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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Asle Johansen (leder)  
Kjell Arne Hagen (nestleder) 
Lone Kjølsrud  
Knut Sørheim  
Gunnar Bergedal 

Ordfører Ole Jakob Flæten 

Revisor Romerike Revisjon 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Torstein Leiro, Rådmann 

Kopi av innkallingens 
framside sendes: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Sted Skedsmo rådhus, formannskapssalen. 

Tid Mandag 11.05.15 kl. 08.00 

Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 01/990 20 717, ev 
monmoe@lorenskog.kommune.no) 

Invitert til sak Rådmannen til sak 15, 16 og 17. 

SAKSLISTE 
Sak nr. Sak Ca tid for 

behandling 

15/2015 Henvendelse til kontrollutvalget – ulovlig bruk av eiendom. 08.00 

16/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2014 09.30 

17/2015 Revisjonsbrev 1 – Årsregnskapet 2014 10.30 

18/2015 Henvendelse til kontrollutvalget 11.00 

19/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 11.30 

20/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon. 11.45 

21/2015 Eventuelt. 12.00 

Asle Johansen (sign.) Lørenskog 4.5.2015 
kontrollutvalgets leder 

 Mona Moengen  
 Sekretariatsleder 
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Sak nr. Sak Møtedato 

15/2015 Henvendelse til kontrollutvalget – ulovlig bruk av 

eiendom 

11.5.2015 

12/2015 Henvendelse til kontrollutvalget. 20.4.2015 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Notat fra rådmannen, datert 29.4.15.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet henvendelse fra Rolf Scheen vedrørende rutiner mv. i behandlingen av 

avvikssaker datert 4.1.2015 i møtet 23. februar, og besluttet å invitere Scheen til møtet 20. april, 

hvor han utdypet påstandene i henvendelsen. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  

Kontrollutvalget ber til neste møte om rådmannens vurdering av hvor langt kommunens 

ansvar går ved brann eller livstruende skader når det gjelder disse sakene. Videre ønsker 

kontrollutvalget rådmannens kommentar til henvendelsen til kontrollutvalget, herunder at 

kommunen kategoriserer sakene feil, saksbehandlingsrutiner, -kompetanse og -kapasitet, 

forskjellsbehandling, praktisering av offentlighetsloven samt hvordan revisjonens rapport er 

fulgt opp herunder informasjon på kommunens nettsider. Utvalget ønsker også informasjon 

om kommunens samarbeid med andre etater (brannvesen, politi, skatteetaten etc). 

I spørsmålet om vurdering av hvor langt kommunens ansvar går ved brann eller livstruende skader 

når det gjelder disse sakene, peker rådmannen på at erstatningsrettslig ansvar ved rettstridig 

utøvelse av myndighet forutsetter skyldansvar, og ikke et objektivt ansvar. Med skyldansvar menes 

i korthet at noen i kommunen, eller som handler på kommunens vegne, har opptrådt klanderverdig 

og erstatningsrettslig kritikkverdig. Rådmannen er ikke kjent med at en kommune har kommet i 

erstatningsrettslig ansvar i slike saker. Rådmannen har imidlertid ikke vurdert effekten på 

kommunens omdømme. 

I henhold til kommunens eget regelverk for kategorisering av slike saker, skal tre eller flere treff i 

kategori U2 indikere plassering i U3. Scheen har i sin henvendelse lagt vekt på at kommunen ikke 

benytter dette regelverket, når flomadresser som også har andre feil og mangler ikke er kategorisert 

i U3. I svaret fra rådmannen går det frem at kommunen har hovedfokus på HMS, og fordi flom ikke 

er noe som inntreffer plutselig og uventet, gis ikke slike saker høyeste prioritet. Manglende 

rømningsveier er et sikkerhetsmessig forhold som etter kommunens vurdering er svært mye mer 

alvorlig og som plasserer saken i kategori U3.  

Rådmannen mener at de prosedyrer og rutiner som er etablert er tilstrekkelig til at denne sakstypen 

får en tilfredsstillende behandling. Kompetansen ansees for å være meget god. Kapasiteten til å 

følge opp ulovlighetssaker varierer med tilstrømning av ordinære byggesaker, og er i perioder 

mindre. Rådmannen peker på at kategoriseringen er et uttrykk for manglende kapasitet, men også et 

hjelpemiddel for å prioritere.  

Formålet med forvaltningsloven er å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig 

saksbehandling fra det offentliges side. Like tilfeller skal behandles likt, men det betyr ikke at 

samme type saker får det samme utfallet. Ved vedtak i saker må dette begrunnes. Rådmann mener 

at dette prinsipp ikke gjelder i samme grad ved behandling av ulovlighetssaker da fokus og prioritet 
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på saker endrer seg hele tiden. Det kan føre til at saker behandles forskjellig. Kommunen har en 

plikt til å forfølge ulovligheter, jfr. plan- og bygningslovens § 32-1. 

Rådmannen mener generelt at Byggesaksavdelingen har en forståelse av offentlighetsloven som er i 

samsvar med det som anses som gjeldende rett og god forvaltningsskikk. Samtidig erkjennes det at 

avdelingen har problemer med å rettidig kunne levere, vurdere eller besvare det over tid store antall 

henvendelser som sendes byggesaksavdelingen fra en og samme person. 

Når det gjelder oppfølgingen av revisjonens rapport, vil det bli lagt ut ytterligere informasjon i 

forbindelse med innføring av nye byggeregler fra 1. juli 2015.  

Rådmannen har etablert et samarbeid med forebyggende avdeling hos brannvesenet, men ikke med 

andre myndigheter eller instanser. Et samarbeid med for eksempel skattemyndighetene synes 

relevant i disse sakene, også for at kommunen ikke skal gå glipp av skatteinntekter. 

For en detaljert gjennomgang av rådmannens svar, se vedlegg 1. Rådmannen ved kommunaldirektør 

Guttelvik vil være tilstede i møtet for å legge frem saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget forutsetter at ulovlighetssaker behandles i henhold til forvaltningsloven. 

Kommunen har en plikt til å forfølge ulovligheter. Selv om det skjer endringer i fokus og 

prioritering er kontrollutvalget av den oppfatning at like saker må behandles likt. Videre ber 

utvalget rådmannen etablere et samarbeide med skatteetaten, politi og andre relevante etater utover 

brann og redning.  

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Notat til Kontrollutvalget. 

Kontrollutvalgets vedtak 20.04.15: 

«Kontrollutvalget ber til neste møte om rådmannens vurdering av hvor langt kommunens 

ansvar går ved brann eller livstruende skader når det gjelder disse sakene. Videre ønsker 

kontrollutvalget rådmannens kommentar til henvendelsen til kontrollutvalget, herunder at 

kommunen kategoriserer sakene feil, saksbehandlingsrutiner, -kompetanse og –kapasitet, 

forskjellsbehandling, praktisering av offentlighetsloven samt hvordan revisjonens rapport er 

fulgt opp herunder informasjon på kommunens nettsider. Utvalget ønsker også informasjon 

om kommunens samarbeid med andre etater (brannvesen, politi, skatteetaten etc.).  

Rådmannens tilbakemelding: 

 Kommunens ansvar ved brann eller livstruende skader.

Rådmannen vil understreke at det er grunneier, gårdeier eller den som utøver drift av 

bygninger som har det primære ansvar for at bygninger befinner seg i lovlig stand og 

bruk, og at ansvar kan oppstå som følge av lovbrudd og skade. 

Erstatningsrettslig ansvar ved rettstridig utøvelse av myndighet, forutsetter 

skyldansvar, og ikke et objektivt ansvar. Med skyldansvar menes i korthet at noen i 

kommunen, eller som handler på dens vegne, har opptrådt klanderverdig og 

erstatningsrettslig kritikkverdig. Det er flere vilkår som må oppfylles før et slikt 

erstatningsansvar kan idømmes av domstolen. Rådmannen er ikke kjent med at en 

kommune har kommet i erstatningsrettslig ansvar i slike saker. 

 «Feilkategorisering»

Det finnes ingen offisiell definisjon eller fasit på hvordan slike saker kan eller skal

kategoriseres. Utgangspunktet for at kommunen har valgt å etablere et system for

kategorisering er det store antallet ulovlighetssaker. Dersom vi ikke hadde det store

antallet vi faktisk har så ville sakene kunne håndteres etter hvert som de oppsto,

uavhengig av alvorlighetsgrad. Hensikten med kategorisering er å skille sakene ut fra

alvorlighetsgrad, slik at det kan foretas en prioritering av hvilke saker som må tas

først og hvilke saker som kan legges «på vent». Kategoriseringen har hovedfokus på

HMS og det er tidsaspektet som er avgjørende. Flom er ett av kriteriene som inngår i

vurderingen, men er ikke avgjørende for å kategorisere saken i øverste kategori (U3).

Flom er ikke et forhold som er avgjørende for at saken må gis høyeste prioritet. Dette

har sammenheng med at en flom skjer ikke plutselig og uventet og på en slik måte at

personer må evakueres umiddelbart. Manglende rømningsveier er et sikkerhetsmessig

forhold som er svært mye mer alvorlig og som derfor plasserer saken i den mest

alvorlige kategori.

 Saksbehandlingsrutiner.

Det er etablert en helhetlig prosedyre med tilhørende arbeidsbeskrivelser og maler for

å håndtere denne type saker. Rådmannen mener at de prosedyrer og rutiner som er

etablert er tilstrekkelig til at denne sakstypen får en tilfredsstillende behandling.

Vedlegg 1 sak 15/15 
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 Kompetanse og kapasitet.

Byggesaksavdelingen som håndterer disse sakene har flere ansatte, både ingeniører og

arkitekter, med mer enn 20 års erfaring. I tillegg har avdelingen ansatt en jurist.

Kompetansen anses å være meget god på avdelingen. Dette gjelder både formell

kompetanse og erfaringskompetanse. Når det gjelder kapasiteten så varierer den over

året, avhengig av tilgangen på nye saker. Årsvariasjonene er imidlertid mindre

markante nå enn de var for noen år tilbake. Periodevis er tilgangen på nye ordinære

byggesaker svært stor. I slike perioder vil det være mindre tid til å følge opp

ulovlighetssaker, men de mest alvorlige sakene vil uansett bli prioritert. I 2014 ble det

for en periode engasjert en konsulent til å jobbe kun med ulovlighetssaker.

Kategoriseringen er et uttrykk for manglende kapasitet, men også et hjelpemiddel for

å prioritere.

 Forskjellsbehandling.

Byggesaksavdelingen er oppmerksom på, bevisst på og vel forstått med

likhetsprinsippet i forvaltningsretten. Dette handler om at en borger kan ha berettiget

forventing om å bli behandlet likt med en annen tilsvarende og sammenlignbar sak.

Dette handler om at byggesaksavdelingen etter loven må begrunne sine vedtak, og at

eventuelle «avvik» i ellers tilsynelatende saker må begrunnes. Prinsippet har stor

betydning i myndighetsutøvelsen når man fatter vedtak, enten med positivt eller

negativt utfall. Når det gjelder oppfølgingen av ulovlighetssaker så er bildet noe mer

sammensatt, og prinsippet har generelt mindre gjennomslagskraft:

Byggesaksavdelingen må til enhver tid, som andre myndighetsorganer, fortløpende

prioritere fokus og prioritet på saker. Dette er en løpende prosess som endrer seg hele

tiden. Det kan i ytterste konsekvens medføre, satt på spissen, at «en rammes og en

annen slipper fri». Dette er ikke noe særegent for byggesaksavdelingen, men er

uunngåelig konsekvens av at avdelingen fortløpende må prioritere ressursene og

produksjonen etter begivenhetene.

 Praktisering av offentlighetsloven

Byggesaksavdelingen mener generelt å ha en forståelse av offenlighetlova som er i

samsvar med det som anses som gjeldende rett og god forvaltningsskikk.

Byggesaksavdelingen er bevisst sin rolle og plikt etter loven. Samtidig må det

erkjennes at avdelingen har problemer med å rettidig kunne levere, vurdere eller

besvare det over tid betydelige og uvanlige antall henvendelser som sendes

byggesaksavdelingen. Dette kommer i tillegg til all øvrig sakskorrespondanse som

avdelingen håndterer, og som medfører myndighetsutøvelse og vedtaksproduksjon.

De tallrike henvendelser gjelder begjæring om dokumentinnsyn og andre

henvendelser med spørsmål og forventninger. For å illustrere mengden av

henvendelser er det foretatt en rask opptelling fra sak- /arkivsystemet ePhorte. Fra

samme person er det for årene 2011-2014 registrert over 2.000 bestillinger av

saksdokumenter. I en periode var det ansatt ekstrahjelp i ekspedisjonen på teknisk for

å håndtere den store mengden innsynskrav.

 Oppfølging av revisjonens rapport – info på kommunens nettsider.

Kommunens nettsider er ikke gode nok når det gjelder informasjon og veiledning om

byggeregler, herunder regler for etablering av boenheter. I forbindelse med innføring

av nye byggeregler fra 1. juli 2015, vil det bli lagt ut ytterligere informasjon og

veiledning på kommunens hjemmesider. I den forbindelse tar vi også sikte på å

informere om regelverket som gjelder etablering av boenheter og bruksendring.
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 Samarbeid med andre etater. 

Det er etablert samarbeid med forebyggende avdeling hos brannvesenet, NRBR, både 

i form av møter og tilsyn. Vi mener denne instansen er den viktigste å ha et tett 

samarbeide med, bl.a av hensyn til oppfølging av de mest alvorlige sakene der det 

antas å være alvorlige sikkerhetsmessige mangler (rømningsveier). Det er ikke 

etablert noe fast samarbeid med andre myndigheter eller instanser.    

 

 

Det er i tillegg bedt om en tilbakemelding på følgende forhold: 

 

 Er det noen gjengangere? 

Det er noen relativt få saker der eier av eiendommen er den samme. Noen saker 

gjelder eiendommer som eies av foretak (AS) og noen saker gjelder privatperson.  

 

 Strategi for å følge opp tips og varsler 

Som nevnt ovenfor er det etablert et system for håndtering av ulovlighetssaker. Dette 

systemet består av en prosedyre med tilhørende rutiner, maler og veiledere, herunder 

et system for å kategorisere sakene. Kategoriseringen er grunnlaget for å prioritere de 

viktigste/alvorligste først.  

 

 

Avsluttende kommentar: 

 

Skedsmo kommune er belastet med et stort antall ulovlighetssaker, og har som et ledd i 

tilpasningen til situasjonen utarbeidet egen metode og strategi for håndteringen og 

prioriteringen av disse sakene. Byggesaksavdelingen står helt i fronten av dette, og mener å 

ha godt erfaringsgrunnlag med de organisatoriske grep og rutiner som må til for å 

optimalisere avdelingens virksomhet. Byggesaksavdelingen vil aldri komme i posisjon til å ta 

kontroll over enhver ulovlighet som oppstår eller som avdelingen blir kjent med, noe som 

heller ikke er forutsatt i loven eller forventet av overordnede myndigheter. Det er allikevel et 

selvsagt mål at de ulovligheter som er kjent må følges opp. Det handler derfor om at de 

alvorligste sakene må prioriteres foran de mindre alvorlige saker.  

 

 

Rådmannen 

29.04.15 
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Sak nr. Sak Møtedato 

16/2015 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 

2014 

11.05.15 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Regnskap 2014 (sendt medlemmene tidligere)

2. Årsberetning 2014

3. Revisors beretning for årsregnskapet 2014

4. Notat om fond fra rådmannen

5. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse

Saksopplysninger 
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet skal 

omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Årsregnskapet 

skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet, og årsregnskapet skal være avlagt 

innen 15. februar i året etter regnskapsåret.  

Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I kommunens årsberetning 

skal det blant annet redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å 

sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.  

Revisor skal avgi revisjonsberetning etter at årsregnskapet er avlagt og senest 15. april. I 

revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 

1. om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk,

2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og

om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med regulert budsjett,

3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistens med årsregnskapet, og om

forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig

underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter,

4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Revisor har avlagt sin beretning den 27.april 2015. Revisjonsberetningen er avgitt uten presiseringer 

og forbehold. Kontrollutvalget har mottatt et nummerert brev i forbindelse med årsregnskapet 2014 

som behandles i sak 17/2015. Anmerkningene er imidlertid av en slik karakter at det ikke har hatt 

innvirkning på konklusjonen i revisors beretning. 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om 

årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold 

som skal tas med i uttalelsen. Uttalelsen avgis til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være 

formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  

Kontrollutvalget har tidligere bedt om å få et notat om fond fremlagt i forbindelse med 

årsregnskapet 2014. Notatet er vedlegg 4 til saken. 
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Rådmannen ved økonomidirektør Erik Nafstad vil være tilstede i møtet for å legge frem 

årsregnskapet for 2014, oversikt over fond samt svare på spørsmål fra kontrollutvalget. Videre vil 

revisjor legge frem revisjonsberetningen og presentere arbeidet med revisjon av Skedsmo 

kommunes årsregnskap 2014. Deretter legges det opp til at kontrollutvalget drøfter forslag til 

kontrollutvalgets uttalelse se vedlegg 5. Behandlingen av årsregnskapet må sees i sammenheng med 

behandlingen av nummerert brev nr. 7 i sak 17/15. 

Forslag til vedtak 
Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap 2014, 

og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Rådmannens kommentar

Skedsmo kommune er i utvikling

Gjennom flere år har Skedsmo kommune utviklet 
tettstedsstrategien for vår utbygging i samsvar med 
nasjonale retningslinjer. Denne utviklingen har ført til 
at det er ubalanse mellom utbyggingspolitikken i kom-
munen og den kommunale infrastrukturen det vil være 
behov for på sikt, spesielt innenfor skole og barnehager. 
For å møte framtidige behov, har vi i 2014 kjøpt tomt i 
Sophie Radichs vei til ny skole i Lillestrøm. Med tett-
stedstrategien ønsker vi at Lillestrøm skal vokse og bli 
en moderne by med urbane kvaliteter samtidig som 
villabyen skal bestå i deler av byen. Moderne bygninger 
med forretninger og boliger er reist også i år, og det er 
stor etterspørsel etter boliger i Lillestrøm. 

Kommunene på Nedre Romerike laget i 2014 en felles 
uttalelse til det pågående arbeidet med areal- og 
transportpolitikk i Oslo og Akershus. Det er enighet på 
Nedre Romerike om å satse på byutvikling i bybåndet 
Skedsmo-Rælingen-Lørenskog-Oslo. Utfordringen i 
dette bybåndet er å få til en felles samlet utvikling som 
også omfatter felles næringsutvikling. Transporten skal 
i størst mulig grad flyttes til kollektive løsninger, og her 
er Romeriksbanen sentral. Det er viktig å holde fast ved 
den strategien som er oppnådd for regionens framtidige 
utvikling.  

Det er et konstant press på kommunen om å yte tjen-
ester på mange områder. Organisasjonen arbeider 
derfor kontinuerlig for å utnytte ressursene så godt som 
mulig. Digitale løsninger for å betjene publikum er ett 
av virkemidlene vi satser mye på. Dette gir publikum 
større fleksibilitet til å kontakte kommunen, og kom-
munen oppnår en mer effektiv håndtering av både infor-
masjonsutveksling og behandling av henvendelser som 
søknader og bestillinger. Utvikling av hjemmesiden er 
helt sentral, men også sosiale medier tas i bruk.

Utbyggingen av skolelokalene i kommunen fortsatte 
også i 2014. En ny og moderne ungdomsskole Bråtejor-
det skole, ble innviet til skolestart høsten 2014. Skole-
lokalene til tidligere Stalsberg ungdomsskole er ombygd 
og innlemmet i Sagdalen skole, og utvidelse av Fryden-
lund er under arbeid. Dette har gjort at skolekapasiteten 
på Strømmen er vesentlig forbedret, og elevene har 
moderne og gode lokaler i nærmiljøet. Det er stor etter-
spørsel etter skoletilbud for barn med nedsatt funksjon-
sevne, og utvidelsen av Frydenlund skole vil være viktig 
for denne gruppen elever.

Befolkningen i Skedsmo økte med 537 innbyggere og 
folketallet er 51.725 innbyggere ved årsskiftet. Dette er 
lavere befolkningsvekst enn det vi budsjetterte med, 
og som vi har lagt til grunn for framtidige prognoser. 

Netto innflytting til kommunen var 326 personer, mens 
fødselsoverskuddet var 212.  Elevtallet i skolene våre 
økte med 89 barn, mens det var 49 færre barn i kom-
munale og private barnehager. Befolkningsveksten og 
sammensetningen i befolkningen har stor betydning 
for volumet i tjenesteproduksjonen og for kommunens 
inntekter. Vi tror den lave befolkningsveksten i 2014 
ikke vil være typisk for framtida, og tror at befolknings-
veksten igjen vil øke når boligprosjektene som er under 
planlegging, blir realisert.

I Skedsmo kommune er 24 % av befolkningen innvan-
drere, og vår kommune er dermed en av kommunene 
i landet med høyest andel innbyggere med innvan-
drerbakgrunn. Kommunen har stor kompetanse på 
integreringsarbeid, og vi lykkes godt i dette arbeidet. 
 Integrering har vært et hovedsatsingsområde i organi-
sasjonen i 2014, og vil også være det de kommende 
årene. Skedsmo kommune er en god kommune å bo i 
også for våre innvandrere, og vi satser mye på at det 
fortsatt skal være slik. 

Fallende oljepris gir svakere utvikling i norsk økonomi 
enn vi har hatt i årene før 2014. Dette får konsekvenser 
for kommunesektoren, noe vi opplevde i året som 
gikk. Dette vil forsterke seg framover. Kommunen har 
 begrenset mulighet for å styre inntektene, derfor er det 
utgiftssiden i første rekke, vi må ha kontroll på. Vi styrte 
utgiftene meget godt i 2014 og hadde tilnærmet samsvar 
mellom budsjett og regnskap. Utfordringer vi opplevde 
i 2014 på tjenester innen pleie og omsorg, sosialhjelp 
og til hjelp og støtte for utsatte grupper, kan øke og 
bli  krevende å løse med lavere budsjettrammer i de 
nærmeste årene.

Året vi har vært igjennom, bærer således bud om at 
Skedsmo kommune vil møte utfordringer med fortsatt 
å levere et godt tjenestetilbud til befolkningen med 
 mindre ressurser enn vi har i dag. Jeg er imidlertid trygg 
på at vår kommune er godt rustet til å møte utfordring-
ene på en best mulig måte. Vi er gode på omstilling, har 
evne til å ta i bruk ny teknologi og har motiverte og dyk-
tige medarbeidere. Jeg har stor tro på at organisasjonen 
vår vil greie framtidige utfordringer.

Lillestrøm 30. mars 2015

Torstein Leiro
rådmann
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Befolkningsutvikling

Skedsmo kommune er den 14. største kommunen 
i Norge. Kommunen hadde 51.725 innbyggere 
pr. 31.12.2014. Befolkningsveksten i 2014 var på 
537 innbyggere (1,05%), den laveste siden 2001. 
 Befolkningsveksten var lavere enn de foregående 
år på tross av økt boligbygging.  

Befolkningsendringer 2011-2014   
 
År 2011 2012 2013 2014
Folketallet 1. januar 48.752 49.698 50.532 51.188
Fødte 605 584 546 568
Døde 355 355 333 356
Fødselsoverskudd 250 229 213 212
Innflyttinger 4.533 4.598 4.601 4.450
Utflyttinger 3.834 3.987 4.140 4.124
Nettoflytting inkl. 
inn- og utvandring 699 611 461 326
Folketilvekst 946 834 656 537
Folketallet ved 
utgangen av året 49.698 50.532 51.188 51.725
Kilde: SSB

Kommuneplanen

I 2014 har forslag til revidert kommuneplan vært 
til første gangs politisk behandling, og planen 
har vært lagt ut til offentlig ettersyn. Planen vil 
bli sluttbehandlet i kommunestyret medio 2015. 
Planforslaget bygger på de føringer som kom-
munestyret har lagt i planprogram og planstrategi 
(2012), på de hovedgrep og overordnede strategier 
for utvikling som allerede i flere perioder har ligget 
i kommunens styringsdokumenter. 

Boligbygging og byutvikling 

Mer enn 90% av boligbyggingen de siste 15 år har 
vært byboliger sentralt i Lillestrøm og på Strøm-
men.  Slik boligbygging dominerte også i 2014. Det 
ble i løpet av året ferdigstilt 447 boliger. Dette er 
over gjennomsnittet for siste 15 år (ca 400).

Boligbygging 2010-2014

År 2011 2012 2013 2014
Boliger ferdigstilt 110 197 304 447

Det pågår et omfattende arbeid (områderegulering-
er) med tilrettelegging for ytterligere boligbygging 
i sentrale områder av Lillestrøm og Strømmen. 
Byggevirksomheten har da også i løpet av de to 
siste årene tatt seg opp etter den markerte ned-
gangen som kommunen opplevde i tilknytning til 
finanskriseårene 2008-2009. Om boligbyggingen 
holdes på 2014-nivå i de kommende år, forventes 
befolkningsveksten igjen å øke til nivået i 2011 (ca 
2% pr. år).

Næringsutvikling Skedsmo

Skedsmo er en av fire kommuner i Akershus med 
netto innpendling, og vi er en næringsmessig 
vekstkommune både i landssammenheng og i 
sammenligning med kommuner i Oslo-området. 
Oslo er den største innpendlingskommunen, og 
den kommunen som innpendlingen øker mest 
fra. I 2014 ble det i Skedsmo registrert 631 nyet-
ableringer av næringsvirksomhet mot 607 i 2013 
(SSB).  En stor andel av nyetableringene er en-
keltpersonsforetak. Nyetableringene i 2014 sys-
selsatte ved årsskiftet til sammen 1348 personer 
(eiere og ansatte). Skedsmo har i overkant av 
28.000  arbeidsplasser, 76% av disse i privat sek-
tor.  Antall arbeidsplasser har de siste femten år 
økt med vel 30%.  Selv om offentlig sektor i denne 
perioden prosentvis har økt noe raskere enn privat 
sektor, så har offentlig sektor en mindre andel av 
arbeidsplassene i Skedsmo enn på landsbasis. 
Det har her i 2014 vært betydelig økning i handel/
besøksnæring og byggenæring, mens industrien 
fortsetter å gå tilbake. Utviklingen av spesialisert 
kunnskapsintensivt næringsliv og kontorar-
beidsplasser tok seg også i noe opp i 2014. 
(Kilde: Telemarksforskning 2014).  

Regionalt samarbeid

Kommunen har i 2014 inngått i et samarbeid med 
de øvrige SNR-kommunene om utforming av en 
felles uttalelse til «Regional plan for samordnet 
areal og transport». Planforslaget var ved utgan-
gen av året på høring, og vil bli endelig vedtatt av 
Oslo bystyre og fylkestinget i Akershus i løpet av 
2015. I SNRs uttalelse står utvikling av den sentrale 
 byaksen Kjeller-Lillestrøm-Ahus- Lørenskog sen-
tralt. Betydningen av at den bymessige utviklingen 
her understøttes av framtidige samferdselsin-
vesteringer, understrekes sterkt i både Skedsmo 
kommunes og SNRs uttalelse.
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Internasjonalt prosjektsamarbeid 

Skedsmo kommune ansatte i februar 2014 en EU-
koordinator. Stillingen har tre hovedoppgaver: 
utvikle kommunens internasjonale strategi, øke 
kommunens deltakelse i EU-prosjekt og følge opp 
kommunens medlemskap i Osloregionens Europa-
kontor (ORE). 

I 2014 ble arbeidet med utvikling av kommunens 
internasjonale strategi og langsiktig prosjektut-
vikling prioritert. Kommunens internasjonale 
strategi ble lagt frem for kommunestyret etter en 
lengre prosess med involvering av alle sektorer i 
oktober 2014. Strategien legger grunnlag for kom-
munens internasjonale engasjement og vektlegger 
at deltakelse i internasjonale prosjekt skal være 
et virkemiddel for å nå kommunens mål. Det er 
deltatt i følgende prosjekt: 

• Interregprosjektene Next Move II og Green Drive 
Region. Prosjektet vil bidra til å nå målene i 
kommunens energi- og klimaplan.

• Et byutviklingsprosjekt knyttet til småbyut-
fordringer i storbyregioner i samarbeid med 
fylkeskommunen, Ski og Bærum kommuner. 
Prosjektet skal søke URBACT-programmet i juni 

2015, og vil bidra til å nå kommuneplanens mål 
om stedsutvikling.

• Helse- og sosialsektoren søkte sammen med 
Aurskog-Høland kommune og Kunnskapsbyen 
Lillestrøm i 2014 fylkeskommunen om regionale 
innova sjonsmidler til et forprosjekt knyttet til 

e-helse og tjenesteinnovasjon. Forprosjektet skal 
etter planen inngå i en interregsøknad i august. 
 Prosjektet vil blant annet bidra til å nå mål i 
digitaliseringsstrategien.

• Prosjekt knyttet til kvalifisering av innvandrere 
med lav eller ingen utdannelse i regi av IMDi. 
Prosjektet er finansiert av EUs program for 
utdanning og bidrar til å nå handlingsprogram-
mets sektorovergripende mål om integrering. 
Prosjektet er godkjent.

Natur og miljø

Vannkvaliteten i Nitelva og Leira
Av overvåkingsresultatene for 2014 går det fram 
at ved alle prøvetakingsstasjonene i Skedsmo 
er vannkvaliteten generelt dårlig. Det må derfor 
gjennomføres mange tiltak både i Skedsmo og i de 
øvrige kommunene som elvene går gjennom, for 
at vassdragene våre skal nå målet om god økolo-
gisk tilstand innen fristen (krav som følger av EUs 

Rådhuset Foto: Birgit Wærstad
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vanndirektiv og den norske vannforskriften). De 12 
kommunene som har avrenning til Leira og Nitelva 
samarbeider med utgangspunkt i «Vannområde 
Leira-Nitelva» for å planlegge og gjennomføre 
nødvendige tiltak. Det er utarbeidet en ny tiltaks-
analyse for begge vassdragene i 2013/2014. Høring 
av regional plan for vannforvaltning Glomma, som 
omfatter vannområde Leira-Nitelva er gjennomført 
i 2014, og planen skal vedtas i løpet av 2015. Det 
vil ta tid før man får gjennomført alle nødvendige 
tiltak og enda lengre tid før man fullt ut ser effek-
ten av alle tiltakene i vassdragene. I denne sam-
menhengen er forebygging spesielt viktig. Derfor 
legges det mye vekt på forebyggende tiltak som for 
eksempel rådgivning/veiledning eller tilretteleg-
ging for mer lokal overvannshåndtering (LOD). 
Spesielt i kommunens by- og tettstedsutvikling og 
i møte med nye løsninger for samfunnsutviklingen 
er dette et prioritert område. 

Viktige tiltak for å forbedre vannkvaliteten i 
vassdragene der kommunen er myndighet, gjøres 
 innen vann og avløp. Gamle avløpsledninger skift-
es ut, og anlegg som ikke er tilknyttet kommunalt 
avløp vil på sikt bli tilknyttet kommunal kloakk. 
Det settes nå krav til LOD i nye reguleringsplaner, 
og i forbindelse med byggesaker. Dette gjøres for å 
sikre kapasiteten i avløpssystemene og for å bidra 
til god vannkvalitet i vassdragene. Overvannet 
skilles ut fra spillvannet slik at renseanlegget på 
sikt blir mindre belastet med fremmedvann. 

