompetansen innenfor revisjon og 
bruk av revisjonsverktøyet Decartes. Videre er IKT kompetansen i avdelingen økt både gjennom 
rekruttering og opplæring. Viktig fremover er å beholde og rekruttere god kompetanse i avdelingen. 
 

5.2.2 Kvalitetskontroll 

Regnskapsrevisjonsavdelingen hadde kvalitetskontroll høsten 2016 (2015 regnskapet). Avdelingen 
fikk fire merknader, hvorav en var vesentlig. På regnkapsrevisjon fikk 6 av 10 kontrollerte enheter 
merknader. Standardene som regskapsrevisjonen skal utføres etter er svært detaljerte, slik at det er 
relativt vanlig å få merknad. RRI er likevel ikke fornøyd med resultatet, og har satt inn tiltak for å 
lukke avvikene. Kvalitetskontrollen ble utført første hele revisjonsåret i RRI. Avvikene var 
hovedsakelig knyttet til feil bruk av Descartes. Dette systemet var nytt for de fleste medarbeiderne i 
RRI.       
 
Avdelingen opplever kvalitetskontroll som nyttig. Vi fikk gode innspill for videre utvikling av 
avdelingen.  
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5.2.3 Effektivitet og produktivitet 

Kontrollutvalgene er muntlig informert om at avdeling for regnskapsrevisjon er under omstilling. Som 
omtalt over er både økonomiforvalting og regnskapsføringen i kommunene under endring. Spesielt 
blir regnskapsføringen og fakturabehandlingen mer og mer digitalisert. Dette får betydning for 
hvordan revisor innretter sin kontroll. På den ene siden vil systemene kunne erstatte en del av de 
manuelle kontrollene som revisor utfører/utførte. På den andre siden oppstår nye utfordringer på 
systemsiden. Her er datasikkerhet og mulighet til å manipulere systemene viktige stikkord. God IT-
kompetanse og forståelse av hvordan systemene virker vil være viktig fremover, og kan erstatte de 
kontrollene som tidligere ble utført manuelt.  
 
Kort oppsummert handler omstillingsprosjektet om kompetanse på metode, IT og effektivisering av 
arbeidet. Omlegging av arbeidet i revisjonen har direkte sammenheng med kommunenes etablerte 
intern kontroll, og kommunenes fremdrift i arbeidet med digitalisering av økonomifunksjonen. Det er 
for tidlig å evaluere prosjektet, men så langt har avdelingen satset på metodeutvikling og 
kompetansehevning. Dette er gjort ved kursing og læring av andre. Vi har for eksempel samarbeidet 
tett med ett privat revisjonsselskap og ett kommunalt revisjonsselskap. Formålet med dette tiltaket 
var å trekke erfaringer fra andre som vi mente kunne tilføre RRI kunnskap om effektivt og treffsikker 
revisjon. Å omstille seg betyr å gjøre arbeidet annerledes. Dette er krevende fordi de ansatte må 
avlære gamle arbeidsmetoder og se verdien i nye måter å jobbe på. Slike prosesser tar tid og må 
følges opp regelmessig.   
 
Mer analyser i revisjonsarbeidet og bedre utnyttelse av de kontrollmekanismene som systemene gir 
vil være viktig i det videre arbeidet med å utvikle avdelingen. Hvor raskt digitaliseringsarbeidet i 
kommunene skjer, vil ha betydning for dette arbeidet.    
 
Resultater så langt: 

 Avdelingen er i gang med planleggingen av årets revisjon på et langt tidligere tidspunkt enn 
for tidligere år.  

 IT-kompetansen og metodekompetansene er økt i avdelingen. 

 Avdelingen utfører de samme arbeidsoppgaver, men med lavere bruk av ressurser. Antall 
ansatte ved avdelingen er redusert med 1,5 stillinger siden oppstart i 2013 

 
RRI er med i benchmarkingen til NKRF.  
 
Benchmarkingen viser:   

• Sammenligning av tidsforbruk knyttet til finansiell revisjon med 133 andre kommuner. 
• Sammenligningsgrunnlag er revisjonskostand målt mot brutto driftsinntekt i 

kommunen. 
• Kostnader for regnskapsrevisjon i RRI utgjør med noen få unntak, under en halv 

promille av kommunens driftsinntekt. Dette er på nivå med, eller i underkant av 
resultatene fra de kommunene som er med i sammenligningen. 
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• Samlet viser benchmarkingen at RRI bruker noe mindre tid på regnskapsrevisjonen i 
2015/2016 enn i 2014/2015, sammenlignet med øvrige deltakere. Tall for 2016/2017 
kommer til høsten.   

 
Avdelingen er fornøyd med utviklingen, men som påpekt tidligere vil vi fortsatt se etter forbedringer. 
Vi vil presentere og redegjøre for resultatet fra benchmarkingen i kontrollutvalgsmøtene.    
 
 

5.3 Totalleveranse fra avdelingen i perioden 

 
Våre tjenester innen regnskapsrevisjon består av; 

 revidere kommuneregnskapet 

 bekreftelser av bruken av en rekke tilskudd fra staten (attestasjoner) 

 veiledning og bistand/tilleggstjenester  
 
Revisjon av kommuneregnskapet er en standardisert oppgave, som normalt varierer lite mellom 
årene. Det som påvirker omfanget av revisjonshandlinger er kommunens egen internkontroll. God 
internkontroll reduserer risikoen for feil i regnskapet.    
 
Når det gjelder attestasjoner, vil tidsforbruket variere etter omfanget og kvaliteten på internkontroll.  
 
Veiledning og bistand varierer både i den enkelte kommune og det enkelte år. Erfaringsvis er det 
behov for mer bistand og veiledning ved for eksempel utskifting av nøkkelpersoner som økonomisjef 
og regnskapssjef. Tilskuddssystemet, slik det fungerer i dag, har rom til en viss tilpasning når 
kommunene har behov for det.  
 
Tabellen viser samlet utviklingen av tidsforbruk for regnskapsrevisjon de to siste årene, samt 
rammen for inneværende år.    
 

 
Til KUs 

disposisjon 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

KUs ramme 
2017/2018 

Regnskapsrevisjon 12 500 13 003 11 800 11 809 11 000 

 
Som tabellen viser brukes det mindre tid til regnskapsrevisjon i 2016/2017 enn forrige år. For 
2017/2018 legger vi opp til en ytterligere reduksjon på 800 timer. Dette er en styrt utvikling i tråd 
med målene i omstillingsprosjektet.   
 

5.4 Leveranse til kommunen i perioden 

Nedenfor følger leveranser fra avdelingen i perioden.  
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Budsjett 

2015/2016 
Utført 

2015/2016 
Budsjett 

2016/2017 
Utført 

2016/2017 
Budsjett 

2017/2018 

Samlet timeforbruk 1 000 950 950 998 900 

Kommentar: 
Forbruk ligger omtrent på budsjett. Budsjettet er redusert i inneværende år, dette har sammenheng 
med at betalingen til RRI går ned. Effektivisering i RRI medfører at vi legger opp til å kunne revidere 
regnskapet til Nes kommune med noe mindre resurser, uten at dette gå ut over kvaliteten på arbeidet. 
Medgått tid til å revidere kommuneregnskapet var på ca. 650 timer, resterende tid er knyttet til 
veiledning og attestasjoner. 
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6 OPPSUMMERING 

Leveransene til kommunene er utført i tråd med bestillinger og de forutsetninger som lå til grunn for 
revisjonsåret 2017/2018. God service til kommunene og kontrollutvalgene prioriteres høyt i 
Romerike revisjon IKS.   
 
Tabellen under viser samlet medgått tid på oppdraget målt mot planlagt tid for årene 2015/2016 og 
2016/2017. Tidsforbruk på eierskapskontrollen er ikke med i tabellen under, siden dette rapporteres 
samlet for alle kommunene. 
 

 
Til KUs 

disposisjon 
2015/2016 

Utført 
2015/2016 

Til KUs 
disposisjon 
2016/2017 

Utført 
2016/2017 

KUs ramme 
2017/2018 

Samlet timeforbruk 1 640 1 442 1 730 1 976 1 600 

Kommentar: 
Både timeforbruk og leveranser ligger på planlagt nivå, når vi ser revisjonsåret 2015/2016 og 
revisjonsåret 2016/2017 i sammenheng.  

 
 
21.8.2017        

 
Nina Neset 
daglig leder 
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VEDLEGG 1 – STRATEGISKE MÅL 

Visjon 
         Passe på fellesskapets verdier 

 
Hovedmål i perioden 

  Ledende på kommunal revisjon i Norge 
 

 
 

Strategiske mål 
 

1. Kompetanse 
Videreutvikle oss som en kunnskapsorganisasjon innenfor kommunal revisjon og generell 
kommunekunnskap (styring, organisering, forvaltning og tjenesteproduksjon). 