Et viktig miljøtiltak for å redusere erosjon og avren-
ning av jord og næringsstoffer fra jordbruksareal 
er å unngå høstpløying på de mest erosjonsut-
satte arealene. I 2014 ble 32 % av kornarealene i 
Skedsmo omfattet av miljøtiltak med redusert eller 
utsatt jordarbeiding. Dette er omtrent tilsvarende 
foregående år.

Avfallshåndtering i Skedsmo
I 2014 samlet ROAF inn 10 890 tonn husholdnings-
avfall (restavfall og matavfall) og 3000 tonn papp/
papir fra husholdningene i Skedsmo.

Fra alle kommunene ble det samlet inn ca. 76.695 
tonn avfall, dette ble enten hentet hjemme hos 
husholdningen eller brakt til en av ROAFs gjenvin-
ningsstasjoner eller til et returpunkt. Dette er en 
liten nedgang siden 2013, og tilsvarer ca. 450 kg/

per innbygger i ROAF-området, noe som er 7 kg/
innbygger mindre enn i 2013. Fra alt mottatt avfall i 
2014 ble ca. 1% levert til ombruk, ca. 39 % levert til 
materialgjenvinning, 56,4 % levert til energigjen-
vinningen og 3,6 % gikk til Bøler deponiet.

En del avfall, mesteparten næringsavfall fra virk-
somheter i og utenfor kommunen, deponeres på 
Bøler avfallsdeponi. Totalt ble det deponert 22.660 
tonn avfall i 2014. Driften av deponiet er i tråd med 
tillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
og ny tillatelse ble gitt ROAF i desember 2013. På 
deponiet samles sigevannet opp og forbehandles 
før det ledes til renseanlegget til NRA. Deponigas-
sen inneholder mye metan. Denne samles opp, og 
blir benyttet til energiproduksjon ved Akershus 
EnergiPark.  

I januar 2014 startet ROAF opp det høyteknolo-
giske sorteringsanlegget som sorterer ut matavfall i 
grønne poser og plast i fem ulike kvaliteter. I tillegg 
tar sorteringsanlegget ut andre avfallstyper, som 
magnetisk- og ikke magnetisk metall og blandet 
papir.  ROAF tar miljøansvar på alvor, og fra 
 september 2014 gikk alle renovasjonsbilene i ROAF 
på biogass produsert av ROAF- innbyggernes eget 
matavfall.

Energi og klima
På dette området er kommunen i en del store 
omstillingsprosesser. Innen energieffektivisering i 
egen virksomhet er EPC og omleggingen av veg-
belysning store og viktige prosjekter som igangsatt. 
Når det gjelder omlegging til nullutslippstransport 
så er kommunen i gang med å legge om i egen 
drift, og implementering av ladepunktstrategien 
vil sikre god progresjon i 2015/2016. Vi har gode 
erfaringer med deltakelse i hydrogenprosjektet 
Next Move, som ble avsluttet i oktober 2014. Vi 
har vært med i utviklingen av de nye Interregpro-
sjektene Next Move II og Green Drive Region, som 
har planlagt oppstart sommeren 2015. Til sam-
men gjør dette at kommunen har et godt grep om 
utviklingen mot fornybarsamfunnet. Gjennom nytt 
sorteringsanlegg på ROAF er kommunen på et nytt 
og bedre nivå når det gjelder avfallshåndtering og 
resirkulering.

Hvis man ser på kommunen som helhet er samlet 
transport økende, og på kort sikt er kommunens 
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Sagelva Foto: Birgit Wærstad

virkemidler for å begrense transporten begrenset. 
Fokus på sykkel, gange og kollektivtransport er 
sentralt, og vil bli stadig viktigere. Om vi skal nå 
energi- og klimaplanens målsetninger må vi gan-
ske sikkert ha en stor andel nullutslippskjøretøy i 
kommunen innen 2020. 

På lengre sikt er bærekraftig byutvikling det mest 
sentrale for å sikre utviklingen mot et samfunn 

med lave klimagassutslipp. Kommunen gjør 
viktige grep gjennom klare strategier for hvordan 
veksten i kommunen skal skje, og planlegging for 
vekst rundt kollektivknutepunktene er sentralt. 
Det regionale plansamarbeidet er med og trekker i 
retning av klimaeffektive og kollektivbaserte byut-
viklings- og samferdselsstrategier. 
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Kommunens ledelse

Kommunestyrets sammensetning
Parti Antall
Arbeiderpartiet ........................ 19
Høyre ....................................... 14
Fremskrittspartiet .................... 4
Sosialistisk Venstreparti .......... 2
Venstre ..................................... 2
Folkets Røst By- og bygdeliste .. 2
Kristelig Folkeparti .................. 1
Pensjonistpartiet ...................... 1
Senterpartiet ............................ 1
Uavhengig  ............................... 1
Sum ......................................... 47

Formannskapets sammensetning
Arbeiderpartiet ........................ 4
Høyre ....................................... 4
Fremskrittspartiet .................... 1
Kristelig Folkeparti .................. 1
Sosialistisk Venstreparti .......... 1
Venstre ..................................... 1
Uavhengig  ............................... 1
Sum ......................................... 13

Politiske utvalgsledere
Kommunestyret Ordfører 
Ole Jacob Flæten (A)

Formannskap Ordfører 
Ole Jacob Flæten (A) 

Hovedutvalg for helse- og sosial 
Ann-Kristin Fiskerud (SP)

Hovedutvalg for utdanning 
Lisbeth Gamre Skulstad (KrF)

Hovedutvalg for teknisk sektor 
Ulf Erik Bakke (A) 

Hovedutvalg for kultur, 
miljø og landbruk 
Anne Line Gudbjørgsrud (V)
Kontrollutvalget 
Asle Johansen (H)

Skedsmo formannskap
Ordfører: Ole Jacob Flæten (A) 
Varaordfører: Boye Bjerkholt (V) 
Runhild Aae Klausen (A)
Jørgen Vik (A)
Anne-Marie Lervik (A)
Kjartan Berland (H)
Trine Nordstrøm (H)
Bjørn Arne Tronier (H)
Trine Reitehaug (H)
Glenn Simon Nerdal (Frp) 
Øyvind Lensnes (UA)
Kåre Mæland (SV)
Lisbeth Gamre Skulstad (KrF)

Skedsmo formannskap

Foran fra venstre: Bjørn Arne Tronier 
(H),Jørgen Vik (A), Ole Jacob Flæten (A), 
rådmann Torstein Leiro.

Bak fra venstre: Boye Bjerkholt (V), Inger 
Hegna (H) varamedlem, Kåre Mæland (SV), 
formannskapssekretær Iren Hagen, Anne-
Marie Lervik (A), Runhild Aae Klausen (A), 
Lisbeth Gamre Skulstad (KrF), 
Kjartan Berland (H), Trine Reitehaug (H).
Ikke tilstede: Trine Nordstrøm (H), Øyvind 
Lensnes (UA), Glenn Simon Nerdal (Frp)

Kommunens ledergruppe

Bak fra venstre: Kommunal direktør teknisk Tor 
Inge Guttelvik, økonomidirektør Erik Nafstad, 
rådmann Torstein Leiro, kommunaldirektør 
utdanning Helge Dulsrud, kommunaldirektør 
kultur Anne Berit Haavind, eiendomssjef Hans 
Tokvam.
Foran fra venstre: Org- og personaldirektør 
Anne Hellandsjø, k. kommununaldirektør helse- 
og sosial Arild Hammerhaug. 
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Driftsregnskapet

Beløp i 1000 kr   Note Regn 2014 Oppr bud 2014 Regn 2013

Skatteinntekter .........................................   -1 334 552 -1 335 700 -1 301 537
Rammetilskudd ........................................   -1 021 097 -1 044 300 -947 067
Eiendomsskatt ..........................................   -37 242 -37 500 -37 127
Andre salgs- og leieinntekter ....................  1 -1 075 862 -778 633 -923 126
Sum driftsinntekter ..............................   -3 468 753 -3 196 133 -3 208 857

Lønn .........................................................   2 030 609 1 968 020 1 896 476
Kjøp av varer/tjenester i kommunens 
tjenesteproduksjon ...................................    508 905  462 215  447 497 
Kjøp av varer/tjenester som erstatter 
kommunens tj.produksjon ........................   450 222 456 209 450 266
Overføringer ..............................................   243 850 243 790 230 935
Avskrivninger ............................................   117 083 115 000 113 429
Fordelte utgifter ........................................   -63 409 -56 326 -53 766
Sum driftsutgifter ......................................   3 287 261 3 188 908 3 084 837

Brutto driftsresultat .............................   -181 491 -7 224 -124 020

Renteutgifter .............................................   63 059 65 700 60 205
Renteinntekter ..........................................    -37 625  -40 782  -37 849 
Avdrag ......................................................   110 927 108 745 106 472
Mottatte avdrag .........................................   -77 -10 -28
Motpost avskrivninger ..............................   -117 083 -115 000 -113 429
Utlån .........................................................   173 0 0

Netto driftsresultat ...............................   -162 117 11 429 -108 650

Anvendelse av netto driftsresultat: ......    

Finansiering av investeringer ....................   12 412 5 800 50 666
Bruk av avsetninger  .................................  2 -77 845 -49 583 -78 822
Avsatt til fond ...........................................  3 227 550 32 354 99 736
Anvendelse av netto driftsresultat .......   162 117 -11 429 71 580

Regnskapsresultat ................................   0 0 -37 070

 Noter til driftsregnskapet  
   
1 Fordeler seg slik: Regn 2014 Regn 2013 
 Gebyrer og salgsinntekter -299 735 -289 081
 Refusjon sykepenger/svangerskap -87 454 -81 426
 Øvrige refusjoner -368 034 -266 542
 Overføringer fra staten -147 733 -121 622
 Overføringer fra andre -12 507 -5 820
 Brukerbetalinger -160 399 -158 634
 Sum andre salgs- og leieinntekter -1 075 862 -923 126
   

2 Fordeler seg slik: Regn 2014 Regn 2013 
 Bruk av disposisjonsfond -72 605 -67 400
 Bruk av bundne driftsfond -5 240 -11 422
 Sum bruk av fond -77 845 -78 822
   
 
3 Fordeler seg slik:   
 Avsetning til disposisjonsfond 77 586 82 816
 Avsetning til bundne driftsfond 149 964 16 919
 Sum avsetning til fond 227 550 99 736
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Investeringsregnskapet

Beløp i 1000 kr  Note Regn 2014 Oppr bud 2014 Regn 2013

Sentraladministrasjon ..............................    644 867 329 800 317 255
Utdanning .................................................    0 0 0
Helse og sosial ..........................................    2 261 2 200 1 755
Kultursektoren ..........................................    19 936 9 900 31 700
Teknisk sektor ...........................................    110 665 120 500 86 800
Brutto investeringsutgifter .................... 1 777 729 462 400 437 510

Øvrig finansieringsbehov ......................   
Utlån og kjøp av aksjer og andeler ............  2 96 553 80 000 37 565
Avdrag på lån  ...........................................  3 35 937 14 200 38 879
Avsetninger ...............................................   100 060 0 39 779
Dekning av tidligere års udekket ..............   3 186 0 21 616
Sum finansieringsbehov........................  1 013 465 556 600 575 350

Finansiering: .........................................   
Fremmedkapital: ...................................   
 - Bruk av lån .............................................   -666 579 -265 360 -404 964
 - Andre inntekter og refusjoner ................  4 -114 500 -68 980 -36 895
 - Tilskudd til investeringer .......................  5 -208 0 -310

Egenkapital: ..........................................   
 - Overføring fra driftsregnskapet ..............   -12 412 -5 800 -50 666
 - Salg av driftsmidler og fast eiendom ......  6 -39 289 -102 560 -23 588
 - Mottatte avdrag etableringslån ..............   -24 140 -11 200 -25 259
 - Bruk av fond ..........................................   -152 599 -102 700 -30 482
 - Bruk av tidligere års udisp overskudd ....   -3 736  0

Sum finansiering ...................................  -1 013 465 -556 600 -572 164
Udekket .................................................  0 0 3 186

Noter til investeringsregnskapet  

1 Investeringene er hovedsakelig knyttet til 
 nybygg og rehabilitering av skolebygg, kjøp/ombygging 
 av kommunale boliger, investeringer i 
 idrettsanlegg og investeringer i teknisk sektor. 
 En detaljert oversikt over brutto utgifter for 
 investeringene finnes i sektorkommentarene.  

2 Består av:  Regn 2014
 Videreutlån av etableringslån  50 072
 Egenkapitalinnskudd KLP  46 481 

Sum  96 553
  
3 Avdrag startlån  13 737
 Ekstraordinært avdrag egne lån  22 200
 Sum  35 937
    
4 Momskompensasjon investeringer  -83 725
 Tilskudd fra Husbanken - boliger Solbakken  -8 910
 Ref fra private - vann/avløp Bråtejordet  -6 018
 Erstatning forsikringsskade (SKB boliger)  -5 545
 Fra Statens vegvesen - aksjon skolevei  -3 631

 Refusjon angående tekniske investeringer  -1814
 Tilskudd fra Husbanken - SKB boliger  -1 781
 Refusjon trafikksikkerhetstiltak  -950
 Refusjon fra private (tekn inv og områdereguleringer) -777
 Refusjon Lillestrøm sykkelby  -442
 Ref fra Universitetet - arkeologiske utgravninger -439
 Refusjon fra Enova - veilys  -383
 Refusjon garantiarbeider  -84
    -114 500
   
5 Fra fylkeskommunen - Skedsmo kapell  -208
   
6 Fordeler seg slik:  
   Regn 2014 Regn 2013
 Salg av SKB-boliger -7 266 0
 Salg av eiendommer og mindre tomter  -6 736  -2 537
 Tomt Husebyjordet 0 -12 745
 Salg av maskiner/transportmidler -310 -303
 Tomt Romerike krisesenter IKS 0 -5 228
 Tomt Folkets hus kvartalet  -24 977 -2 775
 Sum -39 289 -23 588
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Beløp i 1000 kr  Note 2014 2013 
 
Anleggsmidler

Faste eiendommer ....................................    4 514 396 3 884 617
Maskiner/transportmidler.........................    46 541 45 926
Langsiktige utlån ......................................   1 355 973 330 024
Aksjer/andeler ..........................................   2 67 362 21 372
Pensjonsmidler .........................................    2 640 613 2 418 057
Sum anleggsmidler ...............................    7 624 884 6 699 996

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer ................................    158 277 142 504
Bank, obligasjoner, sertifikater .................    1 111 240 1 073 360
Sum omløpsmidler ...............................    1 269 517 1 215 863

SUM EIENDELER ...................................    8 894 400 7 915 858

Egenkapital:
Fondsmidler .............................................   3 -661 917 -531 417
Regnskapsmessig mindreforbruk .............    0 -37 070
 Konto regulering regnprinsipp .................    16 547 16 547
Udekket i kapitalregnskapet .....................    0 3 186
Kapitalkonto .............................................    -1 531 554 -1 343 048
Sum egenkapital ...................................    -2 176 924 -1 891 802

Gjeld

Pensjonsforpliktelse .................................    -3 424 027 -3 207 359
Langsiktig gjeld ........................................    -2 813 785 -2 401 348
Kortsiktig gjeld .........................................   4 -479 664 -415 349
Sum gjeld ..................................................    -6 717 476 -6 024 056

SUM GJELD OG EGENKAPITAL ..............    -8 894 400 -7 915 858
Balansens nettosum .............................    0 0

 Noter til balanseregnskapet  
   
1 Fordeler seg slik: 2014 2013
 Husbanken, videreutlån 237 432 211 328
 Utlån til fylkeskommunen (Idrettshall) 16 750 17 000
 Utlån til private 99 235 99 140
  Div. borettsinnskudd 2 556 2 556
 Sum 355 973 330 024
   
2 Fordeler seg slik: 2014 2013
 Aksjer i Lillestrøm kultursenter 13 499 13 499
 Egenkapitalinnskudd KLP 50 701 4 220
 Øvrige aksjer/andeler 3 162 3 653
 Sum 67 362 21 372

3 Fordeler seg slik: 2014 2013
 Disposisjonsfond -224 440 -253 387
 Ubundne kapitalfond -92 028 -90 625

 Bundne kapitalfond -82 095 -68 506
 Bundne driftsfond -263 354 -118 899
 Sum -661 917 -531 417
   
4 Fordeler seg slik: 2014 2013
 Påløpte renter (ikke bet) -12 683 -11 543
 Forskuddstrekk -60 581 -57 134
  Feriepenger -159 738 -148 375
 Arb.g.avg -63 533 -57 713
 Leverandørgjeld -157 159 -119 853
  Periodiseringer 15 510 8 592
 Trekk rammetilskudd -10 575 -4 603
 Variabel lønn des 2013 (bet jan 2014) -16 628 -16 031
 Div. annen kortsiktig gjeld -14 277 -8 689
 Sum -479 664 -415 349
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Regnskapet for 2014 er gjort opp i balanse.  Det ble 
nødvendig å foreta strykninger på 4,8 mill. kroner 
i budsjetterte avsetninger til fond for å få balanse i 
regnskapet. Resultatet besto av følgende (resultatet 
er sett i forhold til revidert budsjett):

Minus betyr merinntekt/mindreutgift.
Samlet overskudd i sektorene -18,7 mill. kroner
Mindreinntekter skatt og rammetilskudd 24,3 mill. kroner
Mindre avsetning til fond (strykninger) -  4,1 mill. kroner
*Variabel lønn for desember 2014 felleskapittel - 1,6 mill. kroner
Sum mindreinntekter/merutgifter div fellesposter 0,1 mill. kroner
Sum regnskapsmessig overskudd 0,0 mill. kroner

*Påløpt variabel lønn for desember 2014 (som utbetales i januar 2015), 
er kostnadsført i regnskapet for 2014 på felleskapitlet, og ikke på sek-
torene der utgiftene er påløpt. 

Det samlede overskuddet i sektorene fordeler seg 
slik: 
Sentraladministrasjonen -  3,8 mill. kroner (overskudd)
Utdanningssektoren -  7,2 mill. kroner (overskudd)
Helse- og sosialsektoren - 10,1 mill. kroner (overskudd)
Kultursektoren 1,1 mill. kroner (underskudd)
Teknisk sektor 1,2 mill. kroner (underskudd)
Sum avvik - 18,7 mill. kroner (overskudd)

I sektorkommentarene vil årsaken til avvikene på 
hver enkelt sektor forklares nærmere.

Driftsinntekter 
Totale driftsinntekter var 3.208 mill. kroner i 2014. 
Skatt og rammetilskudd utgjorde 67,9 % av inntek-
tene, mens salgs- og leieinntekter utgjorde 31 %. 
Eiendomsskatten utgjorde 1,1%.  Driftsinntektene 
er økt med 8,1% fra 2013.

De samlede driftsinntektene ble 272,6 mill. kroner 
høyere enn opprinnelig budsjett. Merinntektene 
er fordelt på følgende poster: Merinntekter på 
postene for refusjon sykefravær/foreldrepenger 
(70 mill. kroner), momskompensasjon (15 mill. 
 kroner), merinntekter statstilskudd (47 mill. 
kroner), refusjon fra andre kommuner/fylkeskom-
muner (9 mill. kroner) og merinntekter refusjon fra 
private (131 mill. kroner). Den største merinntekten 
i 2014 var en overføring fra NRV/RA2 på 125 mill. 
kroner som følge av opprydding i de gamle vann- 
og avløpsselskapene.  Merinntektene fra stat og 
 andre kommuner/fylkeskommuner består i hoved-
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sak av øremerkede prosjektmidler, flyktninge-
tilskudd, tilskudd til ressurskrevende brukere. 
Kommunal akutt døgnenhet (KAD) startet opp i 
juni 2014. Dette lå ikke inne i opprinnelig bud-
sjett i helse- og sosialsektoren, og tilskuddet både 
fra staten og samarbeidskommunene (til sam-
men 23,5 mill. kroner) blir derfor en merinntekt i 
forhold til opprinnelig budsjett. Størstedelen av de 
 merinntektene som er nevnt ovenfor er disponert i 
løpet av året eller avsatt til fond.   

Driftsutgifter
Totale driftsutgifter (eks. avskrivninger) var 3.170 
mill. kroner i 2014. Driftsutgiftene er økt med 6,7% 
fra 2013. Totale driftsutgifter ble 96 mill. kroner 
høyere enn opprinnelig budsjett, og må i hovedsak 
sees i sammenheng med merinntektene som vist til 
over. 

Driftsutgifter - lønn
Lønnsutgiftene var på 2.030 mill. kroner og ut-
gjorde 64,0 % av de totale driftsutgiftene i 2014. 
I 2013 utgjorde lønnsandelen 63,8%.   Samlede 
lønnsutgifter økte med 7,1 % fra 2013 til 2014.

Summen av lønnsutgifter og refusjon sykepenger/
fødselspenger viser en netto besparelse på 7,8 mill. 
kroner i forhold til opprinnelig budsjett og 31,9 
mill. kroner i forhold til revidert budsjett.  Disse 
netto merinntektene er delvis gått til å dekke 
utgifter til innleide vikarer som opprinnelig var 
budsjettert med 0,8 mill. kroner, men som viser et 
forbruk på 19,5 mill. kroner. 

Det var satt av 36,6 mill. kroner til årets lønnsop-
pgjør i sektorene. I tillegg var det satt av en «re-
serve» på 19 mill. kroner som ble budsjettert som 
avsetning til fond på felleskapitlet. Resultatet i 
sektorene ble omtrent som budsjettert, dog med 
noe mindre utgifter i utdanningssektoren. Det var 
kun kultursektoren som fikk tilført 0,5 mill. kroner 
av ekstrapotten. 

Driftsutgifter - drift
Avvikene her består av en rekke mindre og større 
poster som blir omtalt i sektorkommentarene. 

Skatteinntekter og rammetilskudd
Kommunens skatteinntekter ble 1.334,5 mill. 
kroner i 2014, noe som var 1,1 mill. kroner lavere 
enn opprinnelig budsjettert. Skatteinntektene i 
2014 økte med 2,5 % i forhold til regnskapet for 
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2013. Gjennomsnittlig vekst for alle kommunene i 
Akershus var 2,7 %.  

Rammetilskuddet var budsjettert til 1,044 mill. 
 kroner, mens mottatt rammetilskudd endte 23,2 
mill. kroner lavere. Årsaken til dette er at skat-
teinngangen for landet totalt endte 2,2 milliarder 
kroner lavere enn opprinnelig anslag, og dette får 
betydning for rammeoverføringene til alle kom-
munene. De fleste kommunene opplevde svikt i 
skatteinntektene, mens Skedsmo kommune hadde 
en bedre skatteutvikling og fikk innbetalt skatt 
som budsjettert. Når Skedsmo kommune har en 
bedre skatteutvikling enn gjennomsnittet, blir 
kommunen trukket i inntektssystemet for at de 
kommunene som opplever skattesvikt skal få kom-
pensert noe av sviktende inntekter. Sum mindre-
inntekt på skatt og rammetilskudd endte i sum på 
24,3 mill. kroner for 2014. 

Tabellen nedenfor viser skatt/rammetilskudd 
 andel av totale driftsinntekter de siste årene:
Skatt/rammetilskudd i % av totale driftsinntekter 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
55,86% 59,06% 58,21% 68,22%* 70,63% 70,07% 67,91%

*endringen skyldes at barnehagetilskuddet ble 
gjort om til rammetilskudd i 2011.

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat i 2014 ble 162,1 mill. kroner, 
noe som utgjør 4,67 % av inntektene, opprinnelig 
budsjett var -0,36 %. Fylkesmannen anbefaler et 
driftsresultat på minimum 3-5 % av inntektene. Det 
må bemerkes at overføringen fra NRV/RA2 gjør at 
netto driftsresultatet blir såpass høyt, uten denne 
overføringen så hadde netto driftsresultat vært 
1,04%. 

Investeringer
Brutto investeringsutgifter var 777,7 mill. kroner i 
regnskapet for 2014. Det finnes en detaljert tall-
oversikt over investeringene i sektorkommentar-
ene. De største utbetalingene i 2014 var knyttet til 
utbyggingen av ny skole/barnehage på Bråtejordet 
inkl. ombygging av Stalsberg skole (180 mill. kro-
ner), kjøp av Asak skolebygg AS (178 mill. kroner), 
omsorgsboliger i Kjerulfsgate (130 mill. kroner) og 
til investeringer i teknisk sektor (110 mill. kroner).

Totalt er 332,8 mill. kroner av det reviderte 
 investeringsbudsjettet i 2014 overført til 2015 på 
grunn av at prosjektene er forsinket.  De største 
overføringene er knyttet til utbyggingen av skole/
barnehage på Bråtejordet (78 mill. kroner er 
overført), omsorgsboligene i Kjerulfsgate (58 mill. 
 kroner er overført), ny hall og park på Slora (72 
mill. kroner er overført) og investeringer i teknisk 
sektor (83 mill. kroner er overført). 

Gjeld, renter og avdrag 
Kommunens totale langsiktige gjeld pr. 31.12.14 er 
på 2.813,7 mill. kroner når pensjonsforpliktelsen 
holdes utenfor. Brutto lånegjeld er økt med 412,4 
mill. kroner i 2014. Det er tatt opp nye lån på 559,3 
mill. kroner, mens det er betalt 146,8 mill. kroner 
i avdrag. De nye lånene som er tatt opp i 2014 er i 
hovedsak knyttet til kjøp av Asak skolebygg (182 
mill. kroner), tekniske investeringer (114 mill. kro-
ner), omsorgsboliger Kjerulfsgate (82 mill. kroner), 
og startlån i Husbanken (73 mill. kroner). Ubrukte 
lånemidler pr. 31.12.14 var på 144,4 mill. kroner.

Brutto langsiktig lånegjeld pr. innbygger ved 
årsskiftet var kr. 54.399,-.  Tilsvarende tall for 2013 
var 46.912,- og kr. 41.969,- i 2012. 

Et nøkkeltall som publiseres i KOSTRA, og som 
ofte brukes for å si noe om nivået på lånegjelden i 
kommunene er netto lånegjeld i forhold til drifts-
inntekter. I Skedsmo kommune er denne på 66,7%.  
Snittet for kommunene i gruppe 13 i KOSTRA (den 
gruppen vi sammenlignes med) ligger på 67,4%. 
Snittet i Akershus er 78,8%. 

Skedsmo kommunes lånegjeld hadde en gjennom-
snittlig lånerente i 2014 på 2,3 %. Gjennomsnittlig 
3 måneds flytende pengemarkedsrente har i 2014 
vært 1,7 %. 

Pr. 31.12.14 er 26,5 % av gjeldsporteføljen fastren-
telån, mens andelen var 34,2% pr. 31.12.13.    
Fastrentelån defineres som lån med løpetid lengre 
enn 12 mnd.

Når vi ser hele finansporteføljen under ett (både 
lån og rentebærende likviditet) har vi vurdert den 
finansielle risikoen til å være moderat og håndter-
lig. Ved risikovurderingen tas det også hensyn til 
at vi har lån som også generer inntekter, slik som 
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startlån, lån med statlig rentekompensasjon og 
selvkostlån i teknisk sektor.  Andelen flytende/
faste lån vurderes fortløpende.

I 2014 ble regnskapet belastet med 124,6 mill. 
kroner i ordinære avdrag og 63,0 mill. kroner i 
renter, totalt 187,6 mill. kroner. I tillegg ble det 
betalt 22,2 mill. kroner i ekstraordinære avdrag. 
Det ekstraordinære avdraget ble finansiert av 
salgsinntekter fra tomt på Husebyjordet slik kom-
munestyret har vedtatt. Utgiftene til renter og 
avdrag ble omtrent som budsjettert, men med noe 
lavere utgifter til Skedsmo kommunale boliger’s 
(SKB) lån som skyldes at det tar litt tid før omsøkte 
husbanklån blir innvilget. Lavere utgifter i SKB gir 
ingen resultatmessig effekt i kommuneregnskapet, 
siden resultatet i SKB-regnskapet føres mot fond.

Beregnet minimumsavdrag i 2014 etter kom-
muneloven er ca. 99 mill. kroner. Av de 124,6 
mill. kroner i ordinære betalte avdrag, er 13,7 mill. 
kroner knyttet til startlån. Avdrag for kommunens 
egne lån var dermed 110,9 mill. kroner, og det betyr 
at vi betalte (110,9 – 99 =) ca. 12 mill. kroner mer i 
avdrag i 2014 enn det vi var forpliktet til i henhold 
til forskriftene.

Skedsmo kommune har garantiansvar for lån på 
190,2 mill. kroner pr. 31.12.14. 

Startlån
Den samlede gjelden til Husbanken for startlån 
pr. 31.12.13 er 330,7 mill. kroner, men vi har fått 
tilbakebetalt 80 mill. kroner fra låntagere som 
foreløpig er balanseført, men som skal gå til 
nedbetaling av gjeld. I 2014 ble det lånt ut 50 mill. 
 kroner i startlån, men alle midlene er disponert. 
Kommunen søkte om 80 mill. kroner fra Husban-
ken, men fikk innvilget 73 mill. kroner.  

Endring i kommunens fond
Kommunens fondsmidler består av både bundne 
og ubundne fond, og er delt inn i driftsfond og 
kapitalfond. De bundne fondene er øremerkede 
midler, og kan bare brukes til det formålet de 
er avsatt til. Kapitalfondene kan kun brukes i 
 investeringsregnskapet.

Kommunens disposisjonsfond (ubundne drifts-
fond) har i sum blitt redusert med 28,9 mill. kroner, 
og er pr. 31.12.14 regnskapsført med 224,4 mill. 

kroner.  I regnskapet for 2014 er det brukt 106,5 
mill. kroner og avsatt 77,5 mill. kroner, og består 
av mange avsetninger/bruk. De største avsetnin-
gene er 44 mill. kroner til bufferfond, og det er 
satt av 10,9 mill. kroner til vedlikeholdsfond SKB. 
Når det gjelder bruk av fond er 52,0 mill. kroner av 
momskompensasjonsmidler brukt til finansiering 
av Bråtejordet skole, og 19 mill. kroner er brukt av 
bufferfondet etter vedtak. Resten er stort sett min-
dre beløp fordelt på en rekke prosjekter. 

Endringer i bufferfondet: Bufferfondet er økt med 
netto 25,2 mill. kroner og er bokført med 101,6 mill. 
kroner pr. 31.12.2014. Avsetningene består av 24,6 
mill. kroner av overskudd fra 2013, ubrukt reserve 
til lønnsoppgjør 2014, til sammen 18,6 mill. kroner 
er tilført fondet, og til slutt er 1,16 mill. kroner av 
tidligere forskutterte spillemidler tilført fondet. 
Reduksjonen i fondet skyldes at det er brukt 4,1 
mill. kroner for å dekke egenkapitaltilskudd til 
KLP, 4,23 mill. kroner er tilført helse- og sosialsek-
toren som tilleggsbevilgning etter egen sak i kom-
munestyret, 3,5 mill. kroner er brukt til å innfri lån 
til Skjetten sportsklubb, 2,5 mill. kroner er brukt 
til støyskjerm Holt Vestvollen og tilslutt ble 4,7 
mill. kroner tatt som strykning for å få regnskapet i 
balanse. 