 
2. Service og kvalitet 

Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet 
vårt skal være preget av god service og høy effektivitet. 

 
3. Fremtidsrettet 

Vi skal være i forkant av endringer kommunene vil møte, slik at våre tjenester er godt 
tilpasset kommunenes behov. 

 
4. Sentral aktør innen kommunal revisjon 

Vi skal markere oss som en sentral aktør innen kommunal revisjon.  
 

Vi skal synliggjøre vår kompetanse, produkter og tjenester (og skaffe relevante 
samarbeidspartnere). 

 
5. Åpenhet 

Vi skal være åpne, transparente og synlige i det vi gjør og leverer. 
 

6. Attraktiv arbeidsplass 
Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, slik at vi beholder 
kompetanse og rekrutter gode medarbeidere.  

 
 
Selskapet har toårlige utviklingsplaner der de strategiske målene tas ned i konkrete resultatmål.   
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VEDLEGG 2 – OVERSIKT OVER LEVERANSER FRA 
AVD. FORVALTNINGSREVISJON  

Leverte forvaltningsrevisjoner    
Kommune/oppdragsgiver Tema Leveringsår 

Skedsmo Eiendomsforvaltning 2014 

Nittedal Oppfølging vedtak   2014 

Sørum  Introduksjonsordninger flyktninger 2014 

Ullensaker Psykisk helse og rus 2014 

Sørum Krogstad Miljøpark AS 2015 

Eidsvoll Hjemmesykepleie 2015 

Aurskog-Høland Korttidsopphold i institusjon 2015 

Fet Korttidsopphold i institusjon 2015 

Nes Korttidsopphold i institusjon 2015 

Nannestad Korttidsopphold i institusjon 2015 

Rælingen Psykisk helse og rus 2015 

Skedsmo Psykisk helse og rus 2015 

Lørenskog Psykisk helse og rus 2015 

Gjerdrum Oppfølging vedtak 2015 

Ullensaker Vedlikehold kommunale bygg 2016 

Skedsmo 
 

Tilpasset opplæring 2016 

Hurdal Forebyggende barn og unge 2016 

Rælingen 
 

Barnevern 2016 

Lørenskog 
 

Informasjonssikkerhet 2016 
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Fet  
 

PPT barnehage 2016 

Nes 
 

PPT barnehage 2016 

Eidsvoll Vedlikehold kommunale bygg 2016 

Nittedal 
   

Beredskap skole 2016 

Gjerdrum Folkehelse 2017 

Ullensaker Skolehelsetjeneste 2017 

Sørum 
 

Offentlige anskaffelser 2017 

Øvre Romerike ØRU/ØRIK 2017 

Skedsmo 
 

Eiendomsskatt 2017 

Lørenskog Eiendomsforvaltning 2017 

Nannestad Barnevern   2017 

Rælingen  Sykefravær 2017 

 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter planlagt og under arbeid pr. 15.4.2017 
 
Kommune 

 
Tema 

 
Planlagt levering 

Nes  Forebyggende barn og unge   August 2017 

Lørenskog Barnevern August 2017 

Nittedal Selvkost byggesak August 2017 

Eidsvoll Folkehelse September 2017 

Skedsmo Internkontroll September 2017 

Aurskog-Høland Fastlegeordningen September 2017 

Hurdal Økonomiske anskaffelser Oktober 2017 

Sørum Mobbing Desember 2017 
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Skedsmo Eiendomsskatt (undersøkelse) Desember 2017 

Fet Byggesaksbehandling 2018 

 
Revisjonsundersøkelser 2015-2017 

 

Selskapskontroller 2016  
Kommune Selskap Leveringsår 

Gjerdrum Mjølkerampa AS 2016 

Aurskog/Høland AS Aurskog/Høland 
Utbyggingsselskap 

2016 

A/H, Fet, Lørenskog, Skedsmo, 
Nittedal, Rælingen, Sørum  

Nedre Romerike Brann og 
Redning IKS 

2016 

Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, 
Gjerdrum, Nannestad, Nes 

Øvre Romerike Brann og Redning 
IKS  

2017 

Romerike Orbit Arena August 2017 

Skedsmo Strandveien 2 Oktober 2017 

Romerike  Romerike krisesenter Desember 2017 

 
 

Kommune Selskap Leveringsår 

  Styret SNR  Organisering og 
virksomhetsstyring 

2015 

Skedsmo KU Eiendomsskatt 2016 

Ullensaker kommune Kostnader og tilskudd barnehager 2016 

Lørenskog kommune Investeringsprosjekter (fase 1, 
2,3) 

2015-2016 

Gjerdrum Internkontroll 2017 

Aurskog-Høland  Økonomisk tilsyn barnehage 2017 
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Arkivsak-dok. 15/00055-15 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Nes kontrollutvalg 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSVIRKSOMHETEN 2018 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på 
kr 2 266 220 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2018. 
 
 
Vedlegg:  
1. ROKUS sitt budsjettforslag for 2018. 
2. RRI sitt budsjettforslag for 2018. 
 
Saksframstilling: 
I følge forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen. Kontrollutvalgets forslag 
skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen 
og revisjonen. 
 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Dette omfatter møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, møteutgifter/servering, 
kurs/opplæring, reisegodtgjørelse, abonnementer og kjøp av tjenester 
 
Ved beregning av møtegodtgjørelse og møteutgifter er det lagt til grunn 7 møter, 
samme som i år. Når det gjelder kurs/opplæring er det den sum man må påregne ved 
at utvalgsmedlemmene deltar på kontrollutvalgskonferansen. 
 
Sekretærfunksjonen 
Budsjettet for ROKUS har en total ramme på kr 3 285 370. Tilskuddet fra 
kommunene utgjør samlet kr 2 910 370. Nes sin andel av dette er på kr 222 986. I 
budsjettet er betalingen fra kommunene beregnet med 40% etter folketall og 60% 
fordelt likt. 60%-en blir justert etter medgått tid ved årsslutt. 
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Revisjonen 
Budsjettet til RRI har en total ramme på kr 26 993 000. Tilskuddet fra kommunene 
utgjør samlet kr 22 282 247. Nes sin andel av dette er på kr 1 810 296. Tilskuddet fra 
kommunene består av en fast gradert del, som er gradert ut i fra folketall og en 
variabel del der folketallet legges til grunn. 
 
Budsjettramme for kontroll- og tilsynsvirksomheten blir etter dette slik: 
 
Tekst Budsjett 2018 Budsjett 2017 
Møtegodtgjørelse     120 000            90 000 
Arbeidsgiveravgift       16 920            12 690 
Møteutgifter/servering         4 000              4 000 
Kurs/opplæring       35 000            30 000 
Reisegodtgjørelse         5 000              5 000 
Abonnementer/medlemskap         2 000              2 000 
Kjøp av tjenester       50 000            50 000 
Sum kontrollutvalget     232 920          193 690 
Sekretærfunksjonen     223 000          212 000 
Revisjonen  1 810 300       1 850 000 
Sum  2 266 220       2 255 690 
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Budsjett 2018 
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1 Om Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 

Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus) ble stiftet 26.3.12. Selskapet er 
sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 

Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, 
Sørum, Ullensaker kommuner.  

 
Selskapet er opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. 
Regnskapet føres imidlertid etter kommunale regnskapsprinsipper jf. 

selskapsavtalen, og budsjettet er bygd opp etter disse prinsippene.  

1.1 Sekretariatets oppgaver  

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, som har en sentral rolle i kommunens 
egenkontroll. For at kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sin funksjon, 

er det avhengig av bistand og tjenester fra et uavhengig sekretariat. 
Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig 
utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Kontrollutvalget har en 

bestillerrolle overfor revisjonen, som rapporterer alle sine leveranser via 
kontrollutvalget. Sekretariatet er sentral i å bistå kontrollutvalget med å fylle 

bestillerrollen. Et viktig ledd i dette er å utføre overordnet analyse og lage planer 
for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I tillegg utfører vi undersøkelser på 

oppdrag fra kontrollutvalgene. Rokus er en viktig faglig ressurs og 
diskusjonspartner for utvalgene og er det operative leddet som står for dialogen 
med rådmannen i tillegg til revisjonen.  

 

1.2 Bemanning 

Sekretariatet har 3 ansatte. Bemanningen er godt tilpasset kontrollutvalgenes 
oppgaver og aktivitetsnivå.  Rokus selger sekretariatstjenester til 

kontrollutvalgene i Asker og Bærum.  

2 Budsjettforutsetninger  
De årlige tilskuddene fra eierkommunene utgjør så godt som hele omsetningen i 

selskapet. Utgifter til lønn utgjør hele 84 prosent av selskapets kostnader. 
Dersom inntekten ikke holder tritt med normal lønnsutvikling og 

pensjonsforpliktelse vil dette få stor negativ betydning for selskapets drift.  
 

Vi har spurt eierkommunene om signaler om hvilke forutsetninger som kan 
legges til grunn i budsjettarbeidet. Skedsmo og Lørenskog har lagt inn 2,5 
prosent pris- og lønnsjustering. Fra Ullensaker har IKS-ene mottatt følgende 

signaler: det legges til grunn en deflator på 2,5% som tilsvarer en forventet 
lønnsvekst på 2,7% og prisvekst på 2,1%. Vi har på denne bakgrunn lagt til 

grunn en økning i eierkommunenes betaling på 2,5 prosent. 
 
Pensjonsutgiftene er budsjettert med 16 % i 2018.  
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3 Budsjett 2018 

 
3.1 Utgifter 

Som sagt utgjør utgifter til lønn 84 prosent av selskapets kostnader. Drifts-
utgiftene er på 558 000 og utgjør 17 prosent. Husleie og merkantile tjenester 

utgjør størstedelen av disse kostnadene. Sekretariatet har behov for å være 
oppdatert på utviklingen i kommunal forvaltning. Kursbudsjettet utgjør av den 
grunn en større post i budsjettet. 

3.2 Inntekter  
Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra eierkommunene. Vi har i 

samsvar med signaler fra eierne budsjettert med en tilskuddsøkning på 2,5 % fra 
2017 til 2018, noe som samlet utgjør 70 870 kroner.  

 
Kommunenes betaling for sekretariatstjenesten fordeler seg slik: 
 

 Kommuner 2018 2017 Endring  

Aurskog Høland 203 348 197 606 5 741 
Eidsvoll 234 143 228 474 5 669 
Fet 182 707 178 491 4 217 

Gjerdrum 161 693 158 070 3 623 
Hurdal 145 800 142 625 3 175 

Lørenskog 287 199 280 032 7 167 
Nannestad 185 619 181 320 4 299 
Nes 222 986 217 632 5 354 

Nittedal 232 799 227 168 5 631 
Rælingen 208 149 203 214 4 935 

Skedsmo 360 064 350 840 9 224 
Sørum 208 644 203 695 4 949 
Ullensaker 277 218 270 333 6 885 

Sum   2 910 370 2 839 500 70 869 

 
 
Inntekter fra salg av sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i Asker og Bærum 

er budsjettert med 320 000 kroner. Avtalene varer til høsten 2019. 
 

3.3 Finanstransaksjoner og interne transaksjoner 
Denne posten består av renteinntekter og finansiering av selskapets innskudd i 

KLP. 
 
3.4 Investeringsbudsjett 

Investeringsbudsjettet består at selskapets innskudd i KLP. 
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Driftsbudsjett     

  R 2016 B 2017 
Endelig 

2017 B 2018 
Driftsinntekter     
Salgsinntekter 214 426 150 000 275 000 320 000 
Mva-kompensasjon 35 405 53 000 35 000 35 000 
Refusjon fra kommunene 2 765 775 2 839 500 2 839 500 2 901 000 
Sum driftsinntekter 3 015 606 3 042 500 3 149 500 3 256 000 
      
Driftsutgifter     
Lønn inkl. sosiale utgifter 2 309 380 2 461 500 2 651 400 2 783 000 
Kjøp av varer og tjenester 429 815 528 000 519 000 457 000 
Mva-kompensasjon 35 405 53 000 35 000 35 000 
Overføringer til kommuner 328 985 - -  
Sum driftsutgifter 3 103 585 3 042 500 3 205 400 3 275 000 
      
Driftsresultat -87 979 - -55 900 -19 000 
      
Finansposter     
Renteinntekter 28 583 1 000 20 000 20 000 
Sum finansposter 28 583 1 000 20 000 20 000 
      
Ordinært resultat -59 396 1 000 -35 900 1 000 
      
Interne 
finansieringstransaksjoner     
Avsetninger     
Bruk av tidligere avsetninger 328 985    
Bruk av fond  - 34 900  
Finansiering av utgifter i 
investeringsregnskapet 1000 1 000 1000 1000 
      
Regnskapsmessig resultat 268 589 0 - 0 

     
     
     
Ramme for virksomheten  3 204 400 3 174 500 3 276 000 
(sum driftsutg. + sum finansutgifter)         
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Investeringsbudsjett 

    
Konto  B 2018 B 2017 B 2016 
    
UTGIFTER       
Kjøp av aksjer og andeler  1 000 1 000 1 000 
Dekning tidligere års 
underskudd       
Sum utgifter 1 000 1 000 1 000 
        
Finansiering       
        
        
Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 
Bruk av disposisjonsfond       
Sum finansiering -1 000 -1 000 -1 000 
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Detaljert budsjett 2018 

Konto/   2 018 
Endelig 
2017 JB 2017 R 2016 

  UTGIFTER         
10100 Lønnsutgifter      1 971 365  1 890 000 1 890 000 1 692 387 
10800 Godtgjørelse styret og valgkom 150 000 150 000 150 000 146 700 

  Sum lønn 2 121 365 2 040 000 2 040 000 1 839 087 
           

10910 Arbeidsgivers andel pensjon 332 735 302 400 280 000 182 717 
10911 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 2 000 2 000 1 500 1 389 
10999 Arbeidsgiveravgift 336 270 307 000 300 000 286 187 

  Sum sosiale utgifter 671 005 611 400 581 500 470 293 
  Sum lønn og sosiale utgifter 2 792 370 2 651 400 2 621 500 2 309 380 
           

11010 Kontorutgifter/rekvisita  10 000 10 000 10 000 5 512 
11020 Kopiering/papir/toner 10 000 10 000 10 000 10 945 
11030 Abonnementer 13 000 13 000 13 000 8 251 
11031 Faglitteratur 2 000 2 000 2 000 2 000 
11151 Bevertning 15 000 15 000 15 000 6 146 
11210 Velferdstiltak - ansatte 5 000 5 000 5 000 2 250 
11290 Diverse driftsutgifter 20 000 20 000 20 000 24 920 
11312 Mobiltelefon (inkl pc) 16 000 16 000 16 000 9 717 
11320 Porto  5 000 5 000 5 000 5 406 
11412 Annonser, reklame, informasjon 8 000 8 000 8 000 4 629 
11510 Kurs og konferanser 100 000 100 000 100 000 71 347 
11511 Eget kursarrangement 7 000 7 000 7 000 10 836 
11603 Oppgavepl. utg., diett/nattillegg 1 000 1 000 1 000 0 
11610 Bilgodtgjørelse(oppg.pliktig) 55 000 50 000 50 000 46 594 
11701   Diverse utlegg (ikke oppg pl)  7 000 7 000 7 000 5 267 
11732 Transport, off. kommunikasjon 10 000 10 000 10 000 3 645 
11862 Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000 1 000 0 
11910 Husleie 50 000 50 000 50 000 43 315 
11964 Kontingenter  47 000 47 000 47 000 41 520 
11970 Datautstyr/programvare 15 000 15 000 15 000 15 099 
11989 Avgifter, gebyrer 5 000 5 000 5 000 768 
12420 Driftsavtale IT - arkiv 55 000 55 000 55 000 52 704 

  
Sum kj.varer og tjen. i 

tjen.produksj. 457 000 452 000 452 000 370 871 
          

12704 Revisjon 26 000 25 000 25 000 23 975 
13721 Kjøp av regnskaps- og lønnstjenester 40 000 40 000 40 000 34 967 

  Sum kj. av tjen.erstatter egenprod. 66 000 65 000 65 000 58 942 
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14290 Betalt mva  35 000 35 000 35 000 35 405 
  Sum momskomp 35 000 35 000 35 000 35 405 
          

15400 Avsetning til disposisjonsfond        
15700 Overføring inv.regnsk 1 000 1 000 1 000 1 000 
15800 Regnskapsmessig mindreforbruk         

  Sum finansutg./finanstrans. 1 000 1 000 1 000 1 000 
          
  TOTAL SUM UTGIFTER 3 285 370 3 204 400 3 174 500 2 775 598 
            
  INNTEKTER       -9 000 

16201 Div inntekter og refusjoner      -191 926 
16500 Diverse avgiftspliktige inntekter -320 000 -275 000 -275 000 -200 926 