Kommunens ubundne kapitalfond er i sum økt 
med 1,4 mill. kroner, og er pr. 31.12.14 regnskaps-
ført med 92,0 mill. kroner. Består i hovedsak 
av innkomne salgsinntekter og ekstraordinært 
nedbetaling av lån som føres mot kommunens 
ubundne kapitalfond etter vedtak i kommunestyr-
et. Av årets salgsinntekter er 30 mill. kroner brukt 
til finansiering av omsorgsboligene i Kjerulfsgate.

De bundne fondene er i sum økt med 158 mill. 
 kroner, og er pr. 31.12.14 regnskapsført med 345,4 
mill. kroner. Hoveddelen består av avsetning 
til fond på grunn av innbetaling fra NRV/RA2 
(126 mill. kroner inkl. renter) og ekstaordinære 
 innfridde startlån (18 mill. kroner), og øremerkede 
statstilskudd.

Likviditet
Kommunen har hatt god likviditet i 2014. Lik-
viditetsbeholdningen har gitt 26,1 mill. kroner 
i renteavkastning, noe som var lik budsjettet.  
 Likviditetsbeholdningen har hele året vært  plassert 
i bank. 
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Eiendomsskatt
Det ble utskrevet eiendomsskatt på til sammen 
37,2 mill. kroner, noe som var 0,3 mill. kroner 
lavere enn opprinnelig budsjettert. 8,1 mill. kroner 
er brukt til drift av ordningen. Den høye utgiften 
skyldes omtakseringen som er gjort i 2014. Det 
finnes en egen tabell over bruken av eiendoms-
skattemidlene på side 60. 

Øvrige forhold

Antall årsverk 
Kommunen hadde totalt 2943,2 budsjetterte års-
verk i 2014. Dette er fordelt slik mellom sektorene: 
sentraladministrasjonen (289,9 årsverk), utdan-
ningssektoren (1296,2 årsverk), helse- og sosia-
lsektoren (1148,3 årsverk), kultursektoren (80,0 
årsverk) og teknisk sektor (128,8 årsverk). Antall 
årsverk økte med 3,8 % fra 2013 til 2014.

Sykefravær 2014
Sykefraværet i 2014 var på 7,6 %.  Sykefraværet på 
årsbasis har hatt følgende utvikling:
2009: 9,1% 2010: 9% 2011: 8,2%     
2012: 7,8% 2013: 7,8% 2014: 7,6%

Skedsmo kommune er en IA-bedrift, og da IA-
avtalen ble inngått i 2001 var sykefraværet på 10,2 
prosent. Målsettingen i IA-avtalen var å redusere 
fraværet med 20% ned til 8,2%, og det målet ble 
nådd i 2011. 

Det arbeides mye ute i sektorene med å få ned 
sykefraværet, bl.a. i samarbeid med NAV og kom-
munens attføringskonsulent. Det er satt i gang 
flere tiltak. Dette omfatter alt fra kostholds- og 
aktivitetstilbud til tiltak for å påvirke tankemønstre 
og handlingsvalg. 

Likestilling 

Alder, lønn og stillingsstørrelser
Det er 78,3 % andel kvinner (78,8 i 2013, 79,4% 
i 2012, 79,7 i 2011) og 21,7% andel menn (21,2% i 
2013, 20,6% i 2012, 20,3 i 2011) ansatt i kommunen.

Aldersfordelingen for fast ansatte i Skedsmo 
 kommune (i prosent):

Aldersgrupper 2014 2013
<20 år 0,1 0,1
20-29 år 11,1 10,8
30-39 år 23,0 23,8
40-49 år 28,1 27,5
50-59 år 24,4 24,6
60-69 år 13,2 13,0
>70 år 0,1 0,2

Tabellen nedenfor viser snittlønnen på ledernivå 
fordelt på kvinner og menn:

Kvinner Menn
Avdelingsleder 585.000 620.000
Avdelingssjef 730.000 722.000
Rådmannens ledergruppe 875.000 897.000

Gjennomsnittlig lønn for alle ansatte i kommunen 
er kr. 451.000,- for menn og kr. 430.000,- for kvin-
ner. Tallene for 2013 var kr. 432.344,- for menn og 
kr. 411.049,- for kvinner. Den gjennomsnittlige 
stillingsstørrelse er 86,1% for menn og 77,9% for 
kvinner.

Fravær sykt barn og uttak av velferdspermisjon:

Kvinner Menn
Fravær sykt barn 0,4% 0,3%
Uttak av velferdspermisjon 0,3% 0,2%

Bruk av Skedsmo kommunes seniorordning
Siden tiltakene startet i 2003 har 295 ansatte vært 
på seniorordning. Det var 148 aktive avtaler i 2014. 
Bruken av seniorordning holder seg stabilt. 

Tabellen viser fordeling av seniortiltak fordelt på 
kjønn: 

Kvinner Menn
Antall Prosent Antall Prosent

Bonuslønn 32 29,1 18 47,4
80-100 ordning 78 70,9 20 52,6
Sum 110     100,0 38    100,0

Menn velger bonuslønn oftere enn hva kvinnene 
gjør, men valg av tiltak holder seg stabilt fra år til 
år.
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Økonomisk analyse

Likestillingsaktiviteter:  
• Oversikter som viser gjennomsnittslønn pr.

kjønn og stillingskategori blir brukt som under-
lagsmateriale i de lokale lønnsforhandlingene. 

• Det er egne rutiner for oppfølging av gravide
ansatte. Alle gravide innkalles til samtale med 
leder og jordmor for å tilrettelegge på best mulig 
måte, slik at den gravide kan være i arbeid 
lengst mulig. 

• Velferdspermisjoner kan benyttes fleksibelt ved
omsorgsoppgaver i alle livsfaser, og kan ses på 
som et likestillingstiltak. 

• Ulike opplæringstiltak kan være viktig for å
fremme likestilling og forhindre forskjells-
behandling. 

• I kommunens veileder for rekruttering oppfor-
dres ledere til å vie rekruttering av innvandrere 
spesiell oppmerksomhet. Skedsmo kommune 
har som arbeidsgiver en oppgave med å bidra til 
at innvandrere får innpass i arbeidslivet. 

• Skedsmo kommune tar inn mange på prak-
sisplass/arbeidstrening. Mange av disse var 
innvandrere som fikk kombinert arbeids- og 
språktrening. 

• Det tilrettelegges for fri på ulike religiøse
 helligdager. 

• Det er gjennomført språkopplæring for
 minoritetsspråklige ansatte i barnehagene i 
2013. Språkopplæringen har mange positive 
 effekter: Deltakerne deltar mer sosialt med 
kollegaer på jobben, får økt selvtillit i opp-
gaver som f.eks telefonsamtaler med foreldre, 
ser (mer) på norske nyhetssendinger og det 
gir økt interesse for utdanning. Ny gruppe fra 
barnehag ene og gruppe av ansatte fra helse- og 
sosialsektoren startes i 2014.

• Universell utforming av nettløsninger: Skeds-
mo kommune har fokus på å gjøre sine net-
tløsninger tilgjengelig for alle, uavhengig av 
 funksjonsevne.

• Seniorpolitiske tiltak: Tiltakene retter seg mot
begge kjønn. Men ettersom kommunen er en 
stor kvinnearbeidsplass er flere av tiltakene 
særlig viktig for kvinner. Kommunen har innført 
80-100 ordning (inntil 20 % redusert still-
ing med 100 % lønn) for at ansatte over 62 år 
skal kunne stå i jobb ut yrkeskarrieren. Disse 
 tiltakene gjør at kvinner kan stå lenger i jobb, 
og understøtter dermed full opptjening av pen-
sjonsgrunnlaget. Alternativet er lønnstillegg, 
som bonuslønn, et tiltak som vurderes hvert år. 

Ellers er det lagt opp til økt fleksibilitet/juster-
ing av arbeidsoppgaver for å finne gode løs-
ninger.  

• Uønsket deltid: Det er foretatt kartlegging av
uønsket deltid i 2012 i helse- og sosialsektoren 
og i utdanningssektoren i 2013.  Det er et leder-
ansvar å kontinuerlig arbeide med deltidspro-
blematikken, og det ble i 2009 vedtatt retnings-
linjer for dette arbeidet.

Diskriminering
Skedsmo kommune har innbyggere med ulik bak-
grunn og kultur, og det legges stor vekt på at alle 
skal gis samme muligheter. Det er en rekke tiltak 
som settes i verk innenfor mange av de kommu-
nale tjenesteområdene for å ivareta dette. Råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne er aktiv 
deltaker i kommuneorganisasjonen, og bidrar til 
at nødvendige hensyn blir ivaretatt spesielt ved 
utforming av alle nye, men også i de daglige drifts-
funksjoner. Rådets deltakelse i ulike prosesser er 
nedfelt i kommunens interne retningslinjer for 
saksbehandlingen.

Etikk og intern kontroll

Etikk
Skedsmo kommune har etiske retningslinjer som 
gjelder for ansatte og folkevalgte. Retningslinjene 
omfatter blant annet disse punktene:
• Hensynet til innbyggerne
• Hensynet til kommunens omdømme
• Lojalitet
• Varsling
• Åpenhet
• Ytringsfrihet
• Taushetsplikt
• Habilitet/upartiskhet
• Mottak av gaver og andre fordeler
• Diskriminering mv.
• Oppfølging/lederansvar
• Kontaktpersoner

Skedsmo kommunes etiske retningslinjer er tilgjen-
gelig på kommunens hjemmeside. Nyansatte går 
gjennom et opplæringsprogram for å bli kjent med 
kommunen og dens verdigrunnlag. Rådmannen 
vil jobbe for å øke bevisstheten rundt dette temaet 
både overfor nyansatte og alle andre i organisa-
sjonen. 
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Internkontroll  
Begrepet internkontroll kan oppfattes som samt-
lige tiltak kommunen gjør for å unngå uønskede 
hendelser. Gjennom ulike særlover og forskrifter 
stilles krav til etablering og utforming av in-
ternkontroll.   Internkontroll omfatter alle ten-
kelige skader/uhell/ulykker/feil som kan gå ut 
over personer, bygninger, økonomi, natur, miljø og 
samfunnet generelt. Internkontroll er således ikke 
noe som en bestemt avdeling ivaretar på vegne av 
hele kommunen, men er summen av det vi alle 
gjør for å sikre god faglig kvalitet på kommunens 
tjenesteproduksjon.

Kommunen kan ikke sikre seg 100 % mot uforut-
sette eller uheldige hendelser, men gjennom en 
styrket internkontroll har man bedre forutset-
ninger for målrettet forebygging.

Tiltak som er gjennomført:
I 2014 nevnes spesielt ny rutine for etterkontroll 
av lønnsområdet. Lønn er en viktig post i kom-
muneregnskapet. Alle ledere med personalansvar 
kjører ut lønnsrapporter for sine ansvarsområder 
hver måned og disse kontrolleres. Eventuelle feil 
meldes til lønningskontoret. Lederne dokumenter-
er dette hver måned, i et helhetlig system. Syste-
met er foreløpig manuelt, men bedre elektroniske 
løsninger vurderes i 2015. Økonomiavdelingen 
utarbeider statusrapporter for å sikre full deltake-
lse fra alle ledere hver måned. 
 

Økonomisk analyse

Tiltak som er planlagt: 
• Samarbeid mellom Organisasjons- og personal-

avdelingen og Økonomiavdelingen om et mulig 
felles internkontrollsystem

• Videreutvikle innsiden til å gi god oversikt over 
sektorenes praksis (formalisering). 

• Samarbeide om internkontroll på tvers av 
 sektorene (kunnskapsdeling).    

• Øke bevisstheten om etiske regler (kommuni-
kasjon, introduksjonskurs for nyansatte).

• Delta i nettverk for store kommuner arrangert 
av Transparency International og Kommunenes 
sentralforbund (internkontroll og etikk).

• Synliggjøre internkontroll bedre i eksisterende 
styringsdokumenter.

Organisering av internkontroll 
Økonomiavdelingen, eiendomsavdelingen og 
organisasjons- og personalavdelingen understøt-
ter sektorenes arbeid med å sikre tilfredsstillende 
intern kontroll. 

Avvik, tips og varsler om mulige feil håndteres via 
organisasjons- og personalavdelingen. En omfat-
tende kurs- og opplæringsaktivitet tilbys for å 
sikre god kvalitet og unngå uønskede hendelser. 
Rådmannen er aktivt engasjert når ulike tilsyns-
myndigheter evaluerer kommunens virksomhet. 
Derved høstes løpende erfaringer til konkrete 
forbedringer i organisasjonen. 
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Sentraladministrasjonen

VIRKSOMHETSRESULTATER/STATUS 
I FORHOLD TIL MÅLENE 2014

Det skal igangsettes arbeid med en informa-
sjons- og kommunikasjonsplan som viser hvor-
dan organisasjonen skal arbeide i forhold til 
 innbyggerne ved at ansattes oppgaver og arbeid 
blir tydeliggjort.
Prosjektet er forskjøvet i tid pga andre prosjekter 
som ble prioritert i 2014. Arbeidet med en informa-
sjons- og kommunikasjonsplan er nå i gang, og 
 forventes ferdigstilt i løpet av 2015.

Det skal være utarbeidet forslag til revidert 
samfunnsdel til kommuneplan 2026. Denne 
skal være underlagt formell utleggelse til etter-
syn etc. sammen med k-planforslagets øvrige 
dokumenter. 
Det er utarbeidet forslag til revidert samfunnsdel 
til kommuneplan 2026. Denne ble som forutsatt 
 underlagt formell utsettelse til ettersyn etc. sam-
men med k-planforslagets øvrige  dokumenter. 
Sluttbehandling skjer våren 2015.

Nytt system for kommunal fakturering er 
 implementert og i drift.
Prosjektet er gjennomført.

10% av innkjøpsvolumet i henhold til DIFI’s 
definisjoner gjøres via e-handel. 
Det er startet opp utrulling av dataløsning for 
 e-handel. Ehandelsinnkjøp utgjorde 37,3 mill. kro-
ner i 2014, og tilfredsstilte  volumet som krevdes 
for å få DIFI-støtte til e-handels prosjektet på Nedre 
Romerike. Målet om 10% ehandelsinnkjøp ble 
nesten nådd. Det interkommunale 2-årige ehan-
delsprosjektet ble avsluttet i desember 2014, og i 
Skedsmo har kapasitetshensyn medført at satsnin-
gen ikke har vært like god som ønsket. Det er lagt 
inn ny ehandels- og inn-kjøpsstilling i bud sjettet for 
2015 som skal styrke satsningen.

Organisasjons- og personalavdelingen initierer 
tiltak innen organisatorisk struktur, prosesser 
og kultur (merkantil støtte, enhetsstørrelse, 
deligerings-kultur, god opplæring i IT systemer, 
bedre tilpasset informasjon), slik at lederne i 
kommunen får frigjort tid fra administrativt 
 arbeid til mer tid på personalledelse, utvikling 
og strategi.
Det ble gjennomført kartlegging i 2014 med mange 
viktige innspill i forhold til balansen mellom 
administra sjon og ledelse. Dette følges opp første 
halvår 2015. Her vil mulige tiltak både innad i 
 sektorene, og utviklingstiltak som krever tverrsek-
torielle prosesser, settes i gang.

Som en del av arbeidet med å utvikle digitale 
løsninger, skal det legges til rette for digital 
forsendelse i sak-/arkivsystemet ePhorte og 
 implementere rutiner i organisasjonen slik at de 
innbyggerne som ønsker det, kan motta  digital 
post i AltInn.
Digital forsendelse ved bruk av KS SvarUt for ut-
gående brev fra sak-/arkivsystemet ePhorte er 
 implementert teknisk og organisatorisk.

Vår digitale kanalstrategi videreutvikles slik 
at Skedsmo kommunes innhold og tjenester 
fremstår helhetlig og konsistent i våre portaler, 
 sosiale medier og andre løsninger vi er tilstede i.
Innhold i innbyggerportalen er gjennomgått og revi-
dert våren 2014, og brukertest ble gjennomført sam-
tidig. Ekstern evaluering av vårt arbeid med  sosiale 
medier er gjennomført. Retningslinjer for det redak-
sjonelle arbeidet er utarbeidet, og fast ukentlig 
møte med webredaktører er etablert.  Retningslinjer 
for Facebookarbeidet er oppdatert.

Arbeidet med «Klart språk» igangsettes som et 
inntil to-årig prosjekt, slik at all vår informasjon 
og kommunikasjon med innbyggerne og andre, 
skjer med et forståelig språk.
Det er nedsatt sentral og sektorvise prosjektgrupper 
som er i gang med å bearbeide brev og annet infor-
masjonsmateriale. I overkant av 300 ledere og an-
satte har gått på internt Klart språk kurs. Videre er 
det gjort en holdningsundersøkelse blant ledere og 
ansatte om Klart språk, samt gjennomført bruker-
testing av brev. Prosjektet avsluttes ved nyttår 2015 
hvor ansvaret for Klart språk overføres til sektorene.

 • Rådmann Torstein Leiro
 • Økonomidirektør Erik Nafstad
 • Organisasjons- og personaldirektør 
 Anne Hellandsjø
 • Eiendomssjef Hans Tokvam
 • Plan- og næringssjef Andreas Bjørnnes 
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Etablere boligløsninger tilpasset enkelte bruke-
rgruppers boevne for å sikre gode boforhold og 
 trygge bomiljø.
6 yngre funksjonshemmede har flyttet inn i Ende-
Li borettslag på Skjetten. Det er etablert 3 nye av-
lastningsboliger for funksjonshemmede over 18 år 
på Asak, og etablert botilbud til 1 eldre funksjons-
hemmet på Asak. Det er kjøpt inn 5 nye boliger for 
flyktninger. 
 
Redusere bygningsmassens klimabelastning 
gjennom sterkere styring og kontroll av energi-
forbruket.
Det er inngått en energisparekontrakt (EPC) som 
gjør at kommunen vil få en besparelse på 32,4% i 
energibruken for 28 utvalgte bygg. Kommunestyret 
har bevilget 14 mill. kroner til utskifting av olje-
kjeler, dette prosjektet ses i sammenheng med EPC-
prosjektet og videreføres inn i 2015. 

VIKTIGE BEGIVENHETER/ 
PROSJEKTER I 2014
• Fullelekroniske politiske møter er innført. 
• OPS prosjekt Asak skole AS ble kjøpt tilbake. 
• Romerike revisjon ble opprettet. 

NYE RAMMEBETINGELSER OG 
UTVIKLINGSTREKK
• Regjeringen fremmet forslag og utredninger om 

kommunesammenslåing i 2014, og i Skedsmo 
har arbeidet med å utrede konsekvenser av evt. 
sammen-slåinger så vidt startet opp. Ny kom-
munestruktur vil prege arbeidet i kommunen 
framover, og utredninger planlegges lagt frem til 
behandling over sommeren 2015.

• Bruk av digitale løsninger vil i økende grad 
 benyttes i kommunikasjonen mellom innbyg-
gerne og kommunen. Dette har derfor vært et 
satsingsområde i 2014, og vil være det framover. 

Sentraladministrasjonen

SENTRALE RESULTATINDIKATORER FOR SEKTOREN

AKTIVITET  2012 2013 2014

Antall budsjetterte årsverk ......................................... 263,1 271,6 289,9 
Sykefravær i prosent ................................................... 6,9 7,0 6,0
Antall møter/saker i formannskapet ........................... 17/218 19/220 21/231
Antall møter/saker i kommunestyret .......................... 9/149 9/155 9/170
Skatteinngang i mill. kroner ....................................... 1.222,4 1.301,5 1.334,5
Antall behandlede gjeldsordningssaker ..................... 25 49 29
Antall utleggsforretninger........................................... 1.465 1.537 1.766 
Antall lønns- og trekkoppgaver ...................................  6.233 6.254 6.446
Innberettet lønn og pensjon i mill. kr. ......................... 1.449,3 1.545,6 1.668,4
Antall leverandørfakturaer ......................................... 55.029 53.663 58.500
Antall aktive leverandører siste år .............................. 3.309 3.351 3.198
Alle kommunalt disponerte boenheter ....................... 625 663 672
- hvorav kommunalt eid til utleie ................................ 545 583 592
- hvorav privat eid med komm. disp.rett ..................... 80 80 80
Antall bebodde boliger pr. 31.12.: ................................ 518 555 567
Antall registrerte søknader om bolig ........................... 176 278 179
Antall avslag på søknad om kommunal bolig ............. 44 103 98
Antall husstander som mottok kommunal bostøtte
i løpet av året .............................................................. 38 46 45
- hvorav < 65 år med barn ............................................ 1 3 3
- hvorav < 65 år uten barn............................................ 29 29 34
- hvorav > 65 år ............................................................ 8 14 8
Antall leietakere med husleierestanser ....................... 123 143 122
Husleierestanse i 1000 kr pr. 31.12. .............................. 1.095 1.200 720
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Kommentarer til driftsregnskapet

Lønnsutgifter
• Felles avsetning til lønnsoppgjør for sentral-

administrasjon avsettes på ansvaret for adm 
ledelse i begynnelsen av året, og fordeles ut til 
avdelingene når lønns-oppgjøret er avklart. 3,3 
mill. kroner av lønnsbudsjettet ble derfor over-
ført til andre avdelinger i SA.

• Det ble i starten av året bestemt at en halv 
 stilling til beredskapsarbeid skulle overføres fra 
helse- og sosialsektoren til sentraladministra-
sjonen. Lønnsbudsjettet for eksterne tjenester 
ble oppjustert med kr. 384.000,- inkl. pensjon og 
arbeids¬giveravgift som følge av dette. 

• Miljørådgiverstillingene i PNM avdelingen ble 

PROGRAMOMRÅDER
Oversikt programområder, nettotall sum pr. programområde

Programområdenavn Oppr. bud. Rev. bud. Regnskap Avvik

Politisk ledelse .....................................  12 558 12 640 12 159 -399
Administrativ ledelse ...........................  5 584 2 350 2 263 -3.321
Økonomiavdeling ................................  17 262 17 267 17 437 175
Plan, Næring og Miljøavd. (PNM) .........  5 136 4 651 4 836 -400
Organisasjon, Personal Og IT ...............  69 586 71 024 71 857 2 271
Eiendomsavdelingen ...........................  132 748 126 187 121 666 -11 082
Eksterne tjenester ................................  983 1 367 1 425 442
Revisjonen ...........................................  4 160 4 160 4 238 78
SUM DRIFT ....................................... 248 017 239 646 235 781 -12 236
SUM INVESTERINGER ...................... 329 800 624 141 644 867 315 067
Avvik mellom budsjett og regnskap

 Oppr. bud. 2014 Rev. bud. 2014 R- 2014 Avvik 
    (Regn. - oppr.)

LØNNSUTGIFTER .................................  186 170 185 659 180 519 -5 651
DRIFTSUTGIFTER ................................  198 231 191 576 198 717 486
DRIFTSINNTEKTER ..............................  -136 384 -137 589 -143 455 -7 071
SUM DRIFT TOTALT .......................... 248 017 239 646 235 781 -12 236
SUM INVESTERING ........................... 329 800 624 141 644 867 315 067
(Beløp i 1000 kr)

fra 1. august 2014 overført til teknisk sektor, og 
budsjettet ble nedjustert med kr. 500.000,-. Som 
følge av at 1 miljørådgiverstilling sto ledig en stor 
del av 2014, så ble besparelsen som følge av dette 
kr. 200.000,-.  

• En opplæringsstilling som advokatfullmektig 
ble overført fra eiendomsavdelingen til org- og 
personalavdelingen, og kr. 750.000,- ble bud-
sjettjustert mellom avdelingene.

• Eiendomsavdelingen har hatt en besparelse 
på 5,6 mill. kroner på lønns-budsjettet. Dette 
 skyldes i hovedsak vakante stillinger, 5 stk i 
 renholdstjenesten, 2 stk i vaktmestertjenesten 
og 2 stk i skedsmo kommunale boliger.
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Driftsutgifter
• Momskompensasjon drift er 3,0 mill. kroner 

høyere enn opprinnelig budsjett. Dette gir ingen 
resultateffekt, siden inntektene er like høye.

• Formannskapet har en bevilgning på kr. 
650.000,- til sin disposisjon. Utgiftene ble kr. 
400.000,- lavere enn budsjettert.

• Kommunens felles personforsikringer (lovfestet 
yrkesskade og tariffestet gruppeliv) ble 0,5 mill. 
kroner høyere enn budsjettert. Kommunen får 
kun pris for disse forsikringene for 1 år av gan-
gen, og prisen for 2014 ble fastsatt etter at bud-
sjettet ble lagt. Vi har en 4 årig rammeavtale med 
flere forsikringsleverandører, og prisen for påføl-
gende år blir fastsatt i en «minikonkurranse» 
mellom disse i nov/des hvert år.

• Eiendomsavdelingen har hatt merutgifter til 
forsikringsskader ca. 0,85 mill. kroner, som er 
dekket inn av kommunens selvforsikringsfond.

• Asak skole ble kjøpt fra OPS-selskapet for 178 
mill. kroner i 2014. Budsjettet for husleie i 
 eiendomavdelingen (8 mill. kroner) ble overført 
til felleskapitlet til dekning av renter/avdrag på 
lånet som ble tatt opp ved kjøpet. 

• Prosjektstøtten ble via budsjettjustering økt med 
kr. 185.000,- til støtte for prosjekt om Lillestrøm 
2045 i Kunnskapsbyen Lillestrøm finansiert med 
tilsvarende støtte fra fylkeskommunen.

• Prosjektstøtten ble økt med brutto kr. 390.000,- 
til midlertidig BMX-anlegg på Stor-torvet. Pro-
sjektet ble finansiert med kr. 150.000,- fra fond 
næringsstøtte, kr. 150.000,- fra arrangements-
bevilgning i kultursektoren, og kr. 90.000,- i 
støtte fra fylkeskommunen. Regskapet viste at 
utgiftene til prosjektet ble kr. 47.000,- lavere enn 
budsjettert, og besparelsen ble delt mellom kul-
tursektoren og PNM-avd.

• Overformynderiet ble statliggjort fra juli 2013 og 
det var ikke budsjettert noe til dette i 2014. Det 
kom likevel inn etteroppgjør for hjelpeverger på 
kr. 348.000,- eks. mva. Sluttoppgjør for arbeid for 
avgående formann i overformynderiet ble først 
utbetalt i 2014 med kr. 102.000,- , det ble utbetalt 
møtehonorar for over-formynderimedlemmer 
for 2013, og betalt revisjonshonorar for et halvt 
år. Mer-utgiftene på totalt kr. 496.000,- eks. mva 
ble dekket inn ved at forvaltningshonoraret for 
2013 også ble innbetalt med kr. 462.000,- i 2014.

• Driftsutgiftene for revisjonen ble kr. 109.000,- 
høyere pga. et større oppstarttilskudd til 
Romerike Revisjon enn opprinnelig budsjettert.

Driftsinntekter
• Merinntektene på momskompensasjon drift ble 

3,0 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjet-
tert. Dette gir ingen resultateffekt siden utgiftene 
er like høye. 

• Internfaktureringen til andre sektorer var ca. 0,7 
mill. kroner høyere enn budsjettert.

• Refusjon sykepenger ble ca. 1,7 mill. kroner 
 lavere enn budsjettert.

• Budsjettet er justert for tilskudd fra fylkeskom-
munen på til sammen kr. 575.000,- til prosjekter 
som ikke lå inne i opprinnelig budsjett, hoved-
sakelig på PNM – avdelingen.

• Husleieinntektene på SKB er blitt oppjustert med 
2,7 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett.

• Skedsmo kommunale boliger (SKB) har fått 0,6 
mill. kroner i erstatning fra KLP for forsikrings-
skader.

Lurkahuset ved Elveparken Foto: Birgit Wærstad
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Investeringsregnskapet 
 
Prosjekt  Regn 2014

1008 - Nybygg/rehabilitering – SKB ..............  4 565

1010 - Kjøp/ salg av boliger SKB ....................  1 917

1051 - Fiberoptisk plan ..................................  1 689

1060 - Enøk-investeringer ..............................  363

1076 - Regulering/infrastruktur Husebyjordet 2 316

1077 - Rehabilitering Åsenhagen skole ..........  1 285

1078 - Rehabilitering Skedsmohallen tak ......  2 121

1079 - Rehab tekniske anlegg svømmehaller .  810

1080 - Tilpasning/vognskur i barnehager .....  976

1087 - Kjøp skoletomt Sophie Radichsvei ......  30 912

1088 – Kjøp av flyktningeboliger ...................  5 553

2068 - Ny skole Bråtejordet ...........................  101 459

2071 - Ny barnehage Bråtejordet ...................  734

2074 - Bråtejordet vei.....................................  53 234

2075 - Bråtejordet - vann/avløp .....................  248

2076 - Ombygging Stalsberg skole .................  24 516

2077 - Kjøp av Asak skole ..............................  177 926

3016 - Bofellesskap Solbakken ......................  25 786

3068 - Omsorgsboliger Husebyjordet ............  8 923

3081 - Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter .....  129 783

        - Omregulering/salg tomter ....................  2 387

         - Diverse mindre inv eiendomsavdelingen 1 325 

         - Garantiarbeider ...................................  105

Eiendomsskatteprosjekter: .......................

9247 - Hall/park Slora ...................................  65 933

 

Sum bruttoinvestering .......................  644 867
*Tall i 1.000 kroner

Sentraladministrasjonen

Kommentarer til investerings-
regnskapet
Skedsmo kommune har hatt en høy bygge- og pro-
sjektaktivitet i 2014, der de største prosjektene har 
vært skole/barnehageprosjektet på Bråtejordet, 
bygging av Slorahallen, og oppstart av arbeidet 
med nytt bo- og aktivitetssenter i Kjerulfsgate.

Det ble gjennomført salg av kommunal grunn for 
38,9 mill. kroner, der de største var restoppgjør for 
tomt i Folkets hus kvartalet i Lillestrøm, og salg av 
Nesgata 8 og 10 til Kirkens bymisjon. 

1008 - Nybygg/rehabilitering – SKB
Midlene er brukt til større rehabilitering/ombyg-
ging av boliger, og branntekniske installasjoner 
i eksisterende boliger. SKB har en ramme på 21 
mill. kroner for slike arbeider etter vedtak gjort av 
 kommunestyret i budsjettet for 2012 og 2013. 

1010 - Kjøp og salg av boliger SKB
SKB har en totalramme på 47 mill. kroner etter 
 kommunestyrevedtak fra 2007 og 2012. Det er kjøpt 
1 leilighet i 2014. Pr. 31.12.2014 gjenstår ca. 1,6 mill. 
kroner.

1078 - Rehabilitering Skedsmohallen
Arbeidet omfatter: Omlegging av deler av tak. 
 Oppgradering av 4 stk. garderobeanlegg. Utskifting 
av ventilasjonanlegg for diverse arealer.  Videreført 
fra 2013.

1088 – Kjøp av flyktningeboliger
Kommunestyret har bevilget 70 mill. kroner for kjøp 
av boliger til flyktninger (Ks sak 2014/55). Det er 
kjøpt inn 5 boliger i 2014.