  Sum salgsinntekter -320 000 -275 000 -275 000   
        35 305 

17290 Momskomp. Påløpt i drift -35 000 -35 000 -35 000 35 305 
  Sum refusjoner -35 000 -35 000 -35 000   
          

17500 Aurskog Høland -203 348      -197 606      -197 606    
17501 Eidsvoll -234 143      -228 474      -228 474    
17502 Fet -182 707      -178 491      -178 491    
17503 Gjerdrum -161 693      -158 070      -158 070    
17504 Hurdal -145 800      -142 625      -142 625    
17505 Lørenskog -287 199      -280 032      -280 032    
17506 Nannestad -185 619      -181 320      -181 320    
17507 Nes -222 986      -217 632      -217 632    
17508 Nittedal -232 799      -227 168      -227 168    
17509 Rælingen -208 149      -203 214      -203 214    
17510 Skedsmo -360 064      -350 840      -350 840    
17511 Sørum -208 644      -203 695      -203 695    
17512 Ullensaker -277 218      -270 333      -270 333    
18900 Overføring fra andre       -2 765 775 

  Sum overføringer -2 910 370 -2 839 500 -2 839 500   
        -28 583 

19000 Renteinntekter -20 000 -20 000 -20 000   
19300  Bruk av tidligere års nto. dr.res.        
19400 Bruk av disposisjonsfond   -34 900   -28 583 

  Sum finansinnt./finanstrans. -20 000 -54 900 -20 000   
        -2 995 284 
  TOTAL SUM INNTEKTER -3 285 370 -3 204 400 -3 169 500 -3 043 500 
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Lørenskog, 24.5.2017 

 
Mona Moengen sign. 

Sekretariatsleder 
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1 INNLEDNING  
 
Representantskapet skal vedta selskapets økonomiplan en gang i året, jf. lov om interkommunale 
selskaper § 20. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsarbeid. Økonomiplanen omfatter de fire neste budsjettårene og skal gi en realistisk 
oversikt over forventede inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver. 
 
I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper av 17.12.1999 
er det gitt utfyllende bestemmelser om årsbudsjettet. Et fullstendig årsbudsjett skal bestå av en 
resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan 
som resultatregnskapet. Det skal også utarbeides oversikt over investeringer i budsjettåret og 
hvordan disse skal finansieres. 
 

1.1 Formål - selskapsavtalen 

Romerike revisjon IKS (RRI) skal utføre revisjon og rådgivning for deltakerkommunene.  Dette skal 
skje gjennom dialog og samhandling med de folkevalgte og på administrativt nivå i 
deltakerkommunene. Kontrollaktiviteten vi utfører skal bidra til å styrke tilliten til 
kommunalforvaltningen på Romerike.  
 
RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets 
kompetanseområde. 
 
Selskapet skal også: 

- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid 
- veilede om regelverk m.m. 
- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene 

 
RRI kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre kommuner enn deltakerkommunene og for 
andre selskaper.   
 

1.2 Oppdrag 

RRI skal utføre en effektiv revisjon preget av uavhengighet og kvalitet. 
 
RRI utgjør en viktig del av den egenkontrollen som kommunene gjennomfører i egen virksomhet, 
med utgangspunkt i bestemmelsene i kommuneloven om kontrollutvalg, revisjon og 
administrasjonssjefens internkontroll. God egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for et 
velfungerende lokaldemokrati. Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav 
på, og at ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med kommunestyrenes forutsetninger.  
 
Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunene, samt 
revisjon for en rekke selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper. 

 
 
  

BUDSJETT 2015 
ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 
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Visjon 
         Passe på fellesskapets verdier 

 
Hovedmål i perioden 

  Ledende på kommunal revisjon i Norge 
 

 
 

Strategiske mål 
 

1. Kompetanse 
Videreutvikle oss som en kunnskapsorganisasjon innenfor kommunal revisjon og generell 
kommunekunnskap (styring, organisering, forvaltning og tjenesteproduksjon). 

 
2. Service og kvalitet 

Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet 
vårt skal være preget av god service og høy effektivitet. 

 
3. Fremtidsrettet 

Vi skal være i forkant av endringer kommunene vil møte, slik at våre tjenester er godt 
tilpasset kommunenes behov. 

 
4. Sentral aktør innen kommunal revisjon 

Vi skal markere oss som en sentral aktør innen kommunal revisjon.  
 

Vi skal synliggjøre vår kompetanse, produkter og tjenester (og skaffe relevante 
samarbeidspartnere). 

 
5. Åpenhet 

Vi skal være åpne, transparente og synlige i det vi gjør og leverer. 
 

6. Attraktiv arbeidsplass 
Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, slik at vi beholder 
kompetanse og rekrutter gode medarbeidere.  

 
 
Selskapet har toårlige utviklingsplaner der de strategiske målene tas ned i konkrete 
resultatmål.   
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2 UTVIKLING 

2.1 Kostnader 

Romerike revisjon IKS ble etablert i juni 2013. De økonomiske rammene for selskapet ble da 
vedtatt. Reell drift i selskapet startet opp 01.06.2014. Nedbemanning i forhold til situasjonen med de 
tre tidligere revisjonsselskapene har skjedd i tråd med forutsetningene. Prosessen med å omstille 
og effektivisere selskapet er så langt gjennomført. Selskapet har samtidig holdt forutsetningene med 
kun pris- og lønnskompensasjon for årene 2014 -2016. 
 
Romerike revisjon IKS arbeider videre med å effektivisere sine tjenester. I 2016 ble 
oppstartstilskudd med kr 0,5 mill. og ordinært tilskudd med kr 0,5 mill. kr. tilbakebetalt til 
kommunene. 
 
Tilskuddene som kommunene betaler er ikke justert med forventet lønns- og prisvekst i 2017. 
Tilsvarende gjelder for tilskuddene i forslaget til budsjett 2018. Ikke-kompensasjon for lønns- og 
prisvekst for 2017 og 2018 utgjør en effektiviseringsgevinst på ca. 0,6 mill. kr. for hvert av disse 
årene. For 2018 blir da den varige rammereduksjonen på 1,2 mill. kr.  RRI har som intensjon å 
holde tilskuddene på 2016 nivå også for 2019, men vil foreta en endelig vurdering av dette i neste 
budsjett/økonomiplanrullering. I tillegg har kommunene på Romerike hatt en sterk realvekst i 
folketall som øker revisjonsvolumet.             
 

2.2 Leveranser 

 
Selskapet leverer revisjonstjenester til kommunene innenfor de rammer som ble satt for selskapet.   
 
RRI arbeider systematisk med utvikling av kompetanse og revisjonsmetoder for å kunne 
gjennomføre revisjon med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Erfaringsseminar og nyhetsbrev 
er produkter som bidrar til målet om læring mellom kommunene. Så langt har vi fått gode 
tilbakemeldinger på disse produktene.           
 
Leveransene i RRI har økt, sammenlignet med produksjonen i de tre tidligere selskapene, spesielt 
gjelder dette omfanget av forvaltningsrevisjon. Tabellen under viser utviklingen av ulike 
undersøkelser som RRI utfører.  
 
 

Leveranser prosjekter siste år målt mot 
2012  

2012 Siste år 

Forvaltningsrevisjons rapporter 7 14 

Selskapskontroll (Ingen i øvre kommunene) 4 4 

Undersøkelser bestilt av KU Usikkert 8 

Bestillinger fra kommunene 2 9 
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RRI har varslingstjeneste for kommunene, inkludert enkle undersøkelser av innkomne saker (tilgang 
til rådgiving fra advokat). Denne tjenesten inngår i det tilskuddet kommunene betaler. 
 
Når det gjelder regnskapsrevisjon er leveransene stabile og består av 13 revisjonsberetninger for 
kommunene, og rundt 300 revisjonsbekreftelser av ulike tilskuddsordninger for kommunene. I tillegg 
reviderer selskapet kirker, IKS, stiftelser mm., og for 2016 hadde vi 50 slike oppdrag. Oppgavene 
innenfor regnskapsrevisjon er på samme nivå som i de tre tidligere selskapene, men løses med 
mindre ressurser. 
 
Selskapet yter også bistand og veiledning til kommunene hovedsakelig innen regnskap, økonomi og 
kommunal rett. Etterspørselen etter denne tjenesten er økende. Tabellen under viser utvikling av 
denne tjenesten for årene 2014, 2015 og 2016. 
  

ÅR 2014 2015 2016 

Bistand og 
veiledning 

685 timer 794 timer 1 385 timer 

 
Signalene fra kommunene er at de ønsker å ha tilgang til revisjonens tjenester i forkant slik at 
krevende spørsmål er avklart så tidlig som mulig. Dette er helt klart fordelaktig både for revisjonen 
og kommunene. RRI arbeider for å tilrettelegge for at kommunene skal ha god tilgang til denne 
tjenesten.  
 
I tillegg til råd og bistand i enkeltsaker holder RRI ulike foredrag, erfaringsseminar, mm. for 
kommunene. 
 