2077 – Kjøp av Asak skolebygg
Asak skole og barnehage (OPS-prosjekt) ble kjøpt 
fra Asak skolebygg AS, og kommunen overtok 
bygget i juli 2014.  

3016 - Bofellesskap Solbakken
Prosjektet er ferdigstilt. Totalrammen for prosjektet 
er 26,8 mill. kroner, og skal finansieres ved salg til 
beboerne og tilskudd fra Husbanken. 
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Sentraladministrasjonen

Oversikt over større pågående og avsluttede byggeprosjekter:
(tall i brutto inkl. mva)

Nr.  Prosjektnavn Investeringsramme Status pr. 31.12.2014

Sluttregnskap ble lagt fram for kommunestyret i desem-
ber 2014. Merforbruket på 2,7 mill. kroner ble vedtatt 
dekket av fondsmidler fra eiendomssalg, refusjon fra 
selvkostområdet vann/avløp og noe høyere innkommet 
momskompensasjon.

Total ramme for prosjektet er 135 mill. kroner, og om-
fatter bygging av 34 omsorgsboliger på Husebyjordet. 
Bygget ble overlevert fra entreprenør i september 2013. 
Det er uenighet om endringsmeldinger og sluttopp-
gjøret, og saken vil avklares rettslig. Det er varslet noe 
overskridelse, avhengig av hva som blir resultatet av 
rettssaken.

Total ramme for prosjektet er 460 mill. kroner brutto, 
fordelt over årene 2011 til 2015. Dette inkluderer vei, vann 
og avløp. Det er budsjettert med 28 mill. kroner i refusjon 
fra fylkeskommune og privat utbygger, og netto utgifter 
for kommunen er 432 mill. kroner.  Bråtejordet skole sto 
ferdig til skolestart i 2014.  Ombygging av Stalsberg skole 
er ferdig. Begge innenfor budsjettrammen. Det er valgt 
entreprenør for barnehagen, og byggestart blir vår 2015. 
Årsaken til overskridelsen pr. 31.12.2014 skyldes at vei-
byggingen er kommet noe lenger enn opprinnelig bud-
sjettert (veibudsjettet ligger i 2015).

Rammen for prosjektet pr. 31.12.2014 er 105 mill. kroner 
til flerbrukshall/park/gangbro på Slora, inkl. prosjekter-
ing. Oppryddingsarbeidet på tomta ble noe dyrere enn 
beregnet, og kommunestyret utvidet rammen for pros-
jektet til 117 mill. kroner (tilleggsbevilgningen på 12 mill. 
kroner ble gitt i budsjett 2015). Arbeidet er forutsatt fer-
digstilt før sommeren 2015. Merutgiftene pr. 31.12.2014 
skyldes feil periodisering.

Rammen for hele prosjektet er 338,9 mill. kroner fordelt 
over årene 2013 til 2015. Bygging ble satt i gang i 2014, og 
antatt ferdigstillelse er i november 2015.

Salg Husebyjordet 
– regulering/
infrastruktur

Omsorgsboliger 
Husebyjordet

Ny ungdomsskole og 
barnehage, Bråte-
jordet. Vei,  vann og 
avløp. Ombygging av 
Stalsberg skole.

Slora flerbrukshall, 
park, gangbro

Kjerulfsgate bo- og 
aktivitetssenter

Budsj: 40,1 mill 
Utbet: 42,859 mill

Budsj: 135,0 mill 
Utbet: 128,214 mill

Budsj: 300,3 mill 
pr. 31.12.14.
Utbet: 330,5 mill

Budsj: 63,220 mill 
pr. 31.12.14 
Utbet: 67,926 mill

Budsj: 136,9 mill. 
pr. 31.12.2014 
Utbet: 130,145 mill

1070

3068

2068
2071
2074
2075
2076

5052
9247
9248

3081
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Utdanningssektoren

VIRKSOMHETSRESULTATER/ STATUS 
I FORHOLD TIL MÅLENE 2014
 
Prosjekt i samarbeid med R-Bup, Mestrende 
barn, tiltak for barn engstelige og triste barn på 
mellomtrinnet, er igangsatt. 
Utdanningssektorens deltakelse i forskningspro-
sjektet Mestrende barn, ledet av R-BUP, er i nest siste 
semester. Prosjektet er rettet mot engstelige og triste 
barn på fjerde til sjette trinn, og som kan risikere 
å utvikle psykisk uhelse. Prosjektet inkluderer fire 
skoler, der to skoler tilbyr utvalgte elevgrupper på 
mellomtrinnet å gå i mestringsgrupper, og to skoler 
er kontrollskoler.  Siden resultatene fortsatt ikke er 
tilgjengelige, kan vi ikke si noe sikkert om effekt. 
Det vi imidlertid har fått tilbakemeldinger om fra 
foreldre, barn og lærere, er at de merker en forskjell 
hos eleven på skolen, og at foreldrene opplever å ha 
fått et verktøy til å møte og støtte barna sine på en 
bedre måte knyttet til deres engstelse. 

70 % av elevene er over kommunal standard på 
nasjonale prøver og kartleggingsprøver. 
Leseferdighetene ble i 2014 kartlagt på årstrinnene 
1, 2 og 3 med nasjonale kartleggingsprøver. Resul-
tatene ble rapportert i to hovedkategorier: på/under 
og over bekymringsgrensen.  Disse prøvene var nye 
av året. Årsbudsjettmålet tok utgangspunkt i at en 
fikk en samlet poengsum for hver elev. Dette var 
ikke mulig med de nye prøvene, og det er da heller 
ikke mulig å vurdere noen måloppnåelse. Det ble 
imidlertid innført nye Skedsmostandarder for disse 
prøvene, relatert til et prosenttall elever på/ under 
bekymringsgrensen, og kommunen oppnådde 
standarden for årstrinn 1.

De nasjonale prøvene i lesing ble gjennomført på 
års trinnene 5, 8 og 9. Det kom også her ny rappor-

teringsmåte for resultatene, og det er derfor heller 
ikke mulig her å vurdere måloppnåelse. Det ble 
 imidlertid gjort en omregning av de nye resultatene 
til de eksisterende standardene på skolenivå, og på 
bakgrunn av denne omregningen oppnådde kom-
munen som helhet Skedsmostandarden i lesing 
både på årstrinnene 5 og 8. 

Regning/matematikk:
Våren 2014 ble det også gjennomført nasjonale 
kartleggingsprøver i regning på årstrinn 1, 2 og 3. 
Disse prøvene var også nye for året, og resultatene 
ble også her rapportert i hovedkategoriene snitt og 
i kritisk sone. Som for leseprøvene på de samme 
årstrinnene, ble det innført nye Skedsmostan-
darder relatert til et prosenttall elever på/under 
 bekymringsgrensen. Kommunen oppnådde ikke 
den nye standarden på noen av årstrinnene.

De nasjonale prøvene i regning ble gjennomført på 
årstrinnene 5, 8 og 9. Det kom også her ny rappor-
teringsmåte for resultatene, og det er derfor heller 
ikke mulig her å vurdere måloppnåelse. Det ble 
 imidlertid gjort en omregning av de nye resultatene 
til de eksisterende standardene på skolenivå, og på 
bakgrunn av denne omregningen oppnådde kom-
munen som helhet Skedsmostandarden i regning 
på alle de aktuelle årstrinnene. 

Elevenes ferdigheter i matematikk ble i 2014 kart-
lagt på 4., 6. og 7. årstrinn med M-prøvene. Resul-
tatene rapporteres i to hovedkategorier: snitt og 
i kritisk sone. Disse prøvene er uendret, og det er 
derfor mulig å måle dem mot årsbudsjettmålene. 
Det ble imidlertid ingen måloppnåelse om 70 % av 
 elevene over Skedsmostandarden:
M4 (årstrinn 4) 59 % elever over standard, M5 (års-
trinn 6) 61 % elever over standard og M7 (årstrinn 7) 
52% elever over standard.

Det er gjennomført en evaluering av skolenes 
implementering og arbeid med Plan for 
kvalitetssikring av læringsmiljøet. 
En grundig evaluering av implementering av 
skolenes arbeid med PKL, bør foretas av eksterne 
forskningsmiljøer, hvis resultatene skal kunne gi et 
objektivt til svar til skoleeier. Den interne evaluering-
en av arbeidet med PKL på skolene, er basert på en 
kvalitativ vurdering etter gjennomføring av skole-
eiers dialogbaserte tilsyn ute på nesten alle skolene, 

 • Kommunaldirektør Helge Dulsrud
 • Assisterende kommunaldirektør Gerd Ebbesen
 • Administrativ avdeling: Gyrid Slettengen
 • Pedagogisk-psykologisk avdeling 
   Hanne M. Olsen

 • 16 skoler
 • 19 barnehager
 • 2 voksenopplæringssentra
 • Musikk- og kulturskole
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på resultatene fra PKL-undersøkelsen, kommu-
nens resultater på nasjonale prøver og elevunder-
søkelsen. I et forsøk på å gi en evaluering basert på 
informasjonen vi har, er det mye som tyder på at 
 arbeidet med PKL de siste årene har gitt resultater 
for arbeid, innsats og fokus i skolen. 

Det er iverksatt tiltak for styrket samarbeid med 
PPA og mer koordinert innsats på områder der 
begge enhetene er involvert. 
Høsten 2013 ble det opprettet et felles inntaksteam 
for systemsaker henvist til TOFU/PPA. Målet var å få 
et mer helhetlig blikk på sakene som ble henvist, og 
derigjennom kunne gi en bedre støtte til barnehag-
er og skoler. I løpet av det siste året har avdeling-
ene deltatt på to felles seminarer, der samarbeidet, 
kommunikasjonen og arbeidsmåtene er blitt drøftet 
sammen med kommunaldirektøren. Avdelingenes 
ulike mandat gjenspeiles i støtten som gis til skoler 
og barnehager. Støtten i dag er likevel i større grad 
preget av å løfte sammen og dra i samme retning. 
Samarbeidet mellom PPA og TOFU er styrket.  

Alle barnehagene kan dokumentere ny prak-
sis i samsvar med kjennetegnene i Plan for 
kvalitetssikring av lærings- og omsorgsmiljøet 
med særlig vekt på kjennetegnene på god 
 ledelse. 
Høsten 2013 startet et lederutviklingsprogram for 
styrere med sikte på å øke kvaliteten på den enkelte 
styrers lederskap i tråd med kjennetegn i PKOL.  
Programmet går over tre år og avsluttes i desember 
2015. Programmet har vært samlingsbasert med 
utviklingsarbeid i perioden mellom samlingene. I 
dette arbeidet har også den enkelte leder utarbeidet 
handlingsplaner for å bli bedre på områder knyttet 
opp til den enkelte styrers vurdering av situasjon og 
hva hun/han selv trenger å øve på. Arbeidet med 
å realisere handlingsplanene er igjen lagt til grunn 
for ledersamtaler med styrerne.

Forsøket i to barnehager med utvidet barne-
hagelærerdekning er evaluert, de økonomiske 
konsekvensene kartlagt og en utvidelse even-
tuelt iverksatt. 
Det er gjennomført et forsøk med to barnehagelærere 
pr avdeling i de to kommunale barnehagene Asak 
og Korshagen. Forsøket har gått over to år, og re-
sultatene av utprøvingen har vært meget positiv. 
Evalueringen av forsøket viser at kvaliteten på til-
budet til barna har blitt bedre. Barnehagelærernes 

tilstedeværelse i arbeidet med barna har økt, tid til 
møter og veiledning av øvrig personalet er  redusert 
og det gjennomsnittlige sykefraværet i grupper med 
to førskolelærere har vært på 8 %, mens det i øvrige 
barnehager har ligget på 12 %. 
En egen sak om forsøket og om forsøkets effekt på 
redusert sykefravær er behandlet politisk og en ut-
videlse av ordningen med omgjøring av assistent-
fagarbeiderstilling kan videre skje ved ledighet 
og innenfor den enkelte barnehages økonomiske 
 rammer.

Det kan dokumenteres praksisendringer i 
SFO samsvar med Plan for kvalitetssikring av 
læringsmiljøet. 
Alle skolefritidsordningene jobber aktivt med Plan 
for kvalitetssikring av læringsmiljøet (PKL), og Løft 
for barn er tatt i bruk som metode i denne sammen-
heng. Ny kompetanseplan for SFO-ansatte 2014-
2017 er utarbeidet, og det ble høsten 2014 arrangert 
to felles plandager for alle SFO-ansatte der eksterne 
forelesere er hentet inn. Forelesningene er knyttet 
til aktuelt tema i PKL (voksen-barn relasjonen) og i 
rammeplanen (lek og fysisk aktivitet). LØFT-meto-
dikken benyttes daglig av de ansatte i SFO, den er 
tema på personalmøter og i medarbeidersamtaler.

Det pedagogiske tilbudet til voksne med 
 behov for lese- og skriveopplæring er styrket 
ved ny forskningsbasert metode fra Bredtvet 
 kompetansesenter. 
Målet er nådd. Teorien bak metoden er beskrevet 
i boka; “Når lesing blir vanskelig”. Når lesing blir 
vanskelig” er en sammenfatning av nyere forskning 
og oversikt over metoder og viktige innfallsvinkler i 
leseopplæring. Materiellet er systematisert og gjort 
tilgjengelig for spesialpedagoger og logopeder. Bruk 
av metoden øker den fonologiske bevisstheten hos 
elevene. Deres lesekompetanse i stavelsesdeling 
og helordslesing øker også. De oppnår økt lesehas-
tighet, bedre automatisering/ordavkoding som før-
er til bedre leseforståelse av tekst. De som har brukt 
metoden lengst, begynner å nærme seg nedre del 
av normal lesehastighet. Metoden er et godt verk-
tøy i det systematiske arbeidet med å hjelpe voksne 
søkere til økt mestring av lesing i hverdagen. I 2014 
har 9 voksne elever fått opplæring etter metoden.

Minst 80 % av introduksjonsdeltakerne har 
gjennomgått språkpraksis ved endt introduk-
sjonsperiode. 

Utdanningssektoren
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Målet er nådd. 27 deltakere avsluttet introprogram-
met med gjennomført språkpraksis, dette utgjør 
82 % av de som avsluttet introprogrammet ved 
 Skedsmo voksenopplæringssenter.

Utdanningssektoren

Skedsmo voksenopplærings resultater fra de 
formelle nasjonale norskprøvene ligger minst 
10 % over departementets mål for hele landet 
som helhet. 
Nasjonale norskprøver ble forandret i løpet av 
2014. Lytteforståelse, skriftligproduksjon og lese-
forståelse er digitale fra juni 2014. Alle kandidatene 
som avlegger prøver vil bli vurdert og resultatet 
de oppnår på prøven vil bli vurdert til nivå: under 
A1, A1, A2 eller B1. Disse nivåene er i tråd med de 
ulike nivåene i det felles europeiske rammeverket 
for språk. Tallene avspeiler totalt antall personer 
som har avlagt prøvene, også privatister som ikke 
er elever ved voksenopplæringen.
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personalet er redusert og det gjennomsnittlige sykefraværet i grupper med to 
førskolelærere har vært på 8 %, mens det i øvrige barnehager har ligget på 12 %.  
En egen sak om forsøket og om forsøkets effekt på redusert sykefravær er 
behandlet politisk og en utvidelse av ordningen med omgjøring av assistent-
fagarbeiderstilling kan videre skje ved ledighet og innenfor den enkelte 
barnehages økonomiske rammer. 

 
Det kan dokumenteres praksisendringer i SFO samsvar med Plan for kvalitetssikring 
av læringsmiljøet.  
Alle skolefritidsordningene jobber aktivt med Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet 
(PKL), og Løft for barn er tatt i bruk som metode i denne sammenheng. Ny 
kompetanseplan for SFO-ansatte 2014-2017 er utarbeidet, og det ble høsten 2014 
arrangert to felles plandager for alle SFO-ansatte der eksterne forelesere er hentet inn. 
Forelesningene er knyttet til aktuelt tema i PKL (voksen-barn relasjonen) og i 
rammeplanen (lek og fysisk aktivitet). LØFT-metodikken benyttes daglig av de ansatte i 
SFO, den er tema på personalmøter og i medarbeidersamtaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norskprøver januar 2014 

Sted Prøvetype Bestått 
      
Hele landet Muntlig norskprøve 2 92 % 
  Skriftlig norskprøve 2 59 % 
      
  Muntlig norskprøve 3 74 % 
  Skriftlig norskprøve 3 48 % 
      
Akershus Muntlig norskprøve 2 95 % 
  Skriftlig norskprøve 2 62 % 
      
  Muntlig norskprøve 3 73 % 
  Skriftlig norskprøve 3 51 % 
      
Skedsmo Muntlig norskprøve 2 100 % 
  Skriftlig norskprøve 2 70 % 
      
  Muntlig norskprøve 3 79 % 
  Skriftlig norskprøve 3 62 % 
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Norskprøver juni og desember 2014. 
Sted Prøvetype   B1 A2 A1 Under A1 
              
Hele landet Muntlig   35 % 52 % 9 % 0 % 
  Lytteforståelse   56 % 36 % 8 % 0 % 
  Leseforståelse   62 % 24 % 12 % 2 % 
  Skriftlig fremstilling   20 % 55 % 23 % 1 % 
              
Akershus Muntlig   44 % 45 % 8 % 0 % 
  Lytteforståelse   62 % 33 % 5 % 0 % 
  Leseforståelse   68 % 22 % 10 % 1 % 
  Skriftlig fremstilling   23 % 56 % 19 % 0 % 
              
Skedsmo Muntlig   42 % 48 % 9 % 0 % 
  Lytteforståelse   64 % 30 % 6 % 0 % 
  Leseforståelse   65 % 23 % 11 % 1 % 
  Skriftlig fremstilling   19 % 60 % 20 % 1 % 

 
Nasjonale norskprøver ble forandret i løpet av 2014. Lytteforståelse, skriftligproduksjon 
og leseforståelse er digitale fra juni 2014. Alle kandidatene som avlegger prøver vil bli 
vurdert og resultatet de oppnår på prøven vil bli vurdert til nivå: under A1, A1, A2 eller B1. 
Disse nivåene er i tråd med de ulike nivåene i det felles europeiske rammeverket for 
språk. Tallene avspeiler totalt antall personer som har avlagt prøvene, også privatister 
som ikke er elever ved voksenopplæringen. 
 

Sektorovergripende temaer som alle sektorene skal utarbeide mål etter.  
1. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommuner i Norge på elektronisk 

innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. 
 

Sektorens årsmål: 
Digital informasjon og kommunikasjon med foreldrene er videreutviklet og holder god 
kvalitet.  
 
Resultat: 
Alle skoler og barnehager er nå på Facebook. Det er videre gjort valg av nytt fagsystem 
for skolene etter anbudskonkurranse, og systemet skal samkjøres med 
læringsplattformen Skoleportalen. Det innebærer at foreldrene fra 2015 vil få direkte 
tilgang til data om egne barns læring, skolefravær mv. 

 
2. Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på 

en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv.  
 

Sektorens årsmål: 
Tjenestetilbudet til minoritetsspråklige i barnehage, skole og voksenopplæring er bedret 
gjennom en styrking av opplærings- og veiledningsressursene i alle virksomhetene. 
 
Resultat: 
Språktilbudet i barnehage er styrket med 3 årsverk og tilbudet i grunnskole med 1 mill på 
årsbasis. Tilbudet til voksne gjennom introduksjonsordningen er gjennomgått bl. a. med 
sikte på å styrke samarbeidet på tvers av sektorene, helse og sosial og utdanning.  
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Sektorovergripende temaer som alle sektorene 
skal utarbeide mål etter. 
1. Skedsmo kommune skal være blant de fremste

kommuner i Norge på elektronisk innbyggerdia-
log, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning.

Sektorens årsmål:
Digital informasjon og kommunikasjon med 
foreldrene er videreutviklet og holder god 
kvalitet. 

 Resultat:
Alle skoler og barnehager er nå på Facebook. Det 
er videre gjort valg av nytt fagsystem for skolene 
etter anbudskonkurranse, og systemet skal sam-
kjøres med læringsplattformen Skoleportalen. 
Det innebærer at foreldrene fra 2015 vil få direkte 
tilgang til data om egne barns læring, skole-
fravær mv.

2. Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik
at innvandrerbefolkningen integreres på en god
måte og har høy deltakelse i samfunn, utdan-
ning og yrkesliv.

Sektorens årsmål:
Tjenestetilbudet til minoritetsspråklige i barne-
hage, skole og voksenopplæring er bedret 
 gjennom en styrking av opplærings- og veiled-
ningsressursene i alle virksomhetene.

 Resultat:
Språktilbudet i barnehage er styrket med 3 
 årsverk og tilbudet i grunnskole med 1 mill. 
 kroner på årsbasis. Tilbudet til voksne gjennom 
introduksjonsordningen er gjennomgått bl. a. 
med sikte på å styrke samarbeidet på tvers av 
sektorene, helse og sosial og utdanning. 

3. Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk
og tiltak i de ulike sektorer i kommunen slik at
det sikres helhetlig og koordinert ressursbruk for
bedre folkehelse.

Sektorens årsmål:
PPA har iverksatt flere tilbud til barn og unge 
med psykiske vansker.

 Resultat:
Det vises til mål 1.

VIKTIGE BEGIVENHETER/
PROSJEKTER I 2014

• Bråtejordet skole
Bråtejordet skole åpnet til skolestart i august
2014 med kapasitet for 15 klasser/450 elever på
ungdoms trinnet. Med det har vi fått en kapa-
sitetsøkning på Strømmen/Skjetten på 6 klass-
er/180 elever. Sammen med Stav vil dette gi til-
strekkelig kapasitet i området i inntil 10 år. Med
åpningen av Bråtejordet gikk Stalsberg ut av
bruk som  ungdomsskole.

• Sagdalen skole
Sagdalen skole overtok fra skolestart tidligere
Stalsberg skole og har nå kapsasitet for 28 klasser
på barnetrinnet. I forbindelse med overtagelsen
er det foretatt mindre rommessige justeringer,
men skolen er i gjennomgående god stand etter
renoveringen og utbyggingen med samlingssal i
2006. For øvrig er det gjennomført en arealrevi-
sjon mellom Sagdalen og Frydenlund. Denne
har sammenheng med utbyggingen og kapa-
sitetsutvidelsen av Frydenlund. Denne skal være
sluttført i 2015 med ferdigstillelse til skolestart.

• Barnehagebehovsplanen
Det er i 2014 vedtatt en behovsplan for barne-
hageplasser, totalt og i områdene i kommunen
som tilsvarer skoleområdene, Lillestrøm,
 Strømmen, Skjetten, Kjeller, Skedsmokorset og
Asak. Antall barn i årsgruppene 1-5 år har i flere
år ligget stabilt på pluss/minus 650. Dette har
 imidlertid endret seg i løpet av de siste tre årene,
og i 2014 var antall fødte helt ned i 574.  Mange
faktorer virker inn på behovet for barnehage-
plasser, og det kan være en betydelig usikkerhet
fra det ene året til det andre. Uansett påvirker
reduksjonen i antall barn pr årskull etterspørsel-
en etter barnehageplasser. Med bakgrunn i at
forventet befolkningsvekst vil skje i LSK-triange-
let, vil det måtte tilrettelegges for ny barnehager
i Lillestrøm/Kjeller, Strømmen og Skjetten, mens
det må påregnes nedleggelser av barnehage-
plasser i barnehager på Skedsmokorset hvor det
ikke er planlagt større boligprosjekter i de kom-
mende år. I budsjettbehandlingen ble det vedtatt
at Strømmen og Lillestrøm barnehager påbygges
og ferdigstilles henholdsvis i 2016 og 2017. I til-
legg vurderes nedleggelse av avdeling Gamle



Årsberetning Skedsmo kommune 2014     31

Utdanningssektoren

Tærud i Tæruddalen barnehage. Endelig vedtak 
i denne saken treffes etter at tilbud og etterspør-
sel etter barnehageplasser for barnehageåret 
2015/2016 er avklart.

• Skolebehovsplanen 
 Kommunestyret behandlet i november 2014 

skolebehovsplanen. Planen behandler skole-
behov og skolekapasitet i et 10-årsperspektiv.  
I planen ligger det inne behov for to nye skoler 
i perioden, en i Lillestrøm og en i Strømmen/
Skjetten. For førstnevnte vedtok k-styret ifm 
budsjettbehandlingen bygging i 2018 i Sophie 
Radichs vei. For Strømmen/Skjetten er det så 
langt ikke lokalisert en skoletomt. Det er et stort 
behov for kapasitetsøkning på barnetrinnet, be-
hov som medfører nye paviljonger fra høst 2015 
på Skjetten skole og fortsatt bruk på Sagdalen.

 Det er i planen også vist at vi står foran en større 
endring i befolkningstrukturen i kommunen 
gjennom nedgangen i barnetall på Skedsmokor-
set og den sterke økningen i LSK-triangelet. I de 
nærmeste årene må en særlig følge situasjonen 
på Kjeller nøye.

• Plan for kvalitetssikring av barnehagens 
 omsorgs- og læringsmiljø (PKOL) 
 I 2012 ble det igangsatt et arbeid med å utarbeide 

en plan for å sikre kvaliteten på omsorgs- og 
læringsmiljøet i barnehagene. Planen ble ferdig-
stilt i løpet av 1. semester i 2014 og skal være en 
hjelp i å vurdere egne praksis og samtidig styrke 
kapasiteten til å forbedre den. Planen skal også 
være en konkret hjelp for den enkelte ansatte i 
utvikling av egen yrkesprofesjonalitet. Samtidig 
som planen ble utarbeidet, startet også arbeidet 
med implementering av planen samt kompetan-
seutvikling av ansatte på sentrale områder som 
planen omfatter. Arbeidet med implementering 
av planen og kompetanseutvikling som en del 
av dette har vært fulgt opp både internt i den 
 enkelte barnehage og felles for alle ansattegrup-
per på tvers av barnehager, gjennom hele 2014. 

• Evaluering av Skedsmostandarder 
 I løpet av 2013 og 2014 er det innført kvantitative 

Skedsmostandarder på:
- kartleggingsprøver og  nasjonale prøver i lesing, 

regning/matematikk og engelsk

- eksamen i norsk, matematikk  og engelsk
- læringsmiljøfaktorene sosial trivsel, mestring og 

mobbing
 
 Innføringen av Skedsmostandardene er evaluert, 

og konklusjonen var at standardene hadde hatt 
en positiv konsekvens som et felles referanse-
punkt for skolene når det gjaldt å sette egne mål, 
og som et objektivt utgangspunkt for å initiere 
støttetiltak. Hovedutfordringen ved standardene 
viser seg å være at kommunen ikke har kontroll 
på hvor lenge enkelte av prøvene, spesielt de nas-
jonale kartleggingsprøvene, er sammenlignbare 
og tilgjengelige. Dette har medført at det allerede 
har vært behov for å innføre nye standarder på 
kartleggingsprøvene i lesing og regning på 1. – 3. 
trinn. Samlet sett vurderes likevel innføring av 
Skedsmostandardene positivt som et referanse-
punkt for læringsresultater i skolene.

 
• Språkintervensjon  
 I 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å 

utarbeide en modell for systematisk stimulering 
av språket hos språksvake barn i barnehagen. 
Modellen skal være ferdig til utprøving i ulike 
barnehager sommeren 2015. Bakgrunnen for 
språkintervensjonen er at mange barn har fors-
inket språkutvikling, og i tillegg har kommunen 
en andel minoritetsspråklige barn som har 
vansker med å tilegne seg det norske språket. 
 Forskning viser at basis for ordforråd legges før 
3-årsalderen. Forskjeller mellom barns ordfor-
råd og ordforståelse i barnehagealder, viser en 
sterk tendens til å vedvare og bli ytterligere for-
sterket utover i skolealder. Barn som strever med 
tilegnelsen av ordforråd, har behov for en mer 
systematisk språkstimulering enn andre barn.  
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NYE RAMMEBETINGELSER OG 
UTVIKLINGSTREKK

• Reduksjon i fødselstallene 
 Fra 2012 skjedde det en markert nedgang i 

 fødselstallene. Tendensen er videreført i 2013 og 
2014 og er sterkest på Skedsmokorset. Nivået lig-
ger dermed 10-15 % lavere enn i perioden 2000-
2010, og dette vil få konsekvenser for kapasiteten 
i barnehagene. En usikkerhetsfaktor er hvorvidt 
nedgangen vil oppveies av innflytting. 

• Økonomisk likeverdig behandling 
 Etter 4 år med rammefinansiering av barnehage-

sektoren er det fortsatt enkelte uklarheter knyttet 
til beregningen av det kommunale driftstilskud-
det til private barnehager. Rett før jul i 2013 
 opphevet fylkesmannen kommunens vedtak om 
tilskudd i 2011. Opphevingen var knyttet til gjen-
nomsnittsberegningen av barn i de kommunale 
barnehagene, og den nye tolkningen fikk kon-
sekvenser for alle påfølgende tilskuddsår. I 2014 
fikk vi en avklaring fra fylkesmannen på hvor-
dan 3-åringene i barnehagen skal behandles 
tilskuddsmessig. Ettersom både kommunale og 
ikke-kommunale barnehager i Skedsmo har hatt 
et merinntak i januar hvert år, må kommunen ta 
utgangspunkt i at treåringene faktisk har blitt 
behandlet som store. Nye, endelige vedtak om 
kommunalt driftstilskudd for årene 2011-2013 ble 
fattet rett før jul 2014. Vedtakene er påklaget og 
ligger til fylkesmannen for behandling. 

 Kommunens måte å håndtere tilskuddsordnin-
gen ble gjennomgått i 2014, slik at den kan bli 
mer forutsigbar både for de ikke-kommunale 
barnehagene og for kommunen fra 2015. Sam-
tidig er forskriften endret, slik at kommunen 
ikke lenger skal fatte foreløpige vedtak om kom-
munalt driftstilskudd på grunnlag av budsjett og 
beregnet barnetall. I stedet skal regnskapstall 
og faktisk gjennomsnittlig barnetall to år tilbake 
(tall fra 2013 i 2015) legges til grunn ved utmåling 
av tilskudd. Det er allerede fattet vedtak for 2015, 
og ved klagefristens utløp av ingen av vedtakene 
påklaget med bakgrunn i kommunens bereg-
ningsgrunnlag. 

 I 2016 vil forskrift om likeverdig behandling ved 
tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager revideres på ny. Det er foreløpig 
 uklart hvilken konsekvens dette vil få.

• Rælingen ut av samarbeidet om voksen-
opplæring 

 Rælingen kommune besluttet med virkning fra 
2015 å trekke seg ut av samarbeidet med Skeds-
mo om kjøp av tjenester på voksenopplæring-
sområdet. Dette har medført en nedgang på ca 
90 elever på Skedsmo vo. 