• Foredrag om kommuneloven er gjennomført i nesten alle kommunene 
• Opplæring av kontrollutvalgene 
• Tre erfaringsseminar for kommunene er gjennomført – offentlige anskaffelser, rus og 

psykiatri og tildeling av korttidsplass på sykehjem (samhandlingsreformen) 
• Frokostseminar om arbeidsmiljøkriminalitet og varsling 
• En rekke andre foredrag til kommunene på ulike områder 
• Veiledning og opplæring i regelverk, forvaltning og eierstyring  
• RRI gir ut fire årlige nyhetsbrev 

 
Samlet støtter disse aktivitetene opp om formålet med selskapet. Det er viktig for RRI at 
kontrollaktiviteten som utføres bidrar til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike, og at 
vårt arbeid også bidrar til læring. Oppgavene RRI utfører skal søkes løst gjennom dialog og 
samhandling med de folkevalgte og med administrativt nivå i deltakerkommunene.  
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3 FORUTSETNINGER OG UTVIKLING I PLANPERIODEN 

3.1 Utvikling i planperioden 

Det legges opp til stabil drift i planperioden. Som beskrevet tidligere tar selskapet ut en ytterligere 
innsparing i budsjettet for 2018 ved å ikke øke tilskuddene med forventet pris- og lønnsvekst. 
Selskapet vil arbeide videre med sikte på å realisere en tilsvarende reduksjon også for 2019. 
Reduksjonene i tilskuddene medfører at RRI må effektivisere driften av selskapet for å kunne holde 
samme nivå på sine tjenester som tidligere. Å levere revisjon av høy kvalitet er fortsatt selskapets 
hovedmål i årene fremover. Selv om tilskuddene går ned legger selskapet opp til å videreføre 
dagens aktivitetsnivå, dette gjøres ved å effektivisere arbeidet ytterligere, hovedsakelig innen 
regnskapsrevisjon.  
 
Selskapet jobber målrettet med omstilling og effektivisering av avdeling for regnskapsrevisjon. 
Formålet med dette arbeidet er å ta i bruk nye verktøy og metoder som vil medføre en mer 
treffsikker og effektiv revisjon. Dette arbeidet krever både kompetansehevende tiltak og utvikling av 
gode verktøy. Dette arbeidet har høy prioritet i inneværende år og i 2018.  
 
Selskapet vil i hele planperioden satse på å videreutvikle seg når det gjelder bruk av IKT som et 
viktig verktøy for å effektivisere revisjonens tjenester. Det er fortsatt behov for å bruke ressurser til 
denne satsingen. Videre skal en ansatt ha permisjon i deler av 2018 for å bli statsautorisert revisor. 
Dette er formell kompetanse som selskapet anser som nødvendig for oppdragsansvarlige revisorer. 
I fremtiden vil det trolig også bli et krav. Det legges opp til å bruke av fond for å dekke disse 
utviklingskostnadene. 
 
RRI får en del henvendelser fra kommunene om tilleggstjenester, tjenestene er hovedsakelig rettet 
mot vurdering av kommunes internkontroll og nærmere undersøkelser ved mistanke om 
uregelmessigheter. Dette er ofte oppgaver som krever rask og effektiv levering. RRIs ressurser er i 
hovedsak bundet opp i leveranser til kontrollutvalgene, det har av den grunn vært en utfordring for 
selskapet å levere så raskt som kommunen ønsker. Dette har medført at RRI har benyttet ekstern 
bistand for å løse noen av disse oppgavene. Dette er ikke en optimal løsning fordi ekstern bistand 
er vesentlig dyrere enn RRIs priser, videre er ikke alltid kvaliteten på det nivå RRI krever.  
Helårsvirkning av en ny stilling som skal dekke dette formålet er lagt inn i økonomiplanen. Stillingen 
skal i sin helhet dekkes inn gjennom økt salg til kommunene eller til andre.  
 
Styret vil gjennomføre en evaluering av RRI, opp mot målene som ble satt ved etablering av 
selskapet. Rapport skal planlegges ferdigstilt sommeren 2018, da har selskapet vært i drift i 4 år. 
Involvering fra eierne og kontrollutvalgene vil være sentralt i denne evalueringen. Dagens 
betalingsmodell vil i den forbindelse bli evaluert. Tilskuddene beregnes i dag etter et fast 
grunnbeløp per kommune og resten etter innbyggertall. Modellen er i samsvar med den 
tilbakemelding som ble gitt i en spørreundersøkelse blant rådmenn, ordførere og 
kontrollutvalgsledere i 2012. Kommunene mente den gang at et fast og forutsigbart tilskudd var å 
foretrekke. Revisjonsarbeidet for den enkelte kommune planlegges utfra det tilskuddet kommunen 
betaler. I dagens system er det likevel en viss fleksibilitet, slik at dersom en kommune har spesielle 
problemer er det rom for en justering uten at dette medfører ekstra regning. Over tid jevner dette 
seg ut mellom kommunene. En alternativ modell er å fastsatte tilskuddene etter antatt medgått tid. 
Ved årets slutt gjennomføres en avregning mot faktisk medgått tid. Hvor god internkontroll 
kommunene har vil da ha betydning for tilskuddenes størrelse.   
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3.2 Forutsetninger for planperioden  

I årsbudsjettet for 2018 er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst med 2,4 %, noe som utgjør en 
årlig merkostnad med ca. kr 0,6 mill. Som nevnt over justeres ikke tilskuddet fra kommunene med 
forventet prisvekst. 
   
Selskapet vil ha en bemanning med 26,4 årsverk i 2018.  I planperioden legger budsjettet opp til å 
redusere antall stillinger med ett årsverk. Reduksjonen vil komme som en følge av effektivisering 
innen regnskapsrevisjon. Alternativt må selskapet skaffe andre inntektskilder ved mer salg til andre. 
 
Planlagte utviklingskostnader i planperioden dekkes av fond.  
 
Helårsvirkningen av en stilling som primært skal benyttes til tilleggstjenester til kommune, evt. salg 
til andre er lagt inn i handlingsplanen. Dette medfører en øking av budsjettet på salgsinntekter og på 
lønnskostnadene.  
 
Som nevnt over legger styret opp til en evaluering av selskapet, dette kan synligjøre behov for 
endringer som får betydning for planperioden. Økonomiplanen er satt opp etter dagens system, men 
her kan det bli endringer spesielt for de to siste årene i planperioden.  
 
I økonomiplanen er det benyttet 2018-kroner.  
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4 BUDSJETT 2018 

Budsjettet for 2018 er utarbeidet etter vedtatte forutsetninger for selskapet, (rapporten om etablering 
av Romerike revisjon og selskapsavtalen). Samt de forutsetninger som er redegjort for i pkt. 3 i 
denne planen. 
 

4.1 Driftsbudsjett 2018 

Tabellen under viser regnskap 2016, driftsbudsjettet for 2017 og 2018.  
 
 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -1 947 037                      -2 110 000                   -2 800 000                    

Overføringer med krav om motytelse -24 907 811                    -23 242 247                -23 242 247                  

Sum driftsinntekter -26 854 848                    -25 352 247                -26 042 247                  

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 16 498 564                      15 570 000                  17 610 000                    

Sosiale utgifter 4 167 836                        4 800 000                    4 433 000                      

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  kom. Tjenesteprod. 4 822 844                        3 725 000                    3 495 000                      

Kjøp av tjenester som erstatter kom.tjenesteprod. 604 706                           575 000                        575 000                         

Overføringer 2 039 405                        960 000                        800 000                         

Avskrivninger 80 802                              65 000                          80 000                            

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 28 214 157                      25 695 000                  26 993 000                    

Brutto driftsresultat 1 359 309                        342 753                        950 753                         

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte -234 330                          -217 753                      -230 753                        

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på lån

Sum eksterne finansinntekter -234 330                          -217 753                      -230 753                        

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 21 600                              20 000                          20 000                            

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 95 108                              70 000                          70 000                            

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 116 708                           90 000                          90 000                            

Resultat eksterne finanstransaksjoner -117 622                          -127 753                      -140 753                        
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4.2 Inntekter 

Andre salgs- og leieinntekter: 
 
Følgende inntekter føres på denne posten; 

Salg av tjenester  Kr  2 700 000 
Refusjon sykepenger  Kr     100 000 

 
Selskapet utfører revisjonstjenester for interkommunale selskaper, stiftelser og kirkelige fellesråd. I 
tillegg kan selskapet påta seg oppdrag for andre. Salg til andre økes med kr 690 000 i forhold til 
2017.  Dette er som beskrevet tidligere knyttet til salgsinntekter i forbindelse med en ny stilling til 
dette formålet, jf beskrivelse under pkt. 3 i planen.   
 