SENTRALE RESULTATINDIKATORER FOR SEKTOREN

AKTIVITET ...............................................................  2012 2013 2014

Antall årsverk i sektoren ..........................................  1 237,8 1 267,9 1 296,2
Gjennomsnittlig sykefravær i sektoren.....................  7,6 7,9 7,4
Elevtall  ....................................................................  6 454 6 499 6 588
  • barnetrinn  ..........................................................  4 527 4 588 4 659
  • ungdomstrinn......................................................  1 927 1 911 1 929
Antall barn i skolefritidsordningen ..........................  1 793 1 787 1 774
Barn i kommunale barnehager ................................  1 753 1 743 1 707
Barn i private barnehager ........................................  1 048 1 043 1 019
Barn i private familiebarnehager .............................  79 71  71
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Avvik mellom opprinnelig og revidert budsjett

Lønn
Det totalte lønnsbudsjettet er justert opp med 28,4 
mill. kroner. Det fordeler seg slik:
Sykevikarer/vikarer for personer i foreldrepermi-
sjon er justert opp med 23 mill. kroner. Lønns-
avsetningspotten er justert ned fra 15,4 mill. kroner 
til 5 mill. kroner, de andre faste lønnspostene er 
justert opp tilsvarende. Lønnsposter til forskjellige 
prosjekter, veiledning, ekstrahjelp, korttidsvikarer 
lærere, og dekning av utgifter for elever fra andre 
kommuner, er justert opp med til sammen 8 mill. 
kroner.  En rekke andre lønnsposter er justert ned/
opp med ulike mindre beløp.

Drift
Driftsutgiftene er justert opp med 21,8 mill. kroner. 
Det fordeler seg slik:
Kjøp av vikarer fra byrå er justert opp med 15 mill. 
kroner. Posten «avsetning til senere fordeling» 
er justert ned med 20 mill. kroner. Utbetaling av 
 kommunalt driftstilskudd til ikke-kommunale 
barnehager er oppjustert med 2,4 mill. kroner.  
Refusjons utgifter for Skedsmo-barn med barne-
hageplass i privat barnehage i en annen kom-
mune er oppjustert med 2,4 mill. kroner. Kjøp av 
datamaskiner til skoler og barnehager er justert 
opp med 8,2 mill. kroner på grunn av nødvendige 
 investeringer. Avsetning til fond er justert opp med 

PROGRAMOMRÅDER

Oversikt programområder, nettotall sum pr. programområde

Programområdenavn Oppr. bud. Rev. bud. Regnskap Avvik

Administrasjon ....................................  30 704 23 811 20 081 -10 623
Pedagogisk-psykologisk avd. ...............  14 758 14 684 14 590 -166
Grunnskolen ........................................  451 335 454 611 449 558 -1 777
Spesial- og sosialpedagogiske tiltak ....  28 893 29 969 29 447 554
Barnehager ..........................................  362 190 362 728 360 376 -1 813
Skolefritidsordningen ..........................  2 711 4 459 3 446 736
Musikk- og kulturskolen ......................  10 276 10 303 10 324 48
Voksenopplæringen .............................  9 633 9 933 15 459 5 827
SUM DRIFT ....................................... 910 499 910 499 903 283 -7 216
SUM INVESTERINGER ...................... 0 0 0 0

Avvik mellom budsjett og regnskap

  Oppr. Bud. 2014  Rev. Bud. 2014 R-2014 Avvik 
     (Regn. - oppr.)

LØNNSUTGIFTER .................................  790 824 819 279 808 699 17 875
DRIFTSUTGIFTER ................................  291 414 313 243 318 755 27 340
DRIFTSINNTEKTER ..............................  -171 739 -222 022 -224 171 -52 432
SUM DRIFT TOTALT .......................... 910 499 910 499 903 283 -7 216
SUM INVESTERING ........................... 0 0 0 0
(Beløp i 1000 kr)
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7,7 mill. kroner. 4,1 mill. kroner av dette gjelder ut-
betaling av tilskudd til ikke kommunale barnehager 
senere år. 
En rekke andre poster er justert opp/ned med ulike 
mindre beløp.

Inntekter
Sum driftsinntekter er justert opp med 50,3 mill. 
kroner. Det fordeler seg slik:
Refusjon fra Nav for sykmeldte og personer i 
foreldr epermisjon utgjør 32,4 mill. kroner. Refusjon 
fra staten er justert opp med til sammen 7,5 mill. 
kroner og består i hovedsak av følgende poster: 1 
mill. kroner i tilretteleggingstilskudd fra Nav,  bedre 
språkforståelse med 2 mill. kroner, vikarutgifter 
for lærere som tar videreutdanning med 2,5 mill. 
 kroner, og økt lærertetthet med 2,6 mill. kroner.
Andre refusjoner/inntekter er oppjustert med 4 
mill. kroner, og utgjør i all hovedsak tilbakebetal-
ing fra de ikke-kommunale barnehagene av for mye 
utbetalt driftstilskudd.
Refusjoner fra fylket for veiledning av lærere 

 under utdanning er justert opp med 2,2 mill. kro-
ner.  Refusjoner fra Imdi er justert opp med 2,4 mill. 
 kroner. 

Avvik mellom revidert budsjett og regnskap
Lønn
Sum lønn viser et mindreforbruk på 10,5 mill. 
 kroner. Det fordeler seg slik:
Fastlønnspostene viser et mindreforbruk på 2 mill. 
kroner, dette kan tilskrives lav lønnsvekst. Potten 
som var satt av til dekning av lønnsoppgjøret viser 
en besparelse på 5,1 mill. kroner. Midler satt av til 
forskjellige seniortiltak viser en besparelse på 2,6 
mill. kroner. Disse postene er det vanskelig å bud-
sjettere, da det er veldig ulikt fra år til år hva de 
 ansatte søker om og får innvilget.

Drift
Driftsutgiftene viser et merforbruk på 5,5 mill. 
 kroner.  Det fordeler seg slik:
Kommunalt driftstilskudd til private barnehager 
viser et merforbruk på 2,9 mill. kroner. 

Åsenhagen skole Foto: Birgit Wærstad
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Konto for inngående merverdiavgift viser et mer-
forbruk på 3,5 mill. kroner. Denne overskridelsen 
dekkes av en merinntekt på tilsvarende inntekts-
konto. Disse konti blir ikke justert i løpet av året.

Inntekt
Driftsinntektene viser en merinntekt på 2,1 mill. 
kroner. Det fordeler seg slik:
Konto for utgående merverdiavgift viser en 
 merinntekt på 3,5 mill. kroner og samsvarer med tils-
varede utgiftskonto. Betaling for opphold viser en 
mindreinntekt på 2 mill. kroner. Refusjon fra fylket 

for veiledningstjeneste av personer under utdan-
ning viser en merinntekt på 3,2 mill. kroner. Forel-
drepenger viser en merinntekt på 2 mill.  kroner. 
Statstilskudd til Skedsmo voksenopplæringssenter 
viser en mindreinntekt på 3,2 mill. kroner. 

Utdanningssektoren har et mindreforbruk/ 
merinntekt for hele sektoren på 7,2 mill. kroner. Alle 
programområder viser et overskudd med unntak av 
Voksenopplæringen. Skedsmo voksenopplærings-
senter har et underskudd på 5,6 mill. kroner. 

Linløkka barnehage Foto: Birgit Wærstad
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• Kommunaldirektør
Arild Hammerhaug

• Ass. kommunaldirektør
Cathrine GH Gundersen

• Avd. for administrative tjenester
Anne Joran Stakkerud

• Avdeling for psykisk helse- og rus
Linda Årnes Gulbrandsen

• Helseavdelingen
Hedi Anne Birkeland

• Avdeling for sykehjemstjenester
Helene Hallingstorp

• Avdeling for hjemmetjenester
Inger Marie Bergersen

• Avdeling for miljøarbeidertjenester
Liv Jorunn Haugen

• Avdeling for barn- og familier
Ragnhild Ottestad

• Tjenestekontoret
Per Gjertsen

• NAV
Lasse Bjerkås

• Flyktningeavdelingen
Kristin Øren

VIRKSOMHETSRESULTATER/STATUS 
I FORHOLD TIL MÅLENE 2014
Sektoren har styrket satsingen på innovasjon 
i omsorg gjennom utvikling av en overordnet 
plan for velferdsteknologi. 
Status: Målet er ikke nådd. Det er igangsatt arbeid 
med å utvikle en strategiplan for helse- og sosialsek-
toren, som vil omhandle blant annet innovasjon i 
arbeidsprosesser.  Denne vil utgjøre et grunnlag for 
videre planarbeid innen temaet velferdsteknologi.

Sektoren har styrket det interne tverrfaglige 
 samarbeidet ved gjennomføring av prosjekt om 
videreutvikling av strukturer for samhandling 
og kompetanseutveksling.
Status: Målet er nådd. Det er gjennomført kartleg-
ging av dagens/eksisterende strukturer og nettverk 
i sektoren, og det er gjennomført videreutvikling av 
aktuelle arenaer. I tillegg til prosjektet, er  internt 
tverrfaglig samarbeid videreutviklet gjennom om-
organisering av fysio- og ergoterapitjenestene. 
Disse tjenester er fra august 2014 organisert i avde-
ling for hjemmetjenester og i avdeling for barn og 

familier, med økt fokus på tverrfaglig samarbeid og 
koordinerte tjenester. 

Sektoren har utredet mulighetene for å erstatte 
individuelle kjøp av tjenestetilbud eksternt 
med etablering av faglige gode tilbud innenfor 
 kommunens tjenesteområder.
Status: Målet er nådd for planlagte aktiviteter i 
2014 og videreføres i 2015. Prosjekt ble igangsatt 
som planlagt, med fokus på kartlegging av bruker-
gruppen, valg av lokaliteter som skal benyttes til 
kommunalt tilbud og definering av rammen for 
 tjenestetilbud.

Sektoren har styrket de forebyggende tjenester 
og bidratt til kommunens folkehelsearbeid 
gjennom rullering av strategi for helse- og om-
sorgstjenestene og boligsosial handlingsplan.
Status: Målet er ikke nådd. Sektoren arbeider med 
strategiplan for helse- og sosialsektoren. Arbeid 
med boligsosial handlingsplan ble forsinket, og 
 arbeidet vil ikke ferdigstilles før i 2015. 
For øvrig kan nevnes at de forebyggende helsetjen-
ester er styrket gjennom planlegging for oppstart av 
hverdagsrehabilitering for hjemmeboende. 

Sektoren har bidratt til en utvikling av koordi-
nerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbe-
folkningen integreres på en god måte og har høy 
deltakelse i samfunn,  utdanning og yrkesliv.
Status: Målet er nådd. Sektoren har bidratt til fremme 
av “Plan for integrering” til politisk behand ling, og 
har deltatt med ledere på internt leder seminar med 
fokus på integrering og mangfold. Det har gjennom 
året vært utvikling av samarbeidet mellom flykt-
ningkontoret og voksenopplæringen for god kvali-
fisering av personer i  målgruppen. 

Sektoren har gjennom helsefremmende fokus og 
systemrettet forebyggende tilnærming, lagt til 
rette for utvikling av godt fysisk og psykososialt 
arbeidsmiljø, der det samlede arbeidsnærværet 
for hele sektoren er på 92 %. 
Status: Målet er ikke nådd. Pr. 1. kvartal var 
 arbeidsnærværet på 90,7 %. Pr. 2. kvartal var dette 
økt til 91,4 %, og til 92,3 % pr. 3. kvartal. Pr. 4. kvar-
tal var det imidlertid nede i 90,2 %. For året 2014 var 
gjennomsnittlig arbeidsnærvær på i overkant av 91 
%. Sektoren hadde en svært god utvikling gjennom 
de første 3 kvartal, men tallene for 4. kvartal ga en 
reduksjon i arbeidsnærværet, med den konsekvens 
at målet ikke ble nådd. Av aktiviteter i 2014 ble det 



Årsberetning Skedsmo kommune 2014     37

Helse- og sosialsektoren

gjennomført satsing på forflytningsteknikk, for å 
blant annet forhindre skjev- og feilbelastninger 
hos ansatte. Frisklivskonsulent har bistått i diverse 
sykefraværsoppfølgningsarbeid og til arbeidsut-
prøving på tvers av avdelinger.

Sektorens fokus på helsefremmende faktorer 
i arbeidsmiljø har bidratt til at den samlede 
scoren i organisasjonsmålingen er 28 eller 
høyere.
Status: Målet er nådd. HKI våren 2014 viste et resul-
tat for sektoren samlet sett på 28.1. Det er interne 
variasjoner mellom avdelinger, som er tatt tak i gjen-
nom avdelingsvise gjennomganger og oppfølgning.

Nedre Romerike legevakt er faglig og be-
manningsmessig videreutviklet, og har etablert 
et godt samarbeid med forskjellige instanser 
i kommunene og eksterne tjenester i tråd med 
samhandlingsreformens krav. Kommunal akutt 
døgnenhet (KAD) er etablert og drift igangsatt.
Status: Målet er nådd. Nedre Romerike legevakt har 
gjennom 2014 gjennomført endringer, både byg-
ningsmessige og personalmessige for å stå bedre 
rustet til å møte dagens krav til legevakt. Venterom 
er bygget ut og det er etablert observasjonsareal-
er. Det har vært en økning av sykepleiedekning i 
 løpet av 2014. Kommunal akutt døgnenhet (KAD) 
ble etablert i juni 2014. Det har vært en gradvis 
opptrapping av driften, med full kapasitet fra slut-
ten av august. Nødvendige rutiner og prosedyrer er 
utarbeidet, og alle budsjetterte årsverk er besatt.
 
Avdeling psykisk helse- og rus har samloka-
lisert Bjerkegården, ambulerende team, psykisk 
helse team, rusteam og boveiledertjenesten i 
nye lokaler, utviklet en hensiktsmessig organi-
sering av det samlede tjenestetilbudet samt 
konsolidert driften.
Status: Målet er nådd. Det er gjennomført en samlo-
kalisering av de ovennevnte tjenestene i nye lokaler 
i Stillverksveien i Lillestrøm. Som en konsekvens 
av samlokaliseringen og påfølgende mulighet for 
bedre ressursutnyttelse, ble antall ansatte redusert 
med en stilling og ressursen overført til direkte 
brukerrettet arbeid. Driften i de nye lokalene er kon-
solidert og tjenestetilbudet og samarbeidet på tvers 
i avdelingen er styrket. 

Overføring av støttekontakter for voksne til 
 kultur er gjennomført.

Status: Målet er nådd. Tjenestekontoret fatter vedtak 
og kultursektoren igangsetter og drifter avtalene.

VIKTIGE BEGIVENHETER/
PROSJEKTER I 2014
• Kommunal akutt døgnenhet (KAD) ble etablert i 

Helsebygget og drift ble igangsatt i juni, som et 
interkommunalt samarbeid. 

• Tjenester i avdeling for psykisk helse- og rus ble 
samlokalisert i moderne lokaler i Stillverks veien, 
med offisiell åpning i oktober. 

• Kommunen tiltrådte Romerike barnevernvakt 
fra april.

• Fysio- og ergoterapitjenestene ble omorganisert, 
der tjenester for voksne ble organisert i avdel-
ing for hjemmetjenester og tjenester for barn ble 
 organisert i avdeling for barn og familier. 

• Barneverntjenesten flyttet inn i moderne lokaler 
på Kjeller.

• Prosjekt «Jobbsenter» ble igangsatt ved NAV 
Skedsmo i november.   

• I samarbeid mellom flere avdelinger i sektoren 
ble det gjennomført forberedelser til innføring 
av hverdagsrehabilitering for hjemmeboende.

• I samarbeid med kultursektoren ble støttekon-
takter for voksne overført til kultursektoren. 

• Handlingsveileder «Barn i risiko», for ansatte i 
kontakt med barn i målgruppen, ble lansert på 
en fagdag i Lillestrøm kultursenter i mars. 

NYE RAMMEBETINGELSER OG
UTVIKLINGSTREKK
• Smitteproblematikk med multiresistente bak-

terier har preget deler av helse- og omsorgstjen-
esten i 2014. Slik smitte øker oppfølgingsar-
beidet rundt den smittede, noe som gir behov 
for innleie av ekstrapersonell. I sykehjem isole-
res  smittede normalt i enerom i korttidsavdelin-
gene, noe som legger beslag på sykehjemskapa-
sitet med den følge at plasser må kjøpes eksternt. 
 Dessuten økes belastningen på hjemmetjenesten 
når korttidsplassene har fullt belegg. Utgifter til 
medisinsk forbruksmateriell, samt utgifter til 
avfallshåndtering, øker også. Denne type smit-
teproblematikk vil mest sannsynlig bli en mer og 
mer naturlig del av institusjonsomsorgen i årene 
fremover, med de konsekvenser det har for den 
praktiske driften og ikke minst de økonomiske 
utfordringene den representerer.
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• Samhandlingsreformens effekter, i forhold til 
raskere utskrivninger og i gjennomsnitt tyngre 
og mer komplisert helsetilstand hos pasientene, 
utfordrer kommunen på flere arenaer. Dette om-
fatter både økonomi, kapasitet og behovet for å 
inneha rett kompetanse til å håndtere  brukerne 
på en faglig forsvarlig måte. I tillegg til eldreom-
sorgen ser en i økende grad en tilsvarende drei-
ning innenfor rus- og psykiatriomsorgen der 
spesialisthelsetjenesten i stadig større grad 
 definerer brukeren som «ferdigbehandlet» og at 
videre oppfølging må skje i kommunene, uten 
at disse nødvendigvis har et adekvat tilbud til 
brukeren.

• For å møte fremtiden må sektoren bygge på nye 
strategier. Økt fokus på egenmestring og ansvar 
for eget liv må til dersom kommunene skal kunne 
ha en bærekraftig drift på sikt - som forener iva-

retakelse av økte behov og nødvendig tilpasning 
til økonomiske rammer. I løpet av de siste årene 
har det vært en bevisst satsing på og dreining 
mot forebyggende tjenester i form av økt fokus 
på området og økt ressurstilførsel til tjenesten. 
I løpet av 2014 ble det planlagt for oppstart av 
«hverdagsrehabilitering» i hjemmetjenesten 
som tiltak for å møte den skisserte utviklingen, 
noe sektoren har stor tro på at skal bidra til å 
dempe den forventede veksten i tjenesteomfang 
i årene fremover. 

• NAV er organisert med en statlig og en kom-
munal del med felles lokalisering, men med 2 
 styringslinjer. Som en følge av at prioriteringer 
skjer uavhengig av hverandre kan endringer på 
statlig side gi utfordringer på kommunal side. I 
2014 erfarte kommunen eksempelvis at staten 
reduserte antall personer som mottar tiltaks-

SENTRALE RESULTATINDIKATORER FOR SEKTOREN

Aktivitet  2012 2013 2014

Ant. budsjetterte årsverk ..................................................................  995,32 1 089,16 1 148,34
Sykefravær i % ..................................................................................  8,6 9,4 9,0
Ant. saker til hovedutvalg .................................................................  56 56 49
Ant. Saker til klageorgan HS .............................................................  5 4 2
Ant. konsultasj. Helsesøster ..............................................................  12 597 12 749 13 467
Ant. eldre over 80 år .........................................................................  1 818 1 859 1 896
Dekningsgrad sykehj.- ant. plasser i % av antall 80+........................  17,9 16,9 16,6
Ant. mottakere av hj.sykepl\praktisk bistand i plo-tjenesten totalt, 
KOSTRA-tall ......................................................................................  1 608 1 692 1 799
Ant. Trygghetsalarmer ......................................................................  689 678 673
- herav ant brukere av trygghetsalarm i % av eldre  80 + ..................  37,8 36,4 35,4
Ant. personer med omsorgslønn .......................................................  90 91 87
Ant. personer med støttekontakt ......................................................  188 172 152
Ant. personer med avlastning ...........................................................  - 143 141
Ant. nye meldinger barnevern ..........................................................  605 577 571
Ant. barn med hjelpetiltak i barnevernet i løpet av året ....................  208 203 175
Ant. barn under omsorg av barnevernet ...........................................  44 54 47
Ant. klienter med utbetaling av sosialhjelp ......................................  1 249 1 171 1 108
Ant. Vedtak etter lov om sos.tj. kap 4–  hovedsakelig øk.sos.hjelp ...  6 843 5 893 5 599
Mottak av flyktninger totalt *1 ...........................................................  64 80 79
Antall søknader startlån ...................................................................  221 159 195
- herav innvilget ................................................................................  86 29 35
Antall startlån pr 31.12 ......................................................................  297 295 307
- herav etableringslån/startlån med inkasso-oppfølging ..................  16 13 13
Ant. søknader om statlig bostøtte .....................................................  1 680 1 448 1 521

*1-Inkluderer flyktninger mottatt på ordinært mottak, familiegjenforeninger samt tilflyttinger fra andre kommuner
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penger fra 100 til 47. Dette innebar at staten 
 reduserte tilskuddene til kommunen og ga som 
konsekvens at kommunen måtte yte mer sosia-
lhjelp for å dekke bortfallet av tilskudd for de 
 personer som falt ut av ordningen.

• I budsjett for 2014 ble det i avdeling for barn- 
og familier lagt en strategi for omlegging fra
privat kjøp av tjenester til forebyggende til-
tak til etablering av tjenester i egenregi. Dette
som følge av at avdelingen over tid hadde økt
 ressursbruken til kjøp av tjenester hos private
aktører. I tillegg til at tjenesten er kostbar økono-

misk reduseres  muligheten for tett og kompetent 
oppfølging av barna, gitt økt avstand til disse i 
eksterne tiltak. Sektoren etablerte 6 nye årsverk 
fra 2014 for å kunne gi barna tilbud i egen regi. 
Konkret jobbing med målgruppen i barnevernet 
og på barne- og ungdomsbasen, og økt fokus 
på omfang og innhold i vedtak og avtaler har 
 redusert kjøp av tjenester fra nevnte aktører med 
betydelige beløp fra 2013 til 2014. Denne vridnin-
gen av ressursbruk innenfor sektorens tjenester 
videreføres, og er lagt inn som en viktig premiss 
for sektoren i budsjett 2015.

PROGRAMOMRÅDER

Oversikt programområder, nettotall sum pr. programområde

Programområdenavn Oppr. bud. Rev. bud. Regnskap Avvik

Sektorkontoret ................................................... -11 907 -42 883 -42 603 -30 696
Avd. for psykisk helse- og rus ............................ 37 038 37 713 35 406 -1 672
Avd. for administrative tjenester ........................ 16 136 16 484 15 898 -238
Sentralkjøkkenet................................................ 12 795 12 596 12 782 -12
Lindrende enhet ................................................ 3 517 3 517 3 517 0
Avd. for sykehjemstjenester ............................... 233 476 245 688 246 144 12 668
Avd. for hjemmetjenester ................................... 163 042 176 937 182 657 19 615
Miljøarbeidtjenester for voksne ......................... 150 034 152 661 148 870 -1 164
Helseavdelingen ................................................ 41 017 41 298 40 476 -541
Fysio- og ergoterapitjenesten ............................. 29 659 23 399 23 416 -6 242
Avdeling for barn og familier ............................. 152 349 148 541 146 949 -5 400
NAV .................................................................... 92 594 99 743 93 316 722
Flyktningkontoret .............................................. 31 737 31 955 35 518 3 781
Tjenestekontoret ................................................ 20 543 28 209 23 407 2 864
SUM DRIFT .................................................... 972 070 975 858 965 755 -6 315
SUM INVESTERINGER ................................... 2 200 3 187 2 261 61

Avvik mellom budsjett og regnskap

 Oppr. bud. 2014 Rev.  bud. 2014 R-2014 Avvik
 (Regn. - oppr.)

LØNNSUTGIFTER ............................................... 838 969 872 025 888 084 49 115
DRIFTSUTGIFTER .............................................. 388 337 413 023 434 368 46 031
DRIFTSINNTEKTER ............................................ -255 236 -309 190 -356 696 -101 460
SUM DRIFT TOTALT ....................................... 972 070 975 858 965 755 -6 315
SUM INVESTERING ........................................ 2 200 3 187 2 261 61
(Beløp i 1.000 kr)
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Sektoren hadde i 2014 en netto driftsutgift på 965,8 
mill. kroner, noe som tilsvarer et mindreforbruk på 
6,3 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett, 
og et mindreforbruk på 10,1 mill. kroner i forhold 
til revidert budsjett. Ser en på de samlede avvik for 
sektoren viser disse at summen av merinntekter 
overgår summen av merforbruk på lønns- og drifts-
postene, noe som danner grunnlaget for et positivt 
resultat for sektoren i 2014.

Sektoren ble i løpet av året tilført 4,3 mill. kroner 
som inndekning av merutgifter skissert i K-sak 
2014/103 «Budsjettjusteringer i helse- og sosial-
sektoren 2014».

Lønnsutgifter 
Sektorens lønnsutgifter var i 2014 på 888,1 mill. 
 kroner, noe som var 49,1 mill. kroner høyere enn 
 opprinnelig budsjett og 16,1 mill. høyere enn 
 revidert budsjett. Justert for innleie av vikarperso-
nell fra vikarbyrå var lønnsutgiftene 50,6 mill. 
 kroner høyere enn opprinnelig budsjett.

Avviket på vel 50 mill. kroner må imidlertid ses opp 
mot refusjonsinntekter ved sykdoms- og svanger-
skapsfravær på vel 35 mill. kroner samt at budsjettet 
for KAD ikke lå inne i opprinnelig budsjett som følge 
av oppstart fant sted i juni 2014. Sistnevnte forklarer 
ytterligere 10 mill. kroner av avviket. Resterende av-
vik på lønn skyldes en rekke mer- og mindreutgifter, 
hvor merutgiftene er større enn merinntektene. 

Utover de beskrevne avvik på lønnspostene, har 
sektorens hovedutfordringer i 2014 vært preget av 
at Avdeling for hjemmetjenester har måttet leie 
inn ekstra personell tilsvarende ca 8 årsverk gjen-
nom hele året, for å ta hånd om den brukermas-
sen avdelingen har hatt gjennom året. Den andre 
hovedutfordringen skriver seg fra Avdeling for 
 sykehjemstjenester der smitteproblematikk fra 
multi resistente bakterier, samt mange krevende 
brukere i korttidsavdelingene og økning i pasien-
ters  demensproblematikk, har preget driften og 
påført avdelingen merutgifter på lønnssiden.

Driftsutgifter
Sektorens driftsutgifter var i 2014 på 434,4 mill. 
 kroner, noe som var 46 mill. høyere enn opprinnelig 
budsjett og 21,3 mill. høyere enn revidert budsjett. 

Nedenfor kommenteres et utvalg av de mest sen-

trale merutgiftene i forhold til opprinnelig budsjett: 
• Konto for husleie viser merutgifter på vel 8 mill. 

kroner og skyldes i hovedsak at sektoren har 
inngått leieavtaler i flere eksterne bygg i løpet 
av driftsåret. Da det ikke lå inne et budsjett fra 
starten av året fremkommer husleieutgiften i sin 
helhet som avvik i forhold til opprinnelig buds-
jett. Dette gjelder lokalene for KAD og lokaler på 
Kjeller for barnevernet, som til sammen står for 
6,4 mill. kroner av nevnte avvik. 

• Nyoppstartede KAD hadde lavere utgifter enn 
budsjettert, noe som skyldes drift i litt under et 
halvår, mens tilskuddet fra staten ble gitt med 
helårseffekt. Mindreutgiften på 6,7 mill. kroner 
er tilbakeført til deltagerkommunene og vises 
som en driftsutgift i regnskapet.

• Konto for merverdiavgift viser en merutgift på 5,8 
mill. kroner, men denne må ses i sammenheng 
med tilsvarende post med tilhørende merinntekt 
på inntektssiden. Ses postene i sammenheng 
viser disse balanse.

• Avsetninger til fond ble 4,9 mill. kroner høyere 
enn budsjettert. Avviket består av mange enkelt-
avsetninger, i hovedsak udisponerte tilskudds-
midler fra ulike aktører, deriblant staten samt 
gavemidler fra private til bruk i påfølgende/ 
senere år.

• Konto «Andre kjøpte tjenester» har en merutgift 
på 3,7 mill. kroner. I 2014 har det vært betydelige 
utfordringer knyttet til merutgifter for ressurs-
krevende enkeltbrukere, hvorav Tjenestekon-
toret har hatt merutgifter på 3 mill. kroner til 
denne brukergruppen.

• Det er bokført utgifter til kjøp av konsulent-
tjenester som gir et merforbruk på 2,45 mill. 
kroner. Merutgiften gjelder blant annet utred-
ninger av barn i barnevernssaker, eksempelvis 
legeuttalelser og tolkeutgifter, samt bruk av rek-
rutteringstjenester i avdeling for sykehjem for å 
rekruttere sykepleiere som har vært vanskelig 
å rekruttere. Deler av merutgiftene, størrelses-
orden 0,5 mill. kroner, gjelder innleie av vikar-
personell som feilaktig er bokført på konto for 
konsulenttjenester.

• Konto for inventar (kontorinventar/møblement) 
viser en merutgift på 2,2 mill. kroner, hvorav 0,8 
mill. kroner gjelder oppstart av KAD. Resterende 
merutgifter er spredd rundt på en rekke tjeneste-
områder i sektoren.

• Som følge av oppstart av KAD var det nødvendig å 
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foreta innkjøp av nødvendig utstyr og medi sinsk 
inventar. Samtidig var det behov for å fornye til-
svarende utstyr i sykehjemmene. Merutgiften til 
disse formålene har vært på ca 1,8 mill. kroner. 

• Kommunenes medfinansieringsplikt i spesialist-
helsetjenesten ga Skedsmo en merutgift på 1,8 
mill. kroner utover budsjett i 2014. Dette som 
følge av flere liggedøgn i sykehus enn budsjet-
tert.

• Det foretatt innleie av personell fra vikarbyrå for 
1,5 mill. kroner av årsaker nevnt under beskriv-
elsen av lønnspostene.

• Som følge av at kommunen ikke tok hjem alle 
utskrivningsklare pasienter fra Ahus innen 
 fristen ga dette merutgifter på i underkant av 1,3 
mill. kroner.

• Resterende avvik består av en rekke mer- og 
 mindreutgifter som ikke kommenteres særskilt.

Driftsinntekter 
Sektorens driftsinntekter var i 2014 på 356,7 mill. kro-
ner, noe som var 101,4 mill. høyere enn  opprinnelig 
budsjett og 47,5 mill. høyere enn revidert  budsjett. 
Merinntektene skyldes i hovedsak følgende: 
• Merinntekter på 35 mill. kroner fra syke- og svan-

gerskapsrefusjon fra staten som må ses i sam-
menheng med de merutgiftene sektoren har hatt 
til formålet på lønnssiden.

• Posten statsrefusjoner (eksl. sykelønnsrefusjon) 
viser en merinntekt på 27,9 mill. kroner, noe som 
skyldes blant annet: 
- oppstart av KAD, som ikke lå inne med 

budsjett før ved oppstart i juni, medførte at 
tilskuddet fra staten i sin helhet fremkom 
som en merinntekt i regnskapet i forhold til 
 opprinnelig budsjett, i dette tilfellet 14 mill. 
kroner.

- merinntekter fra tilskudd til særlig ressurs-
krevende brukere på 7,5 mill. kroner. Dette 
skyldes en kombinasjon av høyere refusjons-
grunnlag enn forutsatt samt effekter av 
 bokføringsreglene for ordningen.

- vel 3 mill. kroner er gitt som øremerket til-
skudd til rusarbeid samt til oppstart av dag-
senterdrift ved Husebyjordet omsorgsboliger. 
Som følge av at det ikke var budsjettert med 
disse midlene fremkommer et positivt avvik 
på 3,6 mill. kroner. Av dette er udisponerte 
midler tilsvarende ca 2,2 mill. kroner avsatt til 
fond til bruk i 2015.