 
Tilskudd fra kommunene 
Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra kommunene. Tilskuddene fra kommunene 
økes ikke med forventet lønns- og prisvekst i 2018. Grunnen til at tilskuddet for 2018 er lavere enn 
for 2016 er at siste del av oppstartstilskuddet (kr 0,5 mill.) er med i 2016 budsjettet. 
 
Tabellen under viser utviklingen av tilskuddene for årene 2015 -2018. 
 
 

Motpost avskrivninger -80 802                            -65 000                        -80 000                          

Netto driftsresultat 1 160 885                        150 000                        730 000                         

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 798 361                      

Bruk av disposisjonsfond -350 000                          -150 000                      -745 000                        

Bruk av bundne fond

Sum bruk av avsetninger -2 148 361                      -150 000                      -745 000                        

Avsetninger

Overført ti l  investeringsregnskapet 14 700                              15 000                            

Avsatt ti l  dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt ti l  disposisjonsfond 798 361                           

Avsatt ti l  bundne fond

Sum avsetninger 813 061                           -                                15 000                            

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -174 416                          -                                -                                  
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Tilskudd 2015 2016 2017 2018
Refusjon Skedsmo kommune -3 689 520       -3 661 910    -3 564 410    -3 564 410       
Refusjon Lørenskog kommune -2 795 200       -2 781 944    -2 715 444    -2 715 444       
Refusjon Nittedal kommune -1 956 720       -1 952 174    -1 910 174    -1 910 174       
Refusjon Rælingen kommune -1 470 580       -1 466 712    -1 434 712    -1 434 712       
Refusjon Eidsvoll kommune -1 956 700       -1 951 634    -1 909 134    -1 909 134       
Refusjon Gjerdrum kommune -745 140          -747 565       -735 563       -735 563          
Refusjon Hurdal kommune -463 900          -467 978       -462 978       -462 978          
Refusjon Nannestad kommune -1 228 200       -1 229 364    -1 206 864    -1 206 864       
Refusjon Ullensaker kommune -2 631 240       -2 621 465    -2 561 465    -2 561 465       
Refusjon Aurskog-Høland -1 405 400       -1 402 828    -1 373 328    -1 373 328       
Refusjon Fet -1 190 560       -1 194 571    -1 173 571    -1 173 571       
Refusjon Nes -1 850 800       -1 848 296    -1 810 296    -1 810 296       
Refusjon Sørum -1 459 380       -1 455 808    -1 424 308    -1 424 308       
Sum -22 843 340     -22 782 249  -22 282 247  -22 282 247      
 
Samlet utgjør tilskuddet fra kommunene kr 22 282 247,- for 2018. 
 
 

4.3 Utgifter 

Lønn og sosiale utgifter 
Lønn utgjør i overkant av 80 % av selskapets kostnader. For 2018 legger budsjettet opp til en 
lønnsvekst med 2,4 %. Det er også lagt inn helårsvirkning av ny stilling som skal finansieres av 
andre salgsinntekter, jf. nærmere beskrivelser over. 
 
Driftsutgifter 
Andre driftsutgifter utgjør kr 4,9 mill. i året. Faste utgifter som husleie, rengjøring, drift av IKT, 
regnskapsføring og kontingenter utgjør størstedelen av disse kostnadene. Et revisjonsselskap er 
pålagt å følge et etterutdanningsløp, hvor det settes et minstekrav til antall timer med etterutdanning 
for de ansatte. Kursbudsjettet er av den grunn en større post i budsjettet.  
 
Finanstransaksjoner og interne transaksjoner 
Denne posten består av renteinntekter på ledig likviditet, avdrag og renter på lån. Selskapet tok opp 
lån på kr 0,5 mill. i 2014 som ble utbetalt i 2015, med en nedbetalingstid på 5 år. Budsjettet legger 
opp til bruk av tidligere avsatte midler med kr 745 000,- til diverse utviklingstiltak, jfr. omtale i kap. 
3.1. 
 

4.4 Investeringsbudsjett 2018 

Tabellen under viser regnskap 2016, investeringsbudsjett for 2017 og 2018.  
 



28/17 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 - 15/00055-15 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 : Budsjett 2018 RRI 2018

ROMERIKE REVISJON IKS 

VEDTATT AV STYRET I RRI 20.06.2017  Side 10 

 
 

INVESTERINGSSINNTEKTER Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Salg av driftsmidler og fast eiendom

Andre salgsinntekter

Overføringer med krav ti l  motytelse

Kompensasjon for merverdiavgift

Statlige overføringer

Andre overføringer

Renteinntekter og utbytte

Sum inntekter -                                  -                               -                               

INVESTERINGSUTGIFTER

Lønnsutgifter

Sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  kom. Tjenesteprod. 139 000                       

Kjøp av tjenester som erstatter kom.tjenesteprod.

Overføringer

Renteutgifter og omkostninger

Fordelte utgifter

Sum utgifter -                                  -                               139 000                       

FINANSUTGIFTER

Avdrag på lån

Utlån

Kjøp av aksjer og andeler 14 700                            15 000                         15 000                         

Dekning av tidligere års udekket

Avsetninger ti l  ubundne investeringsfond

Avsetninger ti l  ubundne investeringsfond

Sum finansieringstransaksjoner 14 700                            15 000                         15 000                         

Finansieringsbehov 14 700                            15 000                         154 000                       

FINANSINNTEKTER

Bruk av lån -139 000                     

Mottatte avdrag på utlån

Salg av aksjer og andeler

Bruk av tidligere års udisponert

Overføringer fra driftsregnskapet -14 700                          -15 000                       -15 000                       

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av ubundne investeringsfond

Bruk av bundne fond

Sum finansiering -14 700                          -15 000                       -154 000                     

Udekket/udisponert -                                  -                               -                               
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Det legges opp til en overføring fra driftsregnskapet for å dekke egenkapitalinnskuddet i 
investeringsregnskapet. I tillegg er det lagt opp til å bruke kr 139 000,- av ubrukte lånemidler på 
investering av et sak- og arkivsystem.   
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5 ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 

5.1 Økonomiplan 2018-2021   

Økonomiplanens talldel er utarbeidet etter vedtatte forutsetninger for selskapet, (rapporten om 
etablering av Romerike revisjon og selskapsavtalen.) Samt de forutsetninger som er redegjort for i 
pkt. 3 i denne planen.  
 
 Økonomiplanens talldel er målt i 2018 kroner: 
 

 
 
 

DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -2 800 000                 -2 800 000                 -2 800 000                 -2 800 000                  

Overføringer med krav om motytelse -23 242 247              -23 242 247               -23 242 247               -23 242 247                

Sum driftsinntekter -26 042 247              -26 042 247               -26 042 247               -26 042 247                

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 17 610 000                17 110 000                16 880 000                16 880 000                 

Sosiale utgifter 4 433 000                  4 300 000                   4 250 000                   4 250 000                    

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  kom. Tjenesteprod. 3 495 000                  3 495 000                   3 495 000                   3 495 000                    

Kjøp av tjenester som erstatter kom.tjenesteprod. 575 000                      575 000                      575 000                      575 000                       

Overføringer 800 000                      960 000                      960 000                      960 000                       

Avskrivninger 80 000                        80 000                        80 000                        80 000                         

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 26 993 000                26 520 000                26 240 000                26 240 000                 

Brutto driftsresultat 950 753                      477 753                      197 753                      197 753                       

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte -230 753                    -230 753                    -222 753                    -222 753                     

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på lån

Sum eksterne finansinntekter -230 753                    -230 753                    -222 753                    -222 753                     

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 20 000                        15 000                        10 000                        5 000                            

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 70 000                        75 000                        80 000                        85 000                         

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 90 000                        90 000                        90 000                        90 000                         

Resultat eksterne finanstransaksjoner -140 753                    -140 753                    -132 753                    -132 753                     

Motpost avskrivninger -80 000                      -80 000                       -80 000                       -80 000                        

Netto driftsresultat 730 000                      257 000                      -15 000                       -15 000                        
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5.2 Kommentarer til talldelen  

 
Andre salgs- og leieinntekter 
Her føres inntekter fra salgsoppdrag, refusjon MVA kompensasjon og refusjon sykepenger. Som 
beskrevet tidligere legges det opp til å øke salgsinntektene, som en følge av at det er etablert en 
stilling til dette formålet.   
 