- merinntekter på 1,5 mill. kroner til prosjekt/
prosjektstilling for elektronisk meldingsut-
veksling mellom kommune og fastleger/ 
sykehus.

• Det er bokført en merinntekt på 9,5 mill. kroner 
fra andre kommuner, og merinntekten skyldes 
oppstart av KAD som skjedde først i juni 2015, 
og at det ikke var lagt inn budsjett fra starten av 
året. Regnskapsmessig fremkommer inntektene 
fra andre kommuner – betaling for deltagelse i 
KAD – i sin helhet som en merinntekt.

• Bruk av fond viser en merinntekt på 7,7 mill. 
 kroner. De viktigste enkeltelementene i dette er 
at sektoren fikk tilført 4,3 mill. kroner i K-sak 
«Budsjettjusteringer i helse- og sosialsektoren» 
som følge av varslede merutgifter i sektoren samt 
at det ble disponert 1,9 mill. kroner fra fond til 
dekning av leieutgifter og innflyttingskostnader 
ved barnevernets leie av lokaler på Kjeller.

• Det ble inntektsført integreringstilskudd som 
var 6,4 mill. kroner høyre enn budsjettert. Dette 
 skyldes at det er bosatt flere flyktninger enn 
forutsatt.

• Posten merverdiavgift viser en merinntekt på 
5,8 mill. kroner. Avviket må imidlertid ses i sam-
menheng med tilsvarende merutgift på utgifts-
siden.

• Inntekt for vederlag for opphold i sykehjem viser 
en merinntekt på 2,2 mill. kroner. 

Investeringsregnskapet

Prosjekt Regn. 2014

Innkjøp PDA-terminaler i hjemmetjenesten 392
Innkjøp kommunikasjonsutstyr-
telefonsentraler sykehjem 439
Innkjøp av utstyr til korttidsavdelingene 337
Lydisolering av pasientrom sykehjem 136
Ombygning Nedre Romerike legevakt 600
Utbedring kantinekjøkken Skedsmotun 236
Innkjøp kombidamper sentralkjøkkenet 120
Sum brutto investering 2 261
(Beløp i 1.000 kr)

Kommentarer til investeringsregnskapet
Utgiftene til investeringer var på 2,26 mill. kroner i 
2014, noe lavere enn revidert budsjett.
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Arbeidet med Elvebredden kunstpark er videre-
ført ved at det er reist en skulptur på nordsiden 
av ”nybrua”.
Det er inngått kontrakt med kunstneren Anna 
 Widen. Skulpturen er under utarbeidelse, og vil bli 
satt opp våren 2015.

I samarbeid med ulike idretts- og kulturaktører 
har Skedsmo kommune medvirket til å befeste 
sin posisjon som et av landets mest aktuelle 
 områder for store og små idretts- og kultur-
arrangement.
I 2014 er det medvirket til gjennomføringen av en 
rekke store og små arrangementer. Noen av de store 
arrangementene er; Lillestrøm skisprint, sykkel-
festival, Byfesten, arrangementer under grunnlovs-
jubileet, levende torv, internasjonal dansefestival 
«Christmas Dance Festival» og Sagelvafestivalen.

Parkmessige opparbeiding av områdene i 
 tilknytning til ny flerbrukshall på Slora, er 
påbegynt.
Parkmessige opparbeiding, inklusiv etablering av 
ulike nærmiljøanlegg i parken, følger fremdriften 
til flerbrukshallen med forventet ferdigstillelse i 
 november 2015.

Det er gjennomført en plan- og designkonkur-
ranse for et nybygg for Akershus kunstsenter i 
Kirkegata. 
Plan- og designkonkurransen er gjennomført. 
 Arkitektkontoret Haugen/ Zohar vant konkurransen 
med prosjektet «Åpent Hus». Et utvidedet skisse-
prosjekt vil vise byggekostnadene for oppføring av 
et nytt kunstsenter. 

Kultursektoren

Sambruks- og samarbeidsmuligheter mellom 
fylkesbiblioteket i Akershus, Skedsmo bib-
liotek, Musikk- og kulturskolen og Fritids- og 
ungdoms avdelingen i framtidig bygg i  Kirkegata 
14/ Jonas Liesgt. 5, er utredet og politisk behand-
let.
Det er utarbeidet en skisse om sambruks- og samar-
beidsmuligheter i et framtidig multimediahus hvor 
aktørene har sett på hvilke lokaler som kan benyttes 
til sambruk av tjenestetilbud. Skissen er ikke poli-
tisk behandlet, men vil bli benyttet i et eventuelt 
framtidig byggeprosjekt og i videre samarbeid med 
fylkesbiblioteket.

Det er gjennomført parallelloppdrag for den 
parkmessige utviklingen av utomhusarealene i 
kulturkvartalet i Kirkegata. 
Utarbeidelse av et forprosjekt for utvikling av 
parken i kvartalet, ble påbegynt senhøstes 2014. 
Den videre utvikling av utomhusarealene, vil i 2015 
følge fremdriften for prosessen til utviklingen av 
Akershus kunstsenter.

Kultursektoren har valgt tjeneste, utarbeidet 
strukturer og iverksatt pilotprosjekt for digitali-
sering. 
Det er utarbeidet digital søknadsflyt for administra-
sjonstilskudd. Digital søknadsprosess ble benyttet 
i forbindelse med søknadsprosedyrer 2014. Struk-
turer og metodikk for gjennomføring av digitaliser-
ingsprosjekter innarbeides gradvis i sektoren.

I samarbeid med helse- og sosialsektoren, er 
personer over 18 år med nedsatt funksjonsevne 
og som har vedtak om tilrettelagt fritid, overført 
til Kultursektoren og gitt et relevant fritidstil-
bud.
Tidligere støttekontakter har fått nye oppdrags-
avtaler som fritidskontakter i kultursektoren. 
 Sektoren ga per 31.12.14 tilbud til 92 mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Det gjaldt både en til en til-
bud, og tilbud i grupper.

Med bakgrunn i foreliggende utredninger, er 
 lokalisering av et helårs svømme-anlegg, i til-
legg til lokalisering av fotballhall på Skedsmo-
korset, avklart i revidert Kommuneplan 2015- 
2027. 
Det ble i tilknytning til kommuneplanprosessen gitt 
innspill med forslag til lokalisering av et fremtidig 
helårs svømmeanlegg i Skedsmo. 

• Kommunaldirektør Anne-Berit Haavind
• Administrasjon Inger Andersen
• Allmenn kultur Jan Teksum
• Fritid og ungdom Kristin K. Ramstad
• Park og idrett Thor Sandness
• Kommunal kirkeforvaltning

Knut Jørgen Syvertsen
• Bibliotek Elisabeth Engø
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Kultursektoren

Det er utarbeidet et forprosjekt for Huse bylåven 
som skal gi de nødvendige avklaringer for 
 videre beslutninger i forhold til romprogram 
og kostnader knyttet til drift, investering og 
 selskapsform. 
Forprosjektet ble utarbeidet og behandlet i kom-
munestyret våren 2014. Foreløpig virksomhetsplan 
ble utarbeidet og behandlet i kommunestyret 
høsten 2014. Det er i årsbudsjettet for 2015 og 2016 
bevilget kr 25 mill. kroner til oppstart og realisering 
av deler av prosjektet. 

VIKTIGE BEGIVENHETER/
PROSJEKTER I 2014 

• Ungdomsklubben «Teensville» i Åsenenga fri-
tidssenter ble åpnet. Ungdom og ansatte har
 arbeidet med oppussing. De har lagt til rette
for et flott møtested på Skedsmokorset med
 muligheter for aktiviteter og samvær.

• I forbindelse med grunnslovsjubileet 2014 ble
det nedsatt en bredt sammensatt arrangements-
komité med politikere, frivillige og administra-
sjonen. Det har vært gjennomført mange store
og små markeringer under Grunnlovsjubileet;
17.mai feiring, debattmøte om demokrati, utstill-
inger, konserter og forestillinger.

• DKS- Den kulturelle skolesekken hadde 10 års
jubileum i 2014. Dette ble markert med en stor
festforestilling der elementer fra Skedsmo kom-
mune sitt brede tilbud for alle klassetrinn ble
presentert; dans, kunst, lokalhistorie, sang og
musikk.

• Skedsmo kommune medvirket til gjennomførin-
gen av Lillestrøm skisprint på Torvet i Lillestrøm
i samarbeid med lokalt næringsliv og Lillestrøm
kultursenter. Arrangementet samlet mange
 tusen mennesker. Både eliteløpere og lokale
 utøvere var aktive i sprinten.

• Som et ledd i prosjektet alternativ bruk av
 offentlig byrom, ble det i august/september
bygget en midlertidig BMX-bane på Stortorget i
Lillestrøm.

• Elvebredden kunstpark ble utvidet med et
nytt kunstverk. Parkvokterne av kunstneren
 Christian Sunde ble avduket høsten 2014.

• Som et ledd i prosjektet «sikker skolevei», er det
etablert turveier i Hellaveien og i Løkendalen.
Turveiene binder sammen gang- og sykkelveier
i områdene.

• Sansehagen med tilrettelegging av uteområdet
og beplantning ved Stalsberg bo- og behand-
lingssenter er ferdigstilt.

• Rehabilitering av kapellet på Skedsmo kirkegård
er ferdigstilt. Rommet kan tas i bruk for livsnøy-
trale og religiøse seremonier.

• Byfesten ble gjennomført og utvidet til å omfatte
«Barn og unges byfest». Konserter med profe-
sjonelle utøvere og lokale ungdomsgrupper ble
avholdt. Leker og aktiviteter inngikk i arrange-
mentet.

Kultur langs Sagelva. Foto: Birgit Wærstad.
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SENTRALE RESULTATINDIKATORER FOR SEKTOREN

Aktivitet 2012 2013 2014

Antall årsverk i sektoren  ........................................ 85,1 85,9 80,0*
Sykefravær i % ........................................................ 3,8 6,4 6,1**
Utlån barnebøker biblioteket .................................. 86 497 91 452 103 225
Totalt utlån biblioteket ........................................... 244 242 246 583 250 122
Arrangementer Skedsmo bibliotek ......................... 88 188 145
Totalt besøk biblioteket .......................................... 135 651 166 245 161 683 
Adm.tilskudd, antall lag som mottar støtte ............. 95 98 90
Prosjektstøtte, søknader ......................................... 21 23 19
Arr.støtte andre søknader ....................................... 26 19 25
Antall elever som har mottatt tilbud innenfor den 
kulturelle skolesekken
-musikk  .................................................................. 13 060 13 380 13 690
-teater  .................................................................... 5 285 1 996 5 534
-visuell kunst  ......................................................... 1 993 1 983 2 202
-lokal kulturarv  ...................................................... 6 181 6 650 7 752
-film  ....................................................................... 1 301 1 304 1 960
-dans  ...................................................................... 1 348 1 365 1 388
-litteratur  ............................................................... 1 925 1 911 1 890
-Megakoret, antall barn  ......................................... 3 720 3 666 3 972
-Samspill og komp.  ................................................ 2 504 2 604 3 184
-Kunstmusikk  ......................................................... 610 262 589
-Kulturverter ........................................................... 240 240 130
-Fortellerfestival  ..................................................... 512
-Tilrettelagte tilbud ................................................. 195
Den kulturelle spaserstokken, ant, faste brukere (ca.):
-inst.beboere/dagsenter  ......................................... 650 500 475
-brukere omsorgsboliger  ........................................ 110 80 60
-hjemmeb/frivillig/seniorer  .................................... 40 65 102
-pleiepasienter/ledsagere  ....................................... 50 50 50

Ant. deltakere i arr:
-Scene/konsert/allsang ........................................... 6 900 6 000 8 560
-Syng for livet  ......................................................... 630 600 160
-Kulturkafeer/seniorkor  .......................................... 65 220 140
-Kunstverksteder  .................................................... 90 60 60
-høytlesning ............................................................ 150 0 0
Lokalhistoriewiki, antall produserte artikler .......... 48 194
-Fotografier ............................................................. 130
Besøk Nebbursvollen .............................................. 37 164 41 280 56 767
Utleie timer i idrettshaller totalt .............................. 31 258 32 300 32 158
Gratis utleie antall timer idrettshaller ..................... 8 705 9 350 9 856
Antall islagte flater ................................................. 20 20 18
Tilsynstimer v/3.sektor (lag og foreninger) idrettshaller 3 611 3 901 3 850
Tilitstilsyn v/3.sektor (lag og foreninger) idrettshaller - - 1 682
Tilrettelagte fritidstilbud med fritidskontakter
- Antall aktiviteter  .................................................. 7 9 8
- Antall deltakere .................................................... 51 58 55

Kultursektoren
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- Deltakere ”Jolly Friday” ........................................  471 704 639
Tilrettelagte fritidstilbud
- Grupper med kommunal støtte .............................  4 4 4
- Antall nye ledsagerbevis  ......................................    34
Skjetten fritidssenter  ..............................................    
- Antall klubbkvelder  .............................................  65 70 72
- Antall brukere(besøk)  ..........................................  1 850 2 450 2 200
- Antall utleiedager  ................................................  180 220 110
- Antall brukere ved utleie  ......................................  5 200 ca. 8 000 ca. 4 800
- Brukere av tilrettelagte aktivitetsgrupper ..............   1 830 1 790
Strømmen stadion /Vassøyholtet
-Antall klubbkvelder  ..............................................  50 64 64
-Antall brukere ........................................................  850 1 280 960
Sørum fritidsgård, besøk  ........................................  Ca. 80 000 Ca. 80 000 Ca. 80 000
-Deltakere ridekurs pr. uke ......................................   240 254
Aktivitetsklubb for 5. – 7. trinn på Volla skole 
fra høsten 2013 ........................................................   
- Antall aktivitetskvelder .........................................   10 20
- Antall brukere  ......................................................   520 697
Kirkegata (K12)
- Kulturverksteder- antall  .......................................   5 6
- Antall deltakere kulturverksteder per uke  ............   45 56
- Antall brukere av øvingsrom pr uke ......................   40 44
Begravelser innenbygds ..........................................  119 134 128
Begravelser utenbygds ............................................  17 19  28
Kremasjoner innenbygds ........................................  225 192 201
Kremasjoner utenbygds ..........................................  494 596 611
Frivilligsentralen
- Antall hjelpere ......................................................  155 117 132
- Antall oppdrag for enkeltpersoner ........................  1 390 1 621 1 706
- Antall brukere som får en til en tilbud ..................  1 090 931 947
- Totalt antall brukere  ............................................  4 100 4 500 4 600
- Antall arbeidstimer ...............................................  13,2 årsverk 13,3 årsverk 14 årsverk

 *Antall årsverk i sektoren: se endring under nye rammebetingelser.
** Sykefravær for Regionkontor landbruk 1,3 % og Frivilligsentralen 1,5 % er ikke inkludert. 

Kultursektoren

Aktivitet  2011 2012 2013
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NYE RAMMEBETINGELSER
OG UTVIKLINGSTREKK

Følgende midler ble tilført sektoren i opprinnelig 
budsjett 2014: 
Sektoren fikk 1,5 mill. kroner som et tilskudd til 
Lille strøm kulturbygg. Dette har imøtekommet be-
hovet for bygningsmessig vedlikehold og  utstyrsin-
vestering i kultursenteret. Fritid og ungdom fikk 
overført 2,7  mill. kroner fra helse- og sosialsektoren 
for å gi personer over 18 år med vedtak et tilrettelagt 
kultur- og fritidstilbud. Det ble lagt inn kr. 600 000,- 
for å dekke økte kostnader i forbindelse med 
 tilskudd til andre trossamfunn. I forbindelse med 
utvidelse på Skedsmo kirkegård, ble det lagt inn en 
økning på kr. 600 000,- for å dekke økte drifts- og 
lønnsutgifter. 

I tråd med oppfølging av foreslåtte effektiviserings- 
og innsparingstiltak i rapport fra Agenda Kaupang 
har sektoren tatt et kutt på kr. 130 000,-. 

Eiendomskattemidler:
I budsjettet for 2014 fikk sektoren ekstramidler til 
drift og investering finansiert av eiendomskatt. 
Dette er midler som har påvirket sektorens aktivitet 
direkte på de prosjekter det gjelder, samtidig som 
det har hatt konsekvenser for den totale prioriter-
ingen av løpende arbeidsoppgaver. Sektoren fikk 
tildelt driftsmidler til følgende prosjekter i 2014:

 1 000 000,- Kulturfaglig tilskudd 
Lillestrøm Kultursenter 

60 000,- Buldrevegg (klatrevegg) 
på Vigernes skole 

80 000,- Åttetallsrunden på Strømmen 
500 000,- Driftsstøtte, klubbhus AIL 

Skjetten Sportsklubb 
 1 000 000,- Byforskjønning, med hovedfokus 

på skjøtsel av skulpturer og 
 monumenter

 1 000 000,- Arrangementsfond
 1 000 000,- Ungdomslokaler i Kirkegata 

(vedtatt desember 2012) 
75 000,- Helårseffekt av søndagsåpent 

bibliotek (vedtatt desember 2012)
 4 715.000,- Sum

Kultursektoren

Bruken av investeringsmidler finansiert av 
eiendoms skatt beskrives under investeringsregns-
kapet.

Antall årsverk i sektoren:
Endring i bemanningsrammen på 5,9 stillinger fra 
2013 til 2014 skyldes i hovedsak følgende forhold: I 
kirkeforvaltningen er 9,9 stillinger tatt ut av tabel-
len, da de ikke inngår som en del av kommunens 
bemanning. Økningen på 2,3 årsverk i Fritid og 
ung dom er knyttet til overføring av fritidstilbud for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne fra helse- 
og sosialsektoren til kultursektoren.
Kirkeforvaltningen har fått ett årsverk ifm med 
 utvidelsen av Skedsmo kirkegård. Allmenn kultur 
har innarbeidet 0,5 årsverk for å ivareta tilbud til 
flerkulturelle grupper. 

Særskilte prosjekter: 

- Barnefattigdom:
Fylkesmannen bevilget i 2014 kr. 550 000,- til pro-
sjekter i kommunen for å motvirke barnefattigdom. I 
samarbeid med NAV har kultursektoren hatt  ansvar 
for å gjennomføre et forprosjekt for etablering av ut-
styrssentral i kommunen og prosjektet «Aktivitets-
kort» for å muliggjøre barns deltagelse i aktiviteter. 

- Radikalisering:
Ordfører ble høsten 2014 oppfordret av statsmin-
isteren til å sette fokus på en bekymringsfull ut-
vikling med radikalisering av ungdom i Norge. 
 Arbeidet har fått oppmerksomhet i sektoren og det 
planlegges  dialogmøter og oppfølging våren 2015 
med forankring i tverrsektoriell styringsgruppe i 
kommunen.

- Endring i Bibliotekloven: 
Bibliotekloven er endret fra 01.01.2014. Den nye 
formålsparagrafen inneholder målsetting om at 
folkebibliotekene skal drive aktiv formidling og 
være en uavhengig møteplass og uavhengig arena 
for offentlig samtale og debatt. Som oppfølging 
av den nye formålsparagrafen har biblioteket hatt 
 aktiviteter med publikumsdeltakelse i samtaler og 
debatt.
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PROGRAMOMRÅDER

Oversikt programområder, nettotall sum pr. programområde

Programområdenavn  Oppr. bud. Rev. bud. Regnskap Avvik
     (Regn. Oppr.)

Administrasjonen ..............................  6 187  5 443  5 063  -1 124 
Biblioteket .........................................  16 325  16 519  16 276  -49 
Kulturvern ..........................................  124  124  144  20 
Allmenn kultur ..................................  22 116  22 183  22 200  84 
Park og idrett .....................................  22 259  22 868  26 403  4 144 
Fritid og ungdom ...............................  17 487  17 798  16 838  -649 
Kommunal kirkeforvaltning ...............  12 134  13 071  12 185  51 
SUM DRIFT ..................................... 96 632  98 006  99 108  2 476 
SUM INVESTERINGER .................... 9 900 17 835 19 936 10 036

Avvik mellom budsjett og regnskap

                                                                    Oppr. bud. 2014 Rev. bud. 2014 R-2014 Avvik 
     (Regn. Oppr.)

      
LØNNSUTGIFTER ...............................  52 577  54 771  55 269  2 692 
DRIFTSUTGIFTER ..............................  84 153  97 716  100 823  16 669 
DRIFTSINNTEKTER ............................  -40 098  -54 482  -56 983  -16 884 
SUM DRIFT TOTALT ........................ 96 632  98 006  99 108  2 476 
SUM INVESTERING ......................... 9 900  17 835  19 936  10 036 
(Beløp i 1000 kr)

Kommentarer til driftsregnskapet 

Avvik mellom opprinnelig og revidert budsjett: 
Kultursektoren har totalt sett en økning fra opprin-
nelig budsjett til revidert budsjett på 1,373 mill. 
kroner. Det ble gitt en tilleggsbevilgning på kr. 
786.000,- til dekning av regnskapsunderskudd hos 
Kirkelig Fellesråd og kr. 150 000,- til reparasjon av 
«Dampen». Dette ble dekket av kommunens regns-
kapsoverskudd for 2013. Kultursektoren fikk tilført 
kr. 440 000,- fra sentral pott til å dekke økte lønns-
kostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret for 2014.  
Endringen på inntektssiden gjenspeiler i hovedsak 
innkommende midler fra stat og fylkeskommune, 
og i all hovedsak er dette statlige spillemidler. 
Disse midlene vises på utgiftssiden som viderefor-

Kultursektoren

midling av spillemidler eller spillemidler satt på 
fond. De blir derfor synlig både på inntektssiden og 
 utgiftssiden, og vises som  endring fra opprinnelig 
til  revidert budsjett.

Avvik mellom revidert budsjett og regnskap: 
Lønnsutgifter
Sektoren har totalt sett et merforbruk på lønn på 
kr. 500 000,- i forhold til revidert budsjett. Mer-
forbruket er i hovedsak knyttet til Park og idrett, 
med et merforbruk på ca. kr. 800 000,-. Det største 
merforbruket er i tilknytning til park- og idrett-
savdelingens parkseksjon, Nebbursvollen frilufts-
bad,  Lillestrøm idrettspark og Nylendlia skisenter. 
 Videre har Kirkeforvaltningen et merforbruk på 
kr. 256 000,-. Der er det største avviket på Stals-
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berghagen gravlund. Sektoren har hatt noe mindre 
lønnsutgifter enn budsjettert i Fritid og ungdom, 
og mindre lønns utgifter sett opp mot refusjon av 
sykepenger i Administrasjonsavdelingen.

Driftsutgifter
Sektoren har et merforbruk på 3,1 mill. kroner i 
forhold til revidert budsjett. Kr. 600 000,- er kost-
nader knyttet til Husebylåven, som blir dekket inn av 
bruk av fond på inntektssiden. Skedsmo kommune 
sin andel til forprosjektet av Akershus kunstsenter 
vises som et merforbruk på kr. 350 000,-. Park og 
idrett har et merforbruk på 1,0 mill. kroner. I hoved-
sak er dette knyttet til drift av parker/grøntområder 
og de større idrettsanleggene. Driften av Skedsmo 
ishall, Nylendlia skisenter og Nebbursvollen fri-
luftsbad har videre gitt sektoren ekstra kostnader, 
utover det som er budsjettert. Ekstra inntekter på 
Nebbursvollen friluftsbad, grunnet en fin sommer, 
dekker mye av Nebbursvollens økte driftskostnader. 
Fritid og ungdom har brukt kr. 500 000,- av tidligere 
avsatte eiendomskattemidler (9255 – Fritidsklubber 
opprustning/ drift) til oppgradering av fritidsklub-
ben på Åsenenga. Utgifter på kr. 800 000,- utover 
budsjett på Stalsberghagen, krematoriet og grav-
lund, dekkes inn av merinntekter på kremasjoner.

Driftsinntekter
Sektoren har totalt merinntekter på 2,5 mill. kroner 
i forhold til revidert budsjett.
Kirkeforvaltningen har høyere inntekter enn bud-
sjettert på Stalsberghagen krematoriet med 1,3 
mill. kroner og kr. 780 000,- ved gravlundene 
på  Skedsmo kirkegård og Stalsberghagen. Disse 
inntektene utjevner merforbruk på samme område. 
Fritidog ungdom samt Allmenn kultur har i 2014 
brukt av tidligere avsatte midler på fond, og dette 
utgjør deler av sektorens merinntekter i forhold til 
revidert budsjett.

Derimot har Park og idrett 1,7 mill. kroner  mindre 
inntekter enn i revidert budsjett. Den største 
inntektssvikten er på utleie i idrettshallene med     
kr. 840 000,-. Skedsmohallen alene utgjør kr. 500 
000,- av mindreinntektene. Utsatt hogst i de kom-
munale skoger resulterte i mindreinntekter på kr. 
200 000,-.

Refusjoner fra samarbeidspartnere ihht driftsavtal-
er er sammensatte, og utgjør resterende differanse. 

Kultursektoren

Drift totalt:
Sektoren har totalt sett et merforbruk på 1,1 mill. 
kroner i forhold til revidert budsjett. Det har gjen-
nom året vært foretatt budsjettjusteringer for å 
dekke opp de løpende ekstrakostnadene og min-
dreinntektene som har oppstått. Merforbruket er 
i hovedsak knyttet til Park og idrett. Det største 
avviket er i parkseksjonen der løpende lønns- og 
driftsutgifter utgjør en stor utfordring sammen med 
mindreinntekter i idrettshallene.

Investeringsregnskapet

Prosjekter: Regn 2014

5006 Sagelva miljø- og historiepark, 
turvei (jfr 9265) ...................................  495

5010 Maskiner ............................................  438
5014 Rehabilitering idretts- og friluftsanlegg, 
 parker .................................................  751
5015 Lekeplasser ........................................  62
5016 Rehabilitering uteanlegg, 

Sørum fritidsgård ...............................  275
5020 Ishockeyvant Skedsmo ishall 

(2013) (jfr 9298) ..................................  327
5023 Sansehage stalsberg bo- og beh .senter 655
5080 Rehab. kapell Skedsmo kirke (2013) ... 2 241
5081 Skedsmo kirkegård-utvidelse areal .... 8 427
5082 Elvebredden kunstpark (jfr 9218) ....... 1 271
5085 Rehab. Åsenenga og Skjetten 
 fritidssenter ........................................  99
5092 Strømmen kirke - toalettbygg ............. 31
Sum  ........................................................ 15 073

Eiendomsskatteprosjekter:
9222 2011 - Ballbinge Åsenhagen (jfr 5019) .  489
9233 2012 - Bmx Tæruddalen ...................... 2 746
9276 2008 - Rehab. gard, Lillestrøm stadion  586
9280 2008 - Nærmiljøanlegg Skjetten (Stav)  41
9298 2014 - Ishockeyvant Skedsmo ishall 

(jfr 5020) ............................................. 1 001
Sum eiendomskatt .................................... 4 863

Sum brutto investeringer .......................... 19 936
(Beløp i 1000 kr)
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Kommentarer til investeringsregn-
skapet 

Prosjekt 5006 - Sagelva miljø- og historiepark, 
turvei
Videreutvikling av turveien (Sagstien) fra Skjetten-
veien via Skjærvagapet til Strømsveien innenfor 
en ramme på 3,0 mill. kroner ble i 2014 stilt i bero. 
Dette i påvente av reguleringsmessige avklaringer 
i forhold til utviklingen av Strandveien 22 og pro-
sjektet Skjerva Brygge. Innenfor en ramme på 
kr. 500 000,- av de bevilgede midler, er det i 2014 
etablert belysning og sikringsarbeid langs Sagstien. 

Prosjekt 5010 - Maskiner, Park og idrett
I hovedsak er midlene, i 2014 på kr. 438 000,- 
 disponert til innkjøp av ny traktor på Skedsmo sta-
dion. I tillegg er det kjøpt inn div. småredskaper 
knyttet til drift og vedlikehold av kunstgressbaner, 
samt mindre utstyr og maskiner til løypeprepare-
ring.

Prosjekt 5014 - Rehabilitering idretts- og frilufts-
livsanlegg, parker
I 2014 er det i innenfor en ramme på kr. 250 000,- i 
hovedsak prioritert rehabilitering av Skedsmohal-
len som et ledd i å imøtekomme krav i tilknytning 
til Lillestrøm Topphåndballs spill i håndballens 
øverste divisjon. Videre er det innenfor en ramme 
på kr. 500 000,- foretatt rehabilitering av flomlys i 
lysløypa i Bråteåsen, sluttføring av hundeluftings-
området på Nittebergtangen, rehabilitering av 
uteområder ved Arbeidersamfunnet, og drenering 
av deler av Vignesjordet. 

Prosjekt 5015 - Lekeplasser
Midlene innenfor en ramme på kr. 100 000,- er 
i hovedsak benyttet til å påbegynne prosjektet 
 ”Tumleplasser på Skjetten og Holt/Vestvollen”. 
Over en periode på 3-4 år gjøres det, i samarbeid 
med velforeninger, en oppgradering av flere mindre 
offentlige grøntområder i nærmiljøet.  

Prosjekt 5016 – Rehabilitering uteanlegg 
Sørum Fritidsgård    
Midlene ble benyttet til oppsetting av gjerde og lys 
rundt utebanen på Sørum fritidsgård.

Kultursektoren

Prosjekt 5020 - Ishockeyvant Skedsmo ishall
Nytt vant var på plass i slutten av juli 2014. 

Prosjekt 5022 - Park Kirkegata 10/12
Prosjektet stilt i bero i 2014. Utomhus/parkmessig 
opparbeiding av Kirkegata 10/12 inngår i pågående 
prosesser som består av realisering av Akershus 
kunstsenter i Kirkegata 10. 

Prosjekt 5023 - Sansehage Stalsberg bo- og 
 behandlingssenter
Arbeidene med sansehagen ble påbegynt senhøsten 
2013. Etter tilleggsbevilgninger ble prosjektet full-
finansiert innenfor en ramme på 1,6 mill. kroner. 
Sansehagen ble sluttført i september 2014. 

Prosjekt 5081 - Skedsmo kirkegård-utvidelse 
areal 
Utvidelsen av kirkegården er fullført og brukstilla-
telse av bispedømmerådet er gitt. Den nye delen av 
gravplassen ble tatt i bruk sommeren 2014.

Prosjekt 5082 - Elvebredden kunstpark 
Christian Sundes skulptur «Parkvokterne» ble 
avduket i mai 2014. Det ble inngått kontrakt med 
kunstneren Anna Widen om å reise et nytt kunstverk 
«Etter Skeid», som skal settes opp mellom Nybrua 
og krokettbanen. Skulpturen er under utarbeidelse 
og vil bli satt opp våren 2015. Det er utarbeidet et 
nettsted for Elvebredden kunstpark. Det er igang-
satt et arbeid med å få installert et nytt  drivverk for 
«Hammering Man». 

Prosjekt 5085 - Rehab. Åsenenga og Skjetten 
fritidssenter 
Midlene ble benyttet i sin helhet til Skjetten fritids-
senter. Det ble satt opp ny kjøkkeninnredning og 
foretatt elektriske arbeider i forbindelse med dette.