Overføringer med krav om motytelse (tilskudd fra kommunene) 
Tilskuddene er fastsatt i tråd med selskapsavtalen og rapporten om å etablere Romerike revisjon 
IKS. Tilskuddene fra kommunene er imidlertid ikke justert med lønns- og prisvekst for 2018 jf. 
tidligere omtale. For årene 2019, 2020 og 2021 viser økonomiplanen en justering av tilskuddene 
med forventet lønns- og prisvekst. Som påpekt tidligere arbeider selskapet med å realisere en 
tilsvarende reduksjon som er gjennomført for 2017 og 2018 også for 2019. Den planlagte 
evalueringen av selskapet og herunder tilskuddssystemet vil avklare om det er behov for en 
omlegging av tilskuddssystemet fra 2020.        
 
Driftsutgifter 
Det er ikke forventet vesentlige endringer i driftskostnadene i planperioden, utover reduksjon på 
lønnspostene med en stilling. Kostnader knyttet til husleie, IKT-drift, kontingenter og 
regnskapsføring er faste kostnader som påløper årlig og som i liten grad kan påvirkes. 
 
Finansposter og interne transaksjoner 
Det forventes ikke vesentlige endringer på disse postene i planperioden.  
 
Investeringer 
Det legges opp til investering av sak- og arkivsystem i planperioden.  
  
 

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond -745 000                    -272 000                    

Bruk av bundne fond

Sum bruk av avsetninger -745 000                    -272 000                    -                               -                                

Avsetninger

Overført ti l  investeringsregnskapet 15 000                        15 000                        15 000                        15000

Avsatt ti l  dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt ti l  disposisjonsfond

Avsatt ti l  bundne fond

Sum avsetninger 15 000                        15 000                        15 000                        15 000                         

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -                              -                               -                               -                                
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5.3 Oppsummert 

Økonomiplanen legger opp til å videreføre nivået for 2018 på de fleste postene i hele perioden. 
Tilskuddet fra kommunene holdes på 2016 nivå for 2018 og selskapet har som intensjon å få til en 
tilsvarende reduksjon også for 2019. I tillegg har kommunene på Romerike sterk vekst, både når det 
gjelder oppgaver og omfang. Disse forholdene medfører at RRI må effektivisere driften av selskapet 
for å kunne holde samme nivå på sine tjenester som tidligere. Å effektivisere driften av selskapet 
uten at det får konsekvenser for kvaliteten på de produktene som leveres, er et mål som selskapet 
vil ha stort fokus på i årene fremover. Effektivisering utover det som ligger i handlingsplanen er 
krevede dersom tjenestenivået skal opprettholdes, og må i tilfelle vurderes opp mot om kommunen 
har etablert en tilfredsstillende internkontroll.  
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Arkivsak-dok. 15/00059-21 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Nes kontrollutvalg 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

ENGASJEMENTSBREV FRA ROMERIKE REVISJON IKS 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 
 
Vedlegg:  
Engasjementsbrev Nes 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. 
 
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere 
dersom det er forhold som tilsier det. Årsaken til dette engasjementsbrevet er skifte 
av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. 
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, , ROMERIKE
x \REVISJON IKS

Kontrollutvalget  i  Nes kommune

Engasjementsbrev  —  Nes kommune

1. Innledning
Romerike revisjon IKS er kommunens revisor. Revisjonen består av forvaltningsrevisjon og
regnskapsrevisjon, og omfatter revisjonen av kommuneregnskapet (og foretaksregnskapene). Med
utgangspunkt i de revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner og fylkeskommuner,
herunder standarder for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive vår forståelse
av revisjonsoppdraget, slik at utvalget får en oppfatning av rollefordeling og hva som kan forventes
av oss.

2. Revisjonen — formål og innhold
Kommuneloven har blant annet følgende bestemmelser om revisjonen i  §  78:

1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal
revisjonsskikk.

2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal
revisjonsskikk, som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av
kommunelovens bestemmelser om revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente
standarder på området. Som medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er vi underlagt
jevnlige eksterne kvalitetskontroller.

Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig
revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

Ledelsenes ansvar
i henhold til kommuneloven er det kommunens administrasjonssjef som er ansvarlig for at
kommunens interne administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende
måte og er gjenstand for betryggende kontroll. Det er også administrasjonssjefens ansvar å
utarbeide og fremme kommunens årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med
bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning i kommuner og
fylkeskommuner og god kommunal regnskapsskikk.

Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte
opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre vårt
arbeid, herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller mv. Dette inkluderer også tilgang til
systembeskrivelser og nødvendig veiledning.
Kommunestyret og kontrol/utvalgets ansvar
Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste tilsyn med den kommunale og
fylkeskommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende

navn;—'.romorikerxvigjo;rm Romerike revisjon IKS Telefon: 66 1O 69 00 Org. no: 913 150 619

Ringveien 4, 2050 Jessheim postmottak@romerikerevisjon.no Kontonummer: 8601 48 26329
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tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunen og
forvaltningen blir forsvarlig revidert. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjoner basert på en
overordnet risiko— og vesentlighetsanalyse.

2.1 Forvaltningsrevisjon
I henhold til forskrift om revisjon osv.  §  7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger,

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på
området,

c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med

offentlige utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt.

Innenfor forvaltningsrevisjon av kommuner er det NKRF som er det standardsettende organ.
Grunnlaget og bakgrunnen for den enkelte forvaltningsrevisjon vil være beskrevet ved
rapporteringen av den enkelte revisjon, slik at denne oppgaven ikke blir beskrevet ytterligere i  dette
brevet. Se for øvrig nærmere om rapportering under eget avsnitt.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Oddny Ruud Nordvik.

2.2 Regnskapsrevisjon
Når det gjelder regnskapsrevisjon vil grunnlaget for vårt arbeid i mindre grad være omtalt ved
avrapportering, slik at vi her bruker noe mer plass på å beskrive vårt arbeid og grunnlaget for dette.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Børge Haukland.

Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen
l regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave som revisor for kommunen å vurdere og avgi en
uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og
forskrifter. I tillegg kontrollerer vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i
samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene stemmer med regulert beløp.

Vi kontrollerer også om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med
årsregnskapet. I tillegg kontrollerer vi om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
Videre er det vår oppgave å vurdere om kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen
på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.

Årsregnskapet skal iht. forskriften være avlagt av administrasjonssjefen innen 15. februar i året
etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars.
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Administrasjonssjefens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon og
oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte.

Rev/sjonens utføre/se og forholdet til intern kontroll
God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av materialet
som underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og andre
revisjonshandlinger som vi etter forholdene finner hensiktsmessige.

På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende
begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes,
selv om revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Ved vår risikovurdering vurderer vi de interne
kontrollene som er relevant for kommunens eller enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med det
formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for
å gi uttrykk for effektiviteten av enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjennomganger vil
eventuelt kunne avtales særskilt med oss.

Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter og feil
vil oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av vårt
revisjonsarbeid vil for en stor del være avhengig av kvaliteten på, og effektiviteten av kommunens
interne kontroll, samt regnskaps— og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle
vesentlige mangler i den interne kontrollen som er relevante for revisjonen av årsregnskapet og
som vi har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet rapportering.

Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i
revisjonsberetningen, vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for
attestasjonsoppdrag (lSAE) 3000  «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset
revisjon av historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav,
planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er
vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
Slike vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for å innhente bevis om disse
forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av
risikoene for vesentlige mangler.

Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å vurdere
samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av kommunens interne kontroll.

Andre uttalelser og kontrollhandlinger
Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere følgeskriv til
lønns— og trekkoppgavene og de terminvise krav etter den kommunale ordningen for
momskompensasjon. Vi utfører også kontroll av tilskudd som er gitt for å finansiere særskilte
oppgaver (særattestasjoner), der det er krav eller ønske om revisors attestasjon. Våre kontroller
utføres i tråd med oppdragsgivers anvisninger og aktuell standard for attestasjonsoppdrag.

3. Innsynsrett og taushetsplikt
Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og
foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.

3
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Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter
forvaltningsloven §§ 13 til 13e. Dette følger av kommunelovens § 78, nr. 7. Taushetsplikten gjelder
ubegrenset i tid, også etter at oppdraget er avsluttet.

Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av
revisjonen som er nødvendige.

4. Rapportering og dialog
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom det
er forhold som tilsier det. l tillegg utarbeides oppstartsbrev  i  forbindelse med oppstart av den
enkelte forvaltningsrevisjon og årlig i forbindelse med oppstart av regnskapsrevisjonen, dette
sendes administrasjonen.

Kontrollutvalget skal sørge for at plan for forvaltningsrevisjon blir utarbeidet og innstille til
kommunestyret, som vedtar planen. Forvaltningsrevisjoner rapporteres til kontrollutvalget i form av
egne rapporter.