Prosjekt 5092 - Strømmen kirke – toalettbygg 
Toalettbygget er fullført og brukstillatelse er gitt.
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Eiendomsskatteprosjekter investering:  

Prosjekt 9222 – Nærmiljøanlegg/ballbinge 
Åsenhagen. 
Grunnarbeidene i tilknytning til bygging av ball-
bingen ble påbegynt høsten 2013. Etter kommunal 
fullfinansiering og mellomfinansiering av forvent-
ede spillemidler med sannsynlig utbetaling i 2015, 
ble ballbingen ferdigstilt høsten 2014.

Prosjekt 9233 BMX – Tæruddalen 
Grunnarbeidene i tilknytning til byggingen av et 
helårs kombinasjonsanlegg for langrenn, rulle-
skøyter, sykkel m.m., ble ferdigstilt våren 2014. 
Sluttføres i 2015 innenfor rammen av tilleggsbevilg-
ningen gitt i årsbudsjettet for 2015. I dette ligger det 
asfaltering av traséen, i tillegg til bygging av broer.

Prosjekt 9268 – Nærmiljøanlegg Brånås
Manglende sluttbehandling av en anke til Fylkes-
mannen i tilknytning til etablering av en støyvoll 
rundt det fremtidige skateanlegget, gjorde sitt til at 
den videre utvikling av  skateparken på Brånås ble 
stilt i bero i 2014.

Prosjekt 9276 - 2008 - Rehab. garderobe, 
Lillestrøm stadion 
Midlene ble i 2014 omdisponert til rehabiliter-
ing av utomhusområder i Lillestrøm idrettspark 
 (Lillestrøm stadion/Skedsmohallen).

Prosjekt 9280 - Nærmiljøanlegg Skjetten (Stav) 
Rehabilitering av Glostrupdumpa ballslette ble i 
hovedsak sluttført i 2013. En mindre rehabilitering 
av flomlyset i tilknytning til ballsletta er gjennom-
ført i 2014. 

Prosjekt 9282 - Lysløype Tæruddalen 
Strekningen fra Tærud Fjellhall til «Damefallene», i 
en lengde på 1,8 km ble rehabilitert i 2013. Prosjek-
tet har i 2014 vært stilt i bero. En fullfinansiering av 
prosjektet i budsjettet for 2015, tilsier at rehabiliter-
ingen etter endelig godkjenning av berørte grunn-
eiere, vil kunne sluttføres i 2015.

Prosjekt 9284 – Turvei/ ridesti. Fase 3
Fase I og II av turvei i kombinasjon med ridesti 
i  området Lillestrøm idrettspark/ Sørumsjordet/ 
Sørum fritidsgård, ble så godt som ferdigstilt i 
2012/2013. 
En fase 3 i videreføringen av turveien/ridestien i 
Leirelvområdet er så langt imøtekommet med en 
kommunal bevilgning på 2,1 mill. kroner. Innled-
ende møte med grunneiere som berøres av turvei/
ridesti prosjektet, ble gjennomført høsten 2014. 
Prosjektet følges videre opp i 2015. 

Prosjekt 9298 - 2014 - Ishockeyvant Skedsmo 
ishall (jfr 5020) 
Nytt vant var på plass i slutten av juli 2014. Vantet 
ble utover ordinære investeringsmidler delfinansi-
ert av eiendomskattemidler.
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VIRKSOMHETSRESULTATER/STATUS 
I FORHOLD TIL MÅLENE 2014

Teknisk sektor hadde i 2014 et sykefravær som 
var lavere enn 6 %.
Målet er nådd. Teknisk sektor hadde i 2014 et 
 sykefravær på 4,1 % (6,1 % i 2013). 

Det er utarbeidet energi- og klimanettsider 
på kommunens hjemmeside samt rutiner for 
 vedlikehold. 
Målet er nådd. Nettsider med fokus på bruker-
rettede tjenester er utviklet. Når det gjelder rutiner 
for vedlikehold er det utarbeidet egen nettsidewiki 
for disse sidene. Det er utarbeidet energi- og klima-
nettsider på kommunens hjemmeside samt rutiner 
for vedlikehold av nettsiden.

Arbeidet med realisering av reguleringsplan for 
Solbergområdet er startet, og politisk sak om 
 finansiering av tiltak på teknisk infrastruktur til 
Solberg er behandlet.
Målet er nådd. For å nå målsettingen for Solberg-
området, ble saken «Gjennomførings- og finansier-
ingsmodell for veg, vann og avløp i Solbergområ-
det» fremmet for behandling i september 2014.

Det er etablert en database for kommunale 
veilysanlegg.
Målet er nådd. Databasen er etablert og satt i drift. 
Det arbeides videre med å opprette en kundeportal.

Det er rehabilitert i gjennomsnitt 6 % av det to-
tale vannledningsnettet av grått støpejern pr år.
Målet er ikke nådd.  Sektoren rehabiliterte litt over 
4 km støpejern, det er litt over 4% av støpejerns-
ledningene. For å nå målet om å rehabilitere det 
totale vannledningsnettet av grått støpejern i løpet 
av 15 års-perioden må det i snitt rehabiliteres 6 % 
hvert år.

Det er utarbeidet forprosjekt for trykkavløps-
system i en avløpssone på Volla.
Målet er nådd. Resultatet av forprosjektet konklu-
derer med at det er nødvendig å gjennomføre tiltak 
for overvannshåndtering tilpasset endret nedbør. 
Tiltakene innebærer fordrøyning, pumping av 
overvann og utvidelse av kapasiteten på en flom-
pumpestasjon (POF2). Dette er gjort på bakgrunn 
av  erfaringer fra ekstrem nedbør.

Det er utarbeidet forslag til revidert kommune-
plan som anbefales godkjent.
Målet er nådd. Forslag til revidert kommuneplan 
ble lagt fram for kommunestyret (KS) 11.06.2014. 
KS vedtok å legge  planforslaget ut til offentlig etter-
syn. Endelig  behandling av kommuneplanen, etter 
høringsperioden, kommer vinteren 2015.

Det er klargjort for overgang til ny eiendom-
skatteperiode.
Målet er nådd. Alle skattepliktige eiendommer i 
Skedsmo kommune er omtaksert i 2014 i tråd med 
retningslinjer vedtatt av sakkyndig nemnd.

Minimum 6 nye digitale tjenester er etablert.
Målet er nådd. Følgende tjenester er etablert: 
 Servicevarsling for kommunaltekniske tjenester, 
17. mai-kart, plenklippingskart for kultur, nye
skolekretskart, kart over flomsoner, kvikkleire og 
 kulturminner. For saksbehandlere er det etablert 
en tjeneste for gatelysforvaltning. For eiendoms-
skatteprosjektet er det laget karttjenester for besik-
tigere, fagansvarlige og sakkyndig nemnd.

Til hjelp for innbyggerne er det på kommunens 
nye nettsider lagt ut detaljerte beskrivelser av 
fremgangsmåten for å søke byggetillatelse i de 
ulike byggetiltak.
Målet er ikke nådd. Arbeidet er imidlertid godt i 
gang, og vil fortsette utover i 2015.

VIKTIGE BEGIVENHETER/
PROSJEKTER I 2014

Eiendomsskatt
I 2014 ble det gjennomført en alminnelig takser-
ing av alle skattepliktige eiendommer i Skedsmo i 
tråd med kommunestyrets vedtak. Ca. 12 800 bolig-
eiendommer og ca. 660 næringseiendommer er blitt 

• Kommunaldirektør Tor Inge Guttelvik
• Kommunalteknisk avdeling Birger Marøy
• Driftsavdelingen Else Langdalen
• Planavdelingen Torild Fagerbekk
• Byggesaksavdelingen Steinar Sande
• Geodataavdelingen Terje Linløkken
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taksert. Eiendommene ble besiktiget ved utvendig 
befaring, og det ble hentet inn et solid tallmateria-
le for omsetningsverdiene fra boligsalg i perioden 
2011 til 2014, brutt ned på ulike bygningstyper og 
beliggenhet i kommunen. Tallmaterialet, sammen 
med faktorer for byggene, er lagt inn i et formelverk 
fra SSB. Til sammen utgjør dette en relativt finmas-
ket sjablong som hjelpemiddel for takstene som ble 
vedtatt av sakkyndig nemnd.

Kommuneplanen 
Arbeidet med revisjon av gjeldende kommuneplan 
startet i 2012 med to kommunestyrevedtak, det ene 
om oppstart av arbeidet, det andre med vedtak av 
planstrategi. I 2013 ble planprogrammet fastsatt 
av formannskapet (sak 13/36). Prosjektsekretær 
ble ansatt i august (ett års engasjement) etter at 
det ble bevilget 1 mill. kroner ekstra fra overskud-
det for 2012. I løpet av 2013 og vinteren 2014 ble 
planforslaget utarbeidet. Førstegangsbehandling 
av saken ble sendt fra rådmannen i første omgang 
til formann skapets møte 2. april, i kommunestyr-
ets møte 11.juni ble planforslaget vedtatt lagt ut til 
 offentlig ettersyn. Planforslaget ble annonsert og 
sendt ut på høring med høringsfrist 15. september. 
Tre åpne møter ble avholdt på rådhuset i høring-
sperioden. Det ble mottatt mange merknader og 
flere innsigelser til planforslaget. Arbeidet med 
innsigelsene tar lenger tid enn forventet, dialog-
møte med fylkesmannen (for å redusere behovet 
for mekling) ble forberedt, møtet ble berammet til 
14.01.15. Andregangsbehandling planlegges til april 
2015.

Strømmen øst 
Arbeidet med områdereguleringsplanen for 
 Strømmen øst startet allerede våren 2013, med kom-
munestyrets vedtak av planinitiativ 03.04.13. Ekstern 
konsulent ble engasjert, forslag til planprogram ble 
utarbeidet, og varsel om oppstart av planarbeidet 
ble gjort, bla i brev av 31.10.13. Åpent informasjon-
smøte ble avholdt 11.11.2013, og planprogrammet 
ble lagt ut til ettersyn med høringsfrist 13.12.13. Frist 
for å komme med merknader til regu leringsarbeidet 
ble også satt til 13.12.13. En  referansegruppe ble 
etablert, og møter ble avholdt vinteren 2014. 
 Planarbeidet er omstridt og en  aksjonsgruppe ble 
etablert. De gir uttrykk for stor motstand mot plan-
arbeidet. Det ble gjort ekstra rede for planarbeidet 
i eget notat til HUT 5. mars 2014. Planprogrammet 

ble vedtatt i HUT 2. april 2014. Ekstraordinære grun-
nundersøkelser samt øvrige utredninger ble gjen-
nomført sommer/høst 2014, utkast til planforslag 
begynner å ta form. Planforslag vil bli foreslått lagt 
ut til offentlig ettersyn våren 2015.

Lillestrøm øst
Arbeidet med områdereguleringsplanen for 
 Lillestrøm øst ble igangsatt i 2012. I 2013 ble plan-
forslaget utarbeidet, og nødvendige utredninger 
gjennomført. En tung og komplisert plan som 
HUT valgte å bruke flere møter på. Saken var til 
behand ling i HUT både 18.12.13 og 08.01.14, før den 
5. februar 2014 ble vedtatt å legges ut til offentlig
 ettersyn.  Ettersynet ble annonsert, høringsfrist satt 
til 29. mars 2014. Åpent møte ble avholdt i hørings-
perioden, det fant sted i kommunestyresalen 27. 
februar 2014. Innen høringsfristen gikk ut ble det 
mottatt mange merknader til planforslaget og èn 
innsigelse (fra jernbaneverket vedr «sykkelhigh-
wayen»). Arbeidet med merknadene og innsigelsen 
pågikk sommer og høst 2014. Forslag til justert plan 
med anbefaling om godkjenning ble gjort klar fra 
rådmannens side. Sluttbehandling av område-
reguleringsplanen kommer våren 2015.

Hovedplan for veilys 
Hovedplan veilys er et styringsverktøy for utskift-
ingen av vei- og gatelyset i kommunen. Dette om-
fatter i hovedsak utskifting av armatur, installering 
av målere og nye styringsenheter. I 2014 ble 2500 
gamle armaturer skiftet til LED armaturer. I tillegg 
er  gamle kabler skiftet, det er gjennomført råtekon-
troll og utskifting av gamle stolper og to større 
 veilysstrekk er skiftet.

Rehabilitering vannledninger 
Kommunen prioriterer utskifting av grått støpejern, 
i tråd med vedtatt plan fra 2012. Kommunen har 
igjen rundt 90 km grå støpejernsrør som skal skiftes 
ut innen 2028. Ved utskifting av grått støpejern er 
det estimert at en kan halvere udefinert vannfor-
bruk som skyldes lekkasje. Det ble rehabilitert 4300 
meter i 2014.

Rehabilitering avløpsledninger 
Handlingsplan avløp ble vedtatt av kommunestyret 
i 2012 og legger opp til en årlig investeringsramme 
på 55 mill. kroner i en 15 års periode. Det dreier seg 
om rehabilitering og separering av avløpsnettet i 
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kommunen. Dette som en følge av pålegg fra fylkes-
mannen framsatt i ny utslippstillatelse. I 2014 ble 
det fornyet ca. 4000 m avløpsledning.

Byggesak – tilsyn og ulovlige boforhold
Tilsyn (stikkprøvekontroll) utføres gjerne i saker 
hvor det, ut fra faglige synspunkter og tidligere 
erfaringer, muligens kan forventes avvik. På den 
måten oppnås et mer målrettet tilsyn enn kun å føre 
tilsyn i tilfeldige utvalgte byggeprosjekter. Avdelin-
gen har i 2014 ført tilsyn i 23 % av byggesakene, noe 
som er betydelig mer enn målsettingen i tidligere 
kommunestyrevedtak (min. 15 %). Antall nye reg-
istrerte tilfeller av ulovlige boenheter var betydelig 
færre i 2014 enn tidligere år. Ved årsskiftet var det 
avsluttet totalt 145 saker, hvorav ca 70 saker ble av-
sluttet i 2014. Ved årsskiftet var det registrert ca 180 
saker som ikke er avsluttet. 

De kommunale avgiftene øker noe. Dette skyldes 
hovedsaklig en skjevfordeling grunnet innføring 
av differensierte fastledd i 2014. Fastleddet er om-
fordelt i 2015, noe som vil gi en endret fordeling 
av kostnader mellom de ulike abonnentene i kom-
munen. Selvkostfondene er pr 31.12.2014 på 21 
 millioner kroner for vann og 49 millioner kroner 
for avløp. Renovasjonsgebyret er økt med 16% som 
følge av at sorteringsanlegget er satt i drift.

Generell økt aktivitet
Sektoren investerte for 110,7 mill. kroner i 2014. 
Dette er en økning på 25,0 mill. kroner fra 2013. 
Hovedplan for veilys ble satt i gang i 2014, og det 
ble investert for 16,8 mill kroner i veilysnettet.

Teknisk sektor har i 2014 fått ansvar for kommunens 
miljø- og klimaforvaltning. I 2013 ble klimakon-
sulenten overført til sektoren. I 2014 ble miljøkon-
sulenten og prosjektleder for vannområdet Leira 
Nitelva lagt til teknisk sektor. 

Totalt i 2014 ble det asfaltert/reasfaltert 6,2 km vei, 
dette er 0,3 km mer enn i 2013. 

Antall mottatte vann- og avløpssøknader har gått 
noe ned. Kommunalteknisk avdeling behandlet 72 
søknader i 2014 mot 90 i 2013.

Planavdelingen har behandlet 8 private regulerings-
initiativ i 2014. Dette er en nedgang fra 2013 hvor 
det kom inn 15 private reguleringsinitiativ. I 2013 

kom det flere detaljreguleringsplaner, bla som følge 
 forrige kommuneplanrullering. 

Byggesaksavdelingen har hatt en marginal økning i 
antall byggesaker. I 2014 ble det fattet 1141 vedtak i 
byggesaker. 

Antall kartsalg/kartleveranser ble doblet til 152 i 
2014. Meglerhenvendelser økte med ca 8 % til 1508, 
Det ble avholdt 94 oppmålingsforretninger i 2014, 
ca. 10 % ned fra 2013. Det har ikke vært gjennomført 
oppmålingsforretning over større feltutbygginger.  

Rekruttering / beholde ressurspersoner
Sektoren har som målsetting å arbeide syste matisk 
med å rekruttere og beholde ansatte med relevant 
kompetanse. Det er bl.a. satt i gang  arbeid med 
å lage avansementstillinger og karriereplan for 
 ingeniør- og arkitektstillinger i sektoren, i tråd 
med kommunens lønnspolitiske plan. Videre er 
 Skedsmo kommune med i traineeprosjektet for 
nyutdannede ingeniører. Sektoren har fokus på å 
øke kompetansen for ansatte, og kommunen legger 
til rette for videre- og etterutdanning. Sektoren vil 
på denne måten kunne imøtekomme utfordringene 
kommunen står overfor på en hensiktsmessig måte. 
I 2014 har det ikke vært så store rekrutteringsutfor-
dringer som tidligere. 

Humankapitalindeksen (HKI)
Gjennomsnittlig skår på organisasjonsmålinger 
(HKI) for Teknisk er 4,0 (5,0 er høyest oppnåeli-
ge skår, skår i 2013 var 4,1). Laveste skår internt i 
 sektoren var 3,5 og høyeste skår var 4,5. Utarbeidet 
norm for sektoren er 3,9. Ligger skåret under nor-
men har sektoren et generelt forbedringspotensial.   
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SENTRALE RESULTATINDIKATORER FOR SEKTOREN

AKTIVITET 2012 2013 2014

Antall budsjetterte årsverk ......................................... 116,3 119 128,8
Sykefravær i % ............................................................ 5,7 6,1 4,1 
Asfaltering, resfaltering (km) ...................................... 5,5 5,9 6,2
Antall tonn veisalt  ...................................................... 300 250
Veilys fornyede armaturer  .......................................... 30 40 2 530
Branner i bygninger i NBBRs eierkommuner .............. 88 65 111
Antall vannledningsbrudd  ......................................... 20 28 28
Vannkjøp NRV (mill m3) .............................................. 5,7 5,8 5,5
Vannrør fornyede (m) .................................................. 1 926 4 532 4 297
Antall kloakkstopp  .................................................... 11 Ukjent 27
Levert avløp NRA (mill m3)  ......................................... 9,8 8,8 10,0
Avløpsledninger fornyet (m) ....................................... 2 787 2525 4 017
Utnyttelsesgrad på biler og maskiner i %.................... 80 74 76
Antall reguleringsplaner ............................................. 7 15 8
Antall klager på plansaker  ......................................... 1 1 3
Antall oppmålsforretninger ........................................ 88 105 94
Antall oppmålingssaker over tidsfrist (16 uker) .......... 0 0 1
Meglerhenvendelser  ................................................... 1 272 1 399 1 508
Tiltak registrert i Matrikkelen ..................................... 615 676 445
Antall leverte situasjonskart  ...................................... 618 629 769
Antall vedtak byggesaker ............................................ 1 048 1 109 1 141
Antall klagesaker avgjort av fylkesmannen (byggesaker)  .. 12 12 13

Teknisk sektor

NYE RAMMEBETINGELSER OG UTVIKLINGSTREKK

Kommunale avgifter

Årsgebyr for en bolig på 120 m2 2012 2013 2014

Vann  .......................................................................... 2 030 2 130 2 318
Avløp  .......................................................................... 3 230 3 230 3257
Renovasjon  ................................................................ 1 950 2 140 2 807
Feiing .......................................................................... 349 384 415
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PROGRAMOMRÅDER
Oversikt programområder, nettotall sum pr. programområde

Programområdenavn  Oppr. bud. Rev. bud. Regnskap Avvik

Administrasjon teknisk  ............................  6 230 7 705 8 428 2 198
Parkering ..................................................  -800 -1 300 -1 457 -657
Eiendomsskatt ..........................................  2 090 2 095 2 095 5
Brann – beredskap....................................  32 105 32 105 32 451 346
Kommunalteknikk ....................................  1 588 1 607 1 625 37
Samferdsel ................................................  35 287 36 318 36 678 1 391
Vannforsyning ..........................................  -12 980 -12 980 -11 211 1 769
Avløpsbehandling .....................................  -16 304 -16 304 -14 104 2 200
Renovasjon ...............................................  -550 -550 253 803
Driftsavdelingen .......................................  0 0 -1 033 -1 033
Planavdelingen .........................................  8 298 8 520 6 538 -1 760
Geodataavdelingen ...................................  10 636 11 556 9 381 -1 255
Byggesaksavdelingen ................................  -2 542 -2 541 -2 128 414
SUM DRIFT ...........................................  63 058 66 231 67 517 4 459
SUM INVESTERINGER ..........................  120 500 105 271 110 665 -9 835

Avvik mellom budsjett og regnskap

  Oppr.bud. 2014 Rev. bud. 2014 R- 2014 Avvik 
     (Regn. - oppr.)

LØNNSUTGIFTER ......................................  63 058 66 231 67 517 4 459
DRIFTSUTGIFTER .....................................  270 937 392 250 395 944 125 007
DRIFTSINNTEKTER .................................. - 299 581 -420 228 -421 336 -121 755
SUM DRIFT TOTALT ..............................  63 058 66 231 67 517 4 459
SUM INVESTERING ...............................  120 500 105 271 110 665 -9 835
(Beløp i 1000 kr)

Avvik mellom opprinnelig og revidert budsjett

Sektoren gikk med et underskudd på 4,5 mill. 
 kroner i forhold til opprinnelig budsjett. 

Lønn
Lønn er oppjustert med 3,1 mill. kroner. Sektoren 
har lønnet en prosjektsekretær knyttet til kommune-
planen. Midler avsatt til innkjøp av konsulenttjen-
ester i forbindelse med eiendomsskatteprosjektet 
har blitt omdisponert til lønn, da det ble besluttet 

å bruke egne mannskaper i stor grad. Sektoren får 
midler fra sentral pott for å dekke utgifter ved årets 
lønnsoppgjør. 

Driftsutgifter
Driftsutgiftene er oppjustert med 122 mill. kroner. 
Budsjettet er oppjustert med 125 mill. kroner som 
følge av utbetalingene fra de tidligere vann- og 
 avløpsselskapene NRV AS og RA2 AS. Beløpene 
kommer inn som refusjon/inntekt og blir avsatt 
på eget fond (utgift). Budsjettet er videre oppjust-
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ert med ca 8 mill. kroner for å finansiere vedtatte 
prosjekter  innenfor overordnet planlegging og 
samferdsel. På eiendomsskatt er konsulentutgif-
tene redusert  ettersom en valgte å omdisponere 
egne mannskaper (lønnsutgifter) til å gjennomføre 
takseringen. På vann og avløp er driftsbudsjettet 
 redusert til et noe lavere aktivitetsnivået, i tillegg 
er budsjettet for kjøp av vann redusert med 7 mill. 
kroner.   
 
Driftsinntekter
Driftsinntektene er i sum oppjustert med 120 mill. 
kroner. Budsjettet ble oppjustert med 125 mill. 
kroner som følge av utbetalingene fra de tidligere 
vann- og avløpsselskapene NRV AS og RA2 AS. 
Posten for bruk av fondsmidler er blitt oppjustert 
med 7 mill. kroner for å finansiere sektorens pros-
jekter.  På vann-, avløp- og renovasjonsområdene 
er gebyrinntektene nedjustert, hovedsakelig pga 
svikt i tilknytningsgebyrene og reduserte renova-
sjonsinntekter som følge av at næring ble tatt ut av 
husholdningsrenovasjonen.  
 
Avvik mellom regnskap og revidert budsjett 

Sektoren gikk med et underskudd på 1,3 mill.  kroner 
i forhold til revidert budsjett budsjett.

Lønnsutgifter 
Merutgiftene på lønn var 1,3 mill. kroner som skyl-
des lønnsutgifter til personer som ble omdisponert 
til å jobbe med eiendomsskatteprosjektet. Dette ble 
dekket av eiendomskattemidler. Bruken av egne 
ansatte medførte besparelser på driftsutgifter, da 
det var budsjettet med bruk av eksterne til dette 
 arbeidet.    

Driftsutgifter 
Merutgiftene var 3,7 mill. kroner som skyldes høyere 
avsetning til selvkostfond enn forventet, innleie av 
ekstern aktør for utbedring av komplisert kollaps av 
overvannsledning i Lurudveien, utbedring av vann-
lekkasjer, og utgifter forbundet med veivedlikehold. 

Driftsinntekter
Sektoren hadde en merinntekt på 1,1 mill. kroner. 
Sektoren hadde merinntekter fra reguleringsplaner, 
refusjon fra Kystverket etter opprydning av forurens-
ning tidligere år, og salgsinntekter i driftsavdelin-
gen. Sektoren hadde mindreinntekter på prosjekter, 
eiendomsskatt og årsgebyrer renovasjon. 

Investeringsregnskapet
Tall i 1000

 Rev. Bud. 2014 Regnskap 2014 

Trafikksikkerhet (e-skatt) ..  3 000  3 000 
Vei ..................................... 21 814  24 430
Veilys ................................ 11 782  16 819  
Vann ................................. 28 191  28 077 
Avløp ................................ 37 110  34 951  
Biler og maskiner .............. 3 374 3 389
Sum  ...............................  105 271  110 665

Ubrukte prosjektmidler blir hvert år overført til 
påfølgende år etter vedtak i kommunestyret. Fra 
2014 til 2015 ble det overført til sammen ca. 83 mill. 
kroner i teknisk sektor.

Investeringer i trafikksikkerhet
Investeringutgifter 2014: 3,0 mill kroner
Bevilgning i 2014 var på 2 mill. kroner, og det ble 
overført 1 mill. kroner fra 2013. Midlene brukes til 
ulike veisikkerhetstiltak som bommer, fartshumper 
og fortau. Budsjettet skal være med å dekke kom-
munens egenandel til Aksjon Skolevei-prosjekter. 
I 2014 ble det utført ni prosjekter, i tillegg ble det 
bygd ca. 30 fartshumper. Det er to store prosjek-
ter som har fått støtte, Tæruddalen og Vestbygata. 
 Totalt i 2014 har Aksjon skoleveiprosjektene utløst 
tilskudd på ca. 3,6 mill. kroner.

Investeringer på vei
Tæruddalen – investeringutgifter 2014: 3,5 mill 
 kroner
Det er bygd fortau langs Tæruddalen fra Solbergvei-
en til snuplass ved Tæruddalen skole. Fortauet 
bygges langs veiens østside, total lengde er 620 
 meter. Veilysanlegget langs veien må flyttes og det 
skal legges overvannsledning og sluk. Anlegget er 
utført og har i hovedtrekk fulgt planlagt fremdrift. 
Unntaket er veilys som fortsatt ikke er satt i drift. 
Dette skyldes forsinkelser hos Hafslund. Det er 
 innvilget tilskudd fra Aksjon Skolevei på 1,0 mill. 
kroner.  

Vestbygata– investeringutgifter 2014: 8,5 mill kroner
Det har blitt bygd gang-sykkelvei fra krysset 
ved  Alexander Kiellandsvei helt til Skedsmo 
 videregående skole. Total lengde er 550 meter. 
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 Prosjektet finansieres ved bruk av lån, tilskudd fra 
aksjon skolevei og fond. Budsjettet er fordelt på vei 
og avløp. 

Bekkeinntak Statsråd Ihlens vei– investeringutgifter 
2014: 1,4 mill kroner
Anlegget er utført og avsluttet. Ubrukte midler er 
omdisponert i henhold til vedtak. Den eksisterende 
støpte overvannskulverten gjennom Statsråd Ihlens 
vei er forlenget ca. 10 meter, og nytt bekkeinntak er 
montert med større avstand fra Statsråd Ihlens vei.

Investeringer på veilys
Investeringutgifter 2014: 11,8 mill kroner
Det er stort fokus på utskifting av armaturer, noe 
som vil gi gevinst på årlige driftskostnader.  Arbeidet 
følger fremdriften som beskrives i hovedplan veilys. 
Totalt budsjett i 2014 er på 13,6 mill. kroner. Totale 
kostnader er 16,4 mill kroner. Merforbruket i 2014 
oppveies av overskudd i 2013, og skyldes at utskift-
ing av armaturer ikke ble startet i 2013 som plan-
lagt, arbeidet og kostnadene kom først i 2014. 

Utskifting av armaturer: Det har blitt skiftet ut totalt 
2500 armaturer i løpet av året. Arbeidet ble ikke satt 
i gang i 2013 som planlagt, men med stort fokus på 
dette i 2014 følger vi nå planlagt fremdrift i henhold 
til hovedplanen. 

Investeringer på vann
Utskifting støpejern Leirsund– investeringutgifter 
2014: 12,0 mill kroner
Arbeidet med utskifting av grått støpejern startet 
på Leirsund i 2013, og fortsatte i 2014. Arbeidet må 
utføres etappevis for å sikre tilstrekkelig vanntilfør-
sel for alle innbyggere som blir berørt. Avløpet blir 
separert/rehabilitert samtidig der dette er hensikts-
messig. I 2014 har investeringskostnadene vært 12,0 
mill kroner.  

Følgende etapper er utført i henhold til plan for 
utskifting av grått støpejern i 2014:

o Duebakken OV
o Måltrostveien
o Heisshageveien
o Orreveien
o Bølerveien utblokking
o Bølerveien boring
o Moreneveien

Lengden på anlegget Bølerveien boring ble redusert 
med ca. 150 meter. Dette skyldes at det var planlagt 
utbygging i området. Asakmoen del 1 ble utført på 
en langt rimeligere måte enn antatt. I stedet for å 
flytte ledningen var det mulig å senke eksisterende 
ledning, og avsatte midler kunne derfor diponeres 
til andre prosjekter. 

Granlundveien– investeringutgifter 2014: 7,2 mill 
kroner
Det er planlagt full utskifting av vann- og separe-
ring av avløpsledninger i området Bakkeveien, 
Granlundveien, Strømsbergveien, Holmsensvei og 
Fjellveien. Arbeidet har vært preget av mye fjell, noe 
som har medført en del ekstraarbeid med spreng-
ing. Det har også vært en god del utfordringer med 
høyspentkabler i Strømsbergveien. Det er beregnet 
at anlegget har stått stille i fem uker som følge av 
problemer med kablene. Dette resulterte til slutt i at 
anleggslaget ble flyttet fra Strømsbergveien til Fjell-
veien mens Hafslund jobber med å reparere høy-
spentkablene. Det er kommunens driftsavdeling 
som utfører arbeidet, og anlegget har dermed ikke 
blitt belastet økonomisk for stillstanden og forsin-
kelser. 

Skolegata– investeringutgifter 2014: 4,9 mill kroner
I Skolegata, fra Ekraveien til Frydenlundsgata, har 
vann og avløp blitt rehabilitert/separert. Anlegget 
startet i uke 11, arbeidet med vann- og avløpsled-
ninger er utført. Prosjektet har fulgt planlagt frem-
drift og holdt seg innenfor budsjett.