Regnskapsrevisjonens innhold avhenger av revisjonsstandarder, intern kontroll og revisors skjønn.
Kontrollutvalgets oppgave er å påse at kommunen har en tilstrekkelig revisjon. For å sikre
kontrollutvalget informasjon om regnskapsrevisjonen vil det i tillegg til revisjonsberetningen
redegjøres for status i arbeidet løpende. Kontrollutvalget vil også bli orientert om
revisjonsstrategien.

Etter en endring i offentleglova  §  5  annet ledd, som trådte i kraft 1. januar 2015, kan offentlig
innsyn i foreløpige revisjonsrapporter utsettes inntil den endelige rapporten er oversendt
kontrollutvalget. Endringen innebærer ikke en innsnevring i selve innsynsretten i
revisjonsrapporter; det er kun tidspunktet for når innsyn kan kreves som er endret.

Misligheter
Revisor skal iht. forskriftens § 3, gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter
og feil. Konstateres det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor sende foreløpig
innberetning til kontrollutvalget.

Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget.
Revisor skal sende kopi av innberetningen til administrasjonssjefen.

Nummeren‘e brev
Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetningen, men
som vi finner nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike nummererte brev vil bli sendt til
kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at
forhold som er påpekt av revisor blir fulgt opp.

I henhold til revisjonsforskriften § 4, 2 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev:
1. Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger.
Feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen.
Misligheter.
Feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet.
Manglende redegjørelse for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges
årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på
riktig beslutningsnivå.

97:59)!”
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6. Begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som
gis i henhold til lov eller forskrift.

7. Begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter  §  16.

Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til
administrasjonen.

Uttalelser fra kommunens ledelse
I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente en
skriftlig uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i
årsregnskapet. På samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om
kjennskap til eller mistanke om misligheter mv. Disse uttalelsene vil innhentes fra
administrasjonen.

5. Andre tjenester
Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange
fagområder. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere, og som medlem av NKRF
kan vi også trekke på kompetansen i et stort fagmiljø. Vi bistår gjerne med veiledning innenfor
intern kontroll, merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og forskrifter osv., så langt det lar
seg gjøre innenfor vår oppgave som revisor.

Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle og
ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller
utvalget har spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Jessheim 21.6.2017

Med vennlig hilsen

Nina Neset
daglig leder
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Arkivsak-dok. 15/00059-23 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Nes kontrollutvalg 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISORS 
EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til 
orientering. 
 
Vedlegg:  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet 
 
Saksframstilling: 
I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget. 
 
Årsaken til denne erklæringen er skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. 
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Revisors  egenvurdering av umJ7engig/7ef som Oppdragsansvarlig regns/mpsrevisjon  i  Esva/d  Miljøpark  KF

Kontrollutvalget  i

Nes kømmune

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til

Esvald Miljøpark KF

Innledning

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) §  12 skal oppdragsansvarlig revisor
for kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger
kontrollutvalget, jf. merknader til nevnte bestemmelse.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov,
avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet
og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige
revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet
Følgende fremgår av kommuneloven  §  79:

Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisj ons— og
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes

nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller

tiliitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold

b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller eller

personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og
c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person son nevnt

under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til
revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som
revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning,

medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i regnskapsforslqiften § 13.

. Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller
fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar
i ved siden av revisoroppdraget.

. Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i.

f .) )  ROMERlKE
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Revisors  egenvurdering av  uavhengighet  som oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon  i  Esvald [Miljøpark KF

' Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at

vedkommende interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller

på amien måte er egnet til å svekker tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften

§  14:

' revisor kan ikke utføre rådgivnings— eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke

eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs.

kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver

. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisj onspliktige, unntatt ved bistand i

skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt.l :

Ansettelsesforhold

Pkt.2: Medlem i

styrende organer

Pkt. 3: Delta eller

inneha funksjoner i

annen virksomhet,

som kan føre til

interessekonflikt eller

svekket tillit

Pkt. 4: Nærstående

Pkt. 5: Rådgivnings—

eller andre tjenester

som er egnet til å

påvirke revisors

habilitet

Pkt. 6: Tjenester

under foretakets egne

ledelses— og

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

Romerike Revisjon IKS.

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet

som Esvald Aliljøpark KF deltar i.

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet

som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som

revisor.

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Esvald

Miljøpark KF som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Før slike tjenester utføres, foretas en vurdering av rådgivningens eller

tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.

Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste

kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften  §  14, skal revisor

ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer spørsmål/henvendelser som er  å  betrakte som

veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike

veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder

opp revisors senere revisjons— og kontrollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings— eller andre tjenester overfor

Esvald Miljøpark KF som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Esvald Miljøpark KF som

hører inn under foretakets egne ledelses- og kontrolloppgaver.

ROMERIKE
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Revisors egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon  i  Esvald Miljøpark KF

kontrolloppgaver

Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Esvald MiljøparkKF.
fullmektig for den

revisj onspliktige

Pkt. 8: Andre  Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til  å
særegne forhold svekke tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Jessheim, l4.juni 2017

Romerike Revisjon IKS

1?
*,, * 1  ,- ,

ik&t&%aaaamx
Børge. Haukland
oppdragsansvarl ig revisor

Re gnskapsrevisjon
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Arkivsak-dok. 15/00059-22 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Nes kontrollutvalg 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISORS 
EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til 
orientering. 
 
Vedlegg:  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet 
 
Saksframstilling: 
I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget. 
 
Årsaken til denne erklæringen er skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. 
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Revisors egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon iNes kommune

Kontrollutvalget  i

Nes kommune

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet  i  forhold til

Nes kommune

Innledning

I  henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) §  12 skal oppdragsansvarlig revisor

for kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger

kontrollutvalget, jf. merknader til nevnte bestemmelse.

I følge revisjonsforskriften  §  15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov,

avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet

og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige

revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven  §  79:

Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisj ons- og

kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes

nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller

tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold

b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller eller

personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person son nevnt

under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til

revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som

revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning,

medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i regnskapsforskriften  §  13.

. Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller

fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar

i ved siden av revisoroppdraget.

. Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller

fylkeskommunen deltar i.
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Revisors  egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon iNes kommune

. Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at

vedkommende interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller

på annen måte er egnet til å svekker tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisj onsforskriften

§ 14:

' revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke
eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisj onspliktiges (dvs.

kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver

. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisj onspliktige, unntatt ved bistand i

skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1  :

Ansettelsesforhold

Pkt.2: Medlem i

styrende organer

Pkt. 3: Delta eller

inneha funksjoner i

annen virksomhet,

som kan føre til

interessekontlikt eller

svekket tillit

Pkt. 4: Nærstående

Pkt. 5: Rådgivnings-

eller andre tjenester

som er egnet til  å
påvirke revisors

habilitet

Pkt. 6:

under

egne

Tj ene ster

kommunens

ledelses- og

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

Romerike Revisjon IKS.

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet

som Nes kommune deltar i.

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet

som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som

revisor.

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Nes

kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Før slike tjenester utføres, foretas en vurdering av rådgivningens eller

tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.

Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste

kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften  §  14, skal revisor

ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer spørsmål/henvendelser som er å betrakte som

veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike

veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder

opp revisors senere revisjons— og kontrollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor

Nes kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Nes kommune som hører

inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
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Revisors egenvurdering av uavhengighet som oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon iNes kommune

kontrolloppgaver

Pkt.  7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Nes kommune.

fullmektig for den

revisj onspliktige

Pkt. 8: Andre Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å

særegne forhold svekke tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Jessheim, 14.juni  2017
Romerike Revisjon IKS
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Børge Haukland
oppdr agsansvar lig revisor

Re gnskapsrevisjon
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Arkivsak-dok. 15/00215-25 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Nes kontrollutvalg 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING VED REVISJONEN 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 
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Arkivsak-dok. 15/00214-28 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Nes kontrollutvalg 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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Arkivsak-dok. 15/00060-28 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 
Nes kontrollutvalg 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

VIRKSOMHETSBESØK 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Virksomhetsbesøket tas til orientering 
 
Saksframstilling: 
I Kontrollutvalgshåndboken, som er departementets veileder, heter det bl.a. «For å 
bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte skal bli kjent med 
kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter.» 
 
Det er avtalt besøk på Familiens hus. Det er bedt om en kort orientering om 
virksomhetene i Familiens hus og særlig barnevernet.  
 
Når det gjelder barnevernet er det bedt om at en orientering bl.a. tar for seg: 
-        Organiseringen av barnevernet 
-        Antallet meldinger – antallet undersøkelser 
-        Antallet på tiltak, hvilke tiltak – utarbeidelse av planer 
-        Saksbehandlingstid – fristoverskridelser 
-        Samarbeid med andre instanser 
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