Investeringer på avløp
Industriveien– investeringutgifter 2014: 4,7 mill 
 kroner 
Fra krysset Industriveien/Trondheimsveien til Skog-
faret skal vannledning skiftes ut, ny overvannsled-
ning og nytt fortau skal legges. Anleggets totale 
lenge er 480 meter. Det var oppstart høsten 2014, i 
henhold til fremdriftsplan skal anlegget være ferdig 
før skolestart 2015. Det har vært en del utfordringer 
så langt på anlegget, både i forhold til dybde og til-
stand på eksisterende anlegg. Dette har gjort det 
nødvendig å spunte og å støpe avlastningsplater i 
stedet for å bruke grøftekasser. Entreprenøren har 
brukt ekstra mannskap for å holde fremdriften 
oppe. På grunn av lavt anbud holder vi oss fortsatt 
innenfor budsjett. Budsjett var 17,9 mill. kroner, 
kostnad i 2014 har vært 4,7 mill. kroner.  
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Riving av veferden Foto: Birgit Wærstad.

Sogna– investeringutgifter 2014: 3,3 mill kroner
Sogna er et vernet område i Lillestrøm som var i 
ferd med å gro igjen. Vannivået i tjernet var blitt 
så høyt at det var problem å få overvannet ut av de 
store kommunale ledningene i området. Det var 
også et problem med vanninntrenginger i kjellere 
i lavereliggende bygninger på Kjeller og boliger 
ved Sogna pga. tjernets gjengroing. En opprensk-
ing og kanalisering av Sogna har blitt gjort for å 
bedre vannkvaliteten og bedre gjennomstrømnin-
gen i tjernet. Anlegget er ferdigstilt. Kommunen har 
inngått en avtale med Forsvarsbygg om å dele ut-
giftene, anleggskostnadene deles likt. Kommunens 
kostnad har vært 3,3 mill. kroner.

Separering avløp Lillestrøm vest – Nittedalsgata og 
Parkalléen – investeringutgifter 2014: 6,6 mill kroner
Anlegget inngår i Hovedplan avløp og er siste etappe 
i Lillestrøm Vest og går i Nittedalsgata og Park-
alléen. Anlegget er ferdig i begge gatene og overtatt. 
Det er noen mangler som må utbedres, dette gjøres 
til våren. Både vann og avløp har blitt rehabilitert, 
og total lengde er 250 meter. 

Investeringer i biler og maskiner
I 2014 ble det kjøpt inn ny lastebil til 2,6 mill.  kroner, 
ny varebil vann og avløp til 0,5 mill. kroner, en ny 
asfaltvals 0,2 mill. kroner, og en bruktbil vann og 
avløp til 0,1 mill. kroner.  
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Nr Prosjektnavn Bud 2014 Regn 2014 Fond e-skatte- Fond mva-komp
midler e-skatteinv.

25619011  25619010 
Avsatt(+), Bruk (-) Avsatt(+), Bruk (-)

INNGÅENDE BALANSE 01.01.2014 FOND EIENDOMSSKATTEMIDLER 29 279 834,09 8 219 783,31

INNTEKTER:
9200 SUM INNTEKTER EIENDOMSSKATT 2014 -37 500 000,00 -37 242 107,89 

UTGIFTER:
9200 EIENDOMSSKATT (felles og administrasjon) 3 115 000,00 8 146 167,63 -5 031 167,63 
9200 BRUK EIENDOMSSKATTEMIDLER 0,00 0,00 -257 892,11 
9204 LÆRLINGEPLASSER 400 000,00 208 223,29 191 776,71 
9207 2014-2015 EU-KOORDINATOR 200 000,00 85 463,32 114 536,68 
9210 2014 - ARRANGEMENTSFOND KULTUR 0,00 758 656,51 -758 656,51 
9230 2012 - GRATISPRINSIPPET/TILSKUDD (KULTUR) 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 
9231 2011 - DEKN. RENTER AIL SKJETTEN SPORTSKLUBB 130 000,00 64 825,00 65 175,00 
9233 2012 - BMX - TÆRUDDALEN 0,00 1 628 770,02 -1 628 770,02 
9234 2012 - OPPLEVELSESKORTET 200 000,00 74 276,79 125 723,21 
9235 2013 - MINORITETSSPRÅKLIGE I SKOLEN 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 
9236 2014 - FORPROSJEKT/ROMPROGRAM LIBOS UTVIDELSE 1 000 000,00 68 684,80 931 315,20 
9237 2014 - BULDREVEGG VIGERNES SKOLE 60 000,00 0,00 60 000,00 
9238 2014 - ÅTTETALLSRUNDEN STRØMMEN 80 000,00 0,00 80 000,00 
9239 2014 - BYFORSKJØNNING 1 000 000,00 844 352,61 155 647,39 
9240 2013 - PILGRIMSLEDEN 300 000,00 180 417,45 119 582,55 
9242 2013 - SØNDAGSÅPENT HOVEDBIBLIOTEK 300 000,00 300 000,00 0,00 
9243 2013 - UNGDOMSLOKALER I KIRKEGATA  14 1 000 000,00 437 993,71 562 006,29 
9244 2013/2014 - DRIFTSSTØTTE AIL SKJETTEN SK 500 000,00 500 000,00 0,00 
9245 2014 - DRIFT AV SLORAHALLEN 150 000,00 0,00 150 000,00 
9246 2013 - EKSTRA TILSKUDD SKOLEKORPS 300 000,00 300 000,00 0,00 
9249 2013 - PROSJEKTERING HUSEBYLÅVEN 0,00 528 180,98 -528 180,98 
9251 REHAB SKOLEBYGG OG UTEOMRÅDER 0,00 275 300,00 -275 300,00 
9255 2005 - FRITIDSKLUBBER OPPRUST/DRIFT 700 000,00 1 157 977,86 -457 977,86 
9258 2005 - BYUTVIKLING/PARKANLEGG 1 000 000,00 846 463,86 153 536,14 
9260 2005 - NÆRINGSUTVIKLINGSTILTAK 2 000 000,00 1 829 300,22 170 699,78 
9263 2006-2008 G/S-VEI OG TRAFIKKSIKRING 1 600 000,00 4 407 050,16 -2 807 050,16 
9276 2008 - REHAB GARDEROBER , LILLESTRØM STADION 0,00 468 840,97 -468 840,97 
9295 2014 - AKT. FOR BARN OG UNGE 320 000,00 315 144,56 4 855,44 
9296 2014 - REHAB/VEDLIKEHOLD SVØMMEHALLER 0,00 1 719 049,26 -1 719 049,26 
9298 2014 - ISHOCKEYVANT SKEDSMO ISHALL 0,00 899 999,97 -899 999,97 
9299 RENTER OG AVDRAG  20 145 000,00 17 852 933,00 2 292 067,00 

SUM 37 500 000,00 46 898 071,97 -9 655 964,08 0,00

NETTO AVSETNING FOND E-SKATT (25619011) -9 655 964,08 -9 655 964,08 
NETTO BRUK AV FOND MVA-KOMP E-SKATT (25619010) 0,00 
SUM INNTEKTER/UTGIFTER I DRIFTSREGNSKAP 2014 0,00 

INVESTERINGER (NETTO EKS. MOMSKOMPENSASJON) FINANSIERT AV LÅN OG FOND:

9222 2011 - BALLBINGE TÆRUDDALEN 0,00 391 410,20 
9233 2012 - BMX TÆRUDDALEN 0,00 567 757,08 
9247 2013 - HALL/PARK/GANGBRO SLORA 0,00 52 876 891,63 -7 221 677,69
9280 2008 - NÆRMILJØANLEGG SKJETTEN 0,00 32 930,00 

UTGÅENDE BALANSE 31.12.2014 EIENDOMSSKATTEFOND  19 623 870,01 998 105,62

Oversikt over bruk av eiendomsskatteinntektene i 2014
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SPESIFIKASJON AV FOND EIENDOMSSKATTEMIDLER

FOND 25619011

DISPONERT SLIK: ...........................................................................  Pr. 31.12.14 

9204 2014/2016 5 LÆRLINGEPLASSER ....................................................  191 776,71  
9207 2014/2015 EU-KOORDINATOR .........................................................  114 536,68  
9208 MULIGHETSSTUDIE KULTURHUS SKEDSMOKORSET ....................  49 159,20  
9210 2014 - ARRANGEMENTFOND ..........................................................  241 343,49  
9219 2007 - SKEDSMOKORSET FLERBRUKSHALL ...................................  567 273,08  
9226 2011 - BROGATA 2 - INNVENDIG .....................................................  1 085 950,63  
9227 2011 - REHABILITERING LIBOS .......................................................  81 165,00  
9230 2012 - GRATISPRINSIPPET/TILSKUDD (KULTUR) ...........................  81 875,00  
9232 2012 - BLI MED PROSJEKTET...........................................................  189 986,80  
9234 2012-  OPPLEVELSESKORTET .........................................................  125 723,21  
9236 2014 - FORPROSJEKT/ROMPROGRAM LIBOS ..................................  931 315,20  
9237 2014 - BULDREVEGG VIGERNES SKOLE .........................................  60 000,00  
9238 2014 - ÅTTETALLSRUNDEN STRØMMEN ........................................  80 000,00  
9239 2014 - BYFORSKJØNNING ...............................................................  155 647,39  
9240 2013 - PILGRIMSLEDEN ..................................................................  421 727,31  
9243 2013 - UNGDOMSLOKALER KIRKEGATA 14 .....................................  562 006,29  
9247 HALL/PARK/GANGBRO SLORA ......................................................  2 778 322,31  
9249 2013 - PROSJEKTERING HUSEBYLÅVEN..........................................  616 629,32  
9251 2006-2008 REHAB SKOLEBYGG ......................................................  271 583,15  
9255 2005 - FRITIDSKLUBBER OPPRUST/DRIFT .....................................  154 059,00  
9258 2005 - BYUTVIKLING/PARKANLEGG ..............................................  153 536,14  
9260 2005 - NÆRINGSUTVIKLINGSTILTAK .............................................  1 145 699,78  
9261 2005-2009 REHAB STALSBERG BO/BEH .........................................  507 003,24  
9268 2005,2008 - NÆRMILJØANLEGG BRÅNÅS ......................................  115 958,41  
9276 2008 - REHAB GARDEROBER LILLESTRØM STADION ....................  31 159,03  
9277 2008 - NAUST/BÅTHUS FLOMVOLLEN ...........................................  150 000,00  
9280 2009 - NÆRMILJØANLEGG SKJETTEN (STAV) .................................  56 238,47  
9282 2009 - LYSLØYPE TÆRUDDALEN ....................................................  300 757,17  
9284 2009 - TURVEI/JOGGELØYPE OKSEFJELLET ...................................  1 831 165,39  
9286 2009 - PÅBYGG RINGDALSHYTTA ...................................................  350 000,00  
9293 2012 - SCENELYS SAMLINGSSAL KJELLER SKOLE ..........................  20 000,00  
9295 2014 - AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE .....................................  4 855,44  
9296 2014- VEDLIKEHOLD SVØMMEHALLER .........................................  280 950,74  

IKKE DISPONERTE MIDLER EIENDOMSKATT ................................  5 916 466,43 

SUM FONDSMIDLER PR. 31.12.2014 .............................................. 19 623 870,01

SPESIFIKASJON AV FOND MOMSKOMPENSASJON  
FOR INVESTERINGER FINANSIERT AV EIENDOMSSKATT 

FOND 25619010

DISPONERT SLIK: Pr. 31.12.14 

9262 2006/2008 - LYSLØYPE ASAK M.M. .................................................  998 105,62  

IKKE DISPONERTE MOMSKOMP. MIDLER E-SKATT ......................  -   

SUM FONDSMIDLER PR. 31.12.14 ................................................. 998 105,62 

SUM MIDLER SOM IKKE ER DISPONERT PR. 31.12.14 ................... 5 916 466,43

Oversikt over bruk av eiendomsskatteinntektene
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KOSTRA NØKKELTALL 2014

VALG AV DATA FOR PRESENTASJON
SSB sine KOSTRA-tall er presentert i henhold til sen-
trale valg for inndeling i kommunal tjenesteyting. 
Presentasjonen er derfor organisasjonsuavhengig, 
og reflekterer ikke vår sektor- og avdelingsstruk-
tur. I denne rapporten er det valgt å følge KOSTRAs 
inndeling i tjenester når nøkkeltallene legges frem. 
KOSTRA sine nøkkeltall er inndelt i nitten områder 
fra og med A til og med S inkludert behovsprofil 
med utvalgte befolknings- og levekårsdata og finan-
sielle nøkkeltall (denne rapporten viser ikke tall for 
kategoriene O, R, S og 2):
A. Finansielle nøkkeltall, administrasjon, styring 
og fellesutgifter
B. Behovsprofil
C. Barnehager
D. Grunnskoleopplæring
E. Kommunehelse
F. Pleie- og omsorg
G. Sosialtjeneste og introduksjonsstønad /
     Psykisk helse- og rusarbeid
H. Barnevern
I. Vann, avløp og renovasjon/avfall
J. Fysisk planlegging, kulturminne, natur og 
nærmiljø
K. Kultur
L. Kirke
M. Samferdsel
N. Bolig
O. Tilrettelegging og bistand for næringslivet
P. Brann og ulykkesvern
R. Landbruk
S. Sysselsetting
2. Kjøp av tjenester
4. Eiendomsforvaltning

Valg av sammenligningskommuner
KOSTRA-kommunene er inndelt etter SSBs kom-
munegruppering i 16 kategorier, etter folkemengde 
og økonomiske rammebetingelser. Kommunene er 
her gruppert langs tre ulike dimensjoner:
1. Folkemengde, hvor vi skiller mellom små, mel-

lomstore og store kommuner. Små kommuner 
har færre enn 5.000 innbyggere, mellomstore 
har fra 5.000 til 19.999 inn-byggere, mens store 
kommuner har 20.000 eller flere innbyggere.

2. Bundne kostnader per innbygger, som er et mål
på kommunenes kostnader for å innfri minstes-
tandarder og lovpålagte oppgaver. Disse kost-
nadene varierer med demografiske, sosiale og
geografiske forhold.

3. Frie disponible inntekter per innbygger, som er
et mål på hvor mye inntekter kommunene har
til disposisjon etter at de bundne kostnadene
er dekket, og gir en antydning av kommunenes
økonomiske handlefrihet.

Dette gir en klassifisering med 16 kategorier. Skeds-
mo, Nittedal og Lørenskog er eksempler på gruppe 
13, mens en kommune som Rælingen klassifiseres i 
gruppe 7.

Gruppe Navn Antall komm.

Gr. 7 Mellomstore kommuner  31
med lave bundne kostnader 
per innbygger, lave frie 
disponible inntekter 

Gr.13 Store kommuner utenom  49
de fire største byene

I etterfølgende tallpresentasjon for gruppe 13-kom-
muner har vi valgt å presentere tall for følgende 
kommuner: Lørenskog, Drammen, Larvik, og Sand-
efjord.

Nabokommunene Lørenskog, Rælingen og Nittedal 
tas med som sammenligningsgrunnlag og fordi vi 
har et tett løpende samarbeid med disse kommu-
nene. 

Det vises til tilsvarende KOSTRA-rapporter for 
tidligere år som er lagt ut på Skedsmos hjemme-
side: http://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-
og-samfunn/ Arsberetning/Nokkeltallshefte---KOS-
TRA.

Det anbefales også å gå inn på SSB sine internett-
sider hvor en selv kan teste ut egne rapportering-
sønsker (www.ssb.no/kostra).

Etterfølgende presentasjon viser et utvalg av alle tallene som er lagt ut på internett hos 
Statistisk Sentralbyrå (SSB) vedr. KOSTRA-prosjektet (Kommune-Stat-Rapportering), og 
er et vedlegg til årsberetningen for 2014. Tallene er basert på tallene som ble lagt ut av 
SSB på internett (www.ssb.no/kostra/) 16. mars 2015.
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Netto driftsresultat i % av driftinntekter

Skedsmo kommune har høye MVA-kompensa-
sjoner pga. høyt investeringsvolum. Disse kom-
pensasjonene inntektsføres i driftsregnskapet og 
avsettes til fond for senere bruk som egenkapital 
til investeringer iht. vedtak i budsjett og 
handlingsprogram. Det bidrar til et høyt drifts-
resultat. Regnskapsmessig mindreforbruk (udisp. 
overskudd) for 2013 var 37,1 mill. kr. 
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Renter- og avdragsbelastning
i prosent av driftinntektene

Skedsmos tall påvirkes av at vi pga. høy befolk-
ningsvekst må bygge ut kommunens tilbud for å 
tilfredstille innbyggerenes behov. Iht. budsjett-
vedtak fra 2010 opptas nye lån med avdragstid på 
30 år. Det medfører at kommunen ikke så raskt 
får nedbetalt lån og etter hvert får mer rente-
kostnader pr. år som det oppveier lavere årlige 
avdrag. 
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Skatt på inntekt og formue i 
% av brutto driftinntekt
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Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter, konsern

Skedsmo og dens nabokommuner har et boset-
ningsmønster og befolkningstall som tilsier at de 
skal kunne drives mer effektivt enn lands-
gjennomsnittet. Iht. inntektssystemet beregnings-
messige dokumentasjon for 2013 skal Skedsmos 
utgiftsbehov være på 96,05% av landsgjennom-
snittet, og dette reflekteres i nivået på ramme-
tilskuddet. Det er et faktum at moderate skatte-
inntekter og forventninger om å kunne være en 
effektiv kommune krever billig tjenesteproduksjon 
for å levere de ønskede tjenestetilbudene. 
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Frie inntekter i kr per innbygger
(skatt + rammetilskudd)

Hvis Skedsmo hadde like lave frie inntekter som 
Lørenskog ville vi med 51.188 innbyggere hatt 
22,7 mill. mindre i inntekter pr. år. 
Hvis Skedsmo hadde like høye frie inntekter som 
gjennomsnittet for gruppe 13-kommunene ville vi 
med 51.188 innbyggere hatt 73,9 mill. mer i 
inntekter pr. år. 
Hvis Skedsmo hadde like høye frie inntekter som 
gjennomsnittet for landet ville vi med 51.188 
innbyggere hatt 178,0 mill. mer i inntekter pr. år. 

A. FINANSIELLE 
NØKKELTALL 
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Brutto drift-
utgifter i % 
av tot. brutto 
driftsutg. 

Skedsmo Gj.snitt 
K- gr.13 

Gj.snitt 
Akershus 

Gj.snitt 
landet 
utenom 
Oslo 

Løren-
skog 

Nitte-
dal 

Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord 

Adm., styring 
og fellesutg. 

6,9 5,6 6,5 6,4 7,4 6,1 9,8 5,1 4,3 5,2 

Barnehage 13,6 12,7 14,3 11,7 14,0 15,6 16,2 12,2 11,7 11,8 
Grunnskole 21,4 20,2 21,8 20,1 21,4 24,0 20,3 19,1 18,2 20,5 
Kommune-
helse 

29,5 31,8 30,4 32,3 28,0 29,4 28,3 31,1 32,3 34,2 

Pl. og omsorg 4,7 4,7 4,0 4,1 4,9 3,6 5,7 5,9 5,3 4,4 
Sosialtjenesten 3,5 3,1 3,0 3,0 3,4 2,8 2,7 4,1 4,5 2,3 
Barnevern 4,8 4,6 4,7 4,5 5,1 4,9 4,4 4,2 4,8 5,2 
Vann, avløp, 
renov./avfall 

1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,0 1,6 1,5 1,4 

Kulturminne/ 
natur/nærmiljø 

3,5 4,0 3,6 3,6 4,5 2,5 2,7 4,0 4,8 3,5 

Kultur 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,6 0,9 0,9 1,0 0,9 
Kirke 1,8 1,8 1,3 1,9 1,2 1,9 1,4 2,0 1,2 1,9 
Samferdsel 1,4 1,6 1,7 1,6 2,5 2,0 1,4 0,5 2,2 1,3 
Bolig 0,1 0,8 0,6 1,2 0,3 0,1 0,2 0,3 1,9 2,7 
Næring 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 1,8 0,9 0,9 1,2 1,2 
Brann og 
ulykkesvern 

0,2 0,5 0,3 0,5 0,2 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 

IK samarbeid (§ 
27-samarb.) 

0,0 0,3 0,1 0,4 0,0 0,1 0,7 0,1 0,1 0,6 

Tjen. utenf. 
komm. ansvar 

6,9 5,6 6,5 6,4 7,4 6,1 9,8 5,1 4,3 5,2 

Tallene baserer seg på den regnskapsmessige SSB-standarden for for føring av KOSTRA-konto og -
tjenester. 

Brutto 
investerings-
utgifter i % av 
totale brutto 
investeringer 

Skedsmo Gj.snitt 
K- 
gr.13 

Gj.snitt 
Akershus 

Gj.snitt 
landet 
utenom 
Oslo 

Løren-
skog 

Nittedal Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord 

Adm, styring, 
fellesutg 

0,5 5,8 6,7 5,5 4,9 20,0 6,1 9,6 1,1 0,9 

Barnehage 2,1 3,0 3,3 4,8 7,8 1,7 0,5 0,5 0,4 0,3 
Grunnskole 25,2 16,3 21,6 18,8 51,1 30,5 46,3 3,8 38,7 46,6 
Kommunehelse 0,3 10,8 9,3 10,2 1,3 19,3 6,6 1,9 1,3 4,5 
Pleie og 
omsorg 

1,5 0,3 1,0 0,3 2,1 2,8 1,6 0,2 0,2 0,0 

Sosialtjenesten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 
Barnevern 20,4 18,5 19,5 17,6 7,3 12,9 15,1 37,9 24,3 18,7 
Vann, avløp, 
renovasjon/ 
avfall 

7,8 2,8 2,0 2,8 0,9 0,5 2,0 8,1 0,4 6,5 

Kulturminne/ 
natur/nærmiljø 

2,9 12,9 9,4 10,3 6,5 4,5 4,6 3,0 3,1 1,7 

Kultur 4,9 2,0 2,5 2,2 0,9 0,7 0,2 0,0 2,0 0,4 
Kirke 0,0 2,4 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 
Samferdsel 28,8 11,1 12,5 10,8 7,0 0,4 12,3 0,6 18,2 6,3 
Bolig 0,0 2,6 1,5 3,6 0,0 0,0 0,1 0,2 4,8 8,4 
Næring 0,0 0,8 0,3 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
Brann og 
ulykkesvern 

0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 
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Andel innvandrerbefolkning

Skedsmos innvandrerandel har økt fra 21,8% i 
2013 til 22,9% i 2014. Skedsmo hadde 20,6% 
innvandrerandel i 2012. Skedsmo rykker ned i 
plassering fra 4. til 5. største innvandrerandel i 
landet bak Oslo (31,1%), Drammen (26,2%), 
Lørenskog (23,8%) og Båtsfjord (23,6%). 

Antall 
innb. 
totalt Skedsmo 

Gj.snitt 
K- gr.13 

Gj.snitt 
Akershus 

Gj.snitt 
landet 
utenom 
Oslo 

Løren-
skog 

Nitte-
dal Rælingen Drammen Larvik 

Sande-
fjord 

pr 
komm. 
(gj.snitt) 
pr 31.12. 
2013 51.188 39.829 26.171 10.479 34.697 22.385 16.806 66.214 43.258 44.976 

Prioriteringer 
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Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger

154 892
165 406 159 717 163 939

155 797

196 869

150 121
162 220 169 162

178 474

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Skedsmo Gj.snitt K-
gr.13

Gj.snitt
Akershus

Gj.snitt
landet

utenom
Oslo

Løren-
skog

Nittedal Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner 
per barn i kommunal barnehage

Av de 395 kommunene som har levert tall for 
utgifter og antall barnehagebarn har Skedsmo 
kommune de 148. laveste brutto driftsutgifter til 
kommunale barnehager pr. barn mot 266. plass i 
2012. I forhold til de 1.736 barn som var registrert 
i kommunale barnehager i fjor ville et kostnads-
nivå tilsvarende landsgjennomsnittet bety at 
kommunen ville ha brukt 14,7 mill. mer pr. år i 
driftsutgifter. 
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B. BEHOVSPROFIL 

C. BARNEHAGER 
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Netto driftsutgifter til grunnskole, 
per innbygger 6-15 år,  (f. 202)

 
Av de 404 kommunene som har oppgitt grunn-
lagstall pr. 15.3 hadde Skedsmo det 7. laveste 
tallet i landet for netto driftsutgifter til grunnskole 
og spesialskoler pr. innbygger 6-15 år (funksjon 
202). Hvis Skedsmo skulle ha like høye drifts-
utgifter som landsgjennomsnittet for våre 6.619 
elever pr. 2013 ville kommunen hatt 81,9 mill. 
høyere driftsutgifter. Kommunene med lavere 
utgifter var bl.a. Sørum (1), Ullensaker (4), 
Rælingen (5) og Nannestad (6). 
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Andel elever i grunnskolen som får
morsmålsopplæring, %
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Korr brutto driftsutg pr. elev til 
grunnskole (f. 202) (kr)

 
Indikatoren viser driftutgifter til kommunens egen 
tjenesteproduksjon av undervisning i grunnskolen 
(funksjon 202) pluss avskrivninger minus dobbelt-
føringer i kommuneregnskapet som skyldes 
viderefordeling av utgifter/ internkjøp osv., per 
elev. Den viser kommunens egen tjenesteproduk-
sjon av undervisning i grunnskolen, per bruker. 
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D. GRUNNSKOLE 
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Skedsmo
Gj.snitt K- 
gr.13

Gj.snitt 
Akershus

Gj.snitt 
landet 
utenom 
Oslo

Løren-
skog Nittedal Rælingen Drammen Larvik

Sande-
fjord

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år 84 267 91 192 86 868 98 670 86 032 84 669 79 786 92 697 87 792 90 000
Netto driftsutgifter til skolelokaler 
(222) og skoleskyss (223), per 
innbygger 6-15 år, konsern 17 417 16 034 16 187 17 918 16 264 14 548 12 777 20 858 12 433 13 790
Andel timer spesialundervisning av 
antall lærertimer totalt 12,9 17,5 15,5 17,8 14,1 14,0 9,3 17,9 15,9 19,2

Skedsmo 

Gj.snitt 
K- 
gr.13 

Gj.snitt 
Akershus 

Gj.snitt 
landet 
utenom 
Oslo 

Løren-
skog Nittedal Rælingen Drammen Larvik 

Sande-
fjord 

Andel elever i 
grunnskolen 
som får 
spesial-
undervisning 6,7 7,7 7,1 8,4 7,2 6,1 3,6 7,8 7,8 10,2 
Andel innb. 6-
9 år i 
kommunal og 
privat SFO - % 71,9 61,6 64,4 55,4 64,3 57,3 91,7 35,2 58,5 65,0 
Andel innb. 6-
9 år i 
kommunal 
SFO, prosent 71,9 61,4 64,3 55,2 63,9 57,3 91,7 35,3 58,5 65,2 

Skeds-
mo 

Gj.snitt 
K- gr.13 

Gj.snitt 
Akers-
hus 

Gj.snitt 
landet 
utenom 
Oslo 

Løren-
skog 

Nitte-
dal 

Ræl-
ingen 

Dram-
men 

Larvik Sande-
fjord 

Korr. brutto 
driftsutg. til skole-
lokaler og skole-
skyss (f. 222, 
223), per elev 

30.912 24.888 24.841 25.053 25.020 27.034 27.937 26.181 22.253 21.255 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter til 
grunnskole, skole-
lokaler og skole-
skyss (f. 202, 214, 
223), per elev 

86.960 94.435 89.778 101.830 90.250 85.705 83.290 89.639 90.031 96.036 

Skeds-
mo 

Gj.snitt 
K- gr.13 

Gj.snitt 
Akers-
hus 

Gj.snitt 
landet 
utenom 
Oslo 

Løren-
skog 

Nitte-
dal 

Ræl-
ingen Drammen Larvik 

Sande-
fjord 

Korr. brutto 
driftsutg. pr. 
bruker, skole-
fritidsordning 28.658 25.212 24.946 25.533 25.668 25.668 29.773 17.091 27.598 25.506 
Korr. brutto 
driftsutg. pr. 
bruker, komm. 
musikk- og 
kulturskoler 14.266 16.949 17.007 16.133 12.148 13.172 9.766 18.258 7.825 19.992 
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Prioriteringer 
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Netto driftsutgifter til kommunehelse pr. innbygger

Figuren viser kommunens samlede kostnader 
fordelt pr innbygger for tjenestene forebyggende 
arbeid, helsestasjonsvirksomhet, lege, fysio- og 
ergoterapitjenester samt psykiatritjenester. 
Oversikten viser at Skedsmo har nest lavest 
kostnader i sammenligningsgruppen. 

Dekningsgrader 
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Legeårsverk pr 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

Over vises legedekningen i Skedsmo som en 
kombinasjon av både kommunalt ansatte og 
privatpraktiserende leger. Kommunens lege-
dekning ligger i midtsjiktet av sammen-
ligningskommunene. 
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Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 
innbyggere, funksjon 232, 233, 241 og 253.

Kommunens dekningsgrad for kommunale fysio-
terapeuter er på gjennomsnittet av sammen-
ligningskommunene, marginalt bedre enn nivået 
for 2012. 

12 203

14 366
13 006

15 508

11 007 11 365 11 218

14 600 14 687 14 909

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Skedsmo Gj.snitt K-
gr.13

Gj.snitt
Akershus

Gj.snitt
landet

utenom
Oslo

Løren-
skog

Nittedal Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
pleie- og omsorgtjenesten

Dersom vi ser på kommunens utgifter fordelt pr. 
innbygger er kommunens utgifter blant de laveste 
av sammenligningskommunene. Kun Lørenskog, 
Rælingen og Nittedal ligger lavere en Skedsmo. 

1 001 7251 037 9581 015 840
975 280

1 081 0451 095 8911 093 494

932 200 947 003

1 130 721

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Skedsmo Gj.snitt K-
gr.13

Gj.snitt
Akershus

Gj.snitt
landet

utenom
Oslo

Løren-
skog

Nittedal Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

Kommunens utgifter pr plass i institusjon (syke-
hjemsplasser og avlastningsplasser funksjons-
hemmede) er lave sammenlignet med øvrige 
kommuner i tabellen. Av enkeltkommunene var 
det kun Drammen og Larvik som lå lavere enn 
Skedsmo i 2013. Da tallene ikke er korrigert for 
pleietyngde må det vises varsomhet ved sammen-
ligning mellom kommunene. 
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Korr. br. driftsutg. pr. mottaker av hjemmetjenester (kr)

Skedsmo har i flere år hatt blant de laveste 
utgiftene til hjemmetjenester (tjenester til både 
eldre og funksjonshemmede) fordelt pr bruker. Så 
også i 2013. Kun Lørenskog og Drammen, har 

E. KOMMUNEHELSE F. PLEIE- OG 
OMSORGSTJENESTEN 
Inkl. tjenester til 
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lavere kostnader enn Skedsmo. Resultatene på 
denne indikatoren bør ses i sammenheng med 
kostnad pr plass i institusjon ovenfor, hvor 
Lørenskog har en del høyere kostnader enn 
Skedsmo, mens Drammen også her har lavere 
kostnader enn Skedsmo. 
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Pleie og omsorg - korrigerte brutto driftsutg.
pr. kommunal bruker

Indikatoren viser kostnader til både sykehjems-
plasser, avlastningsplasser til funksjonshemmede, 
hjemmetjenester til eldre og funksjonshemmede, 
fordelt pr. bruker av tjenesten. Oversikten viser at 
Skedsmo’s samlede utgifter til pleie og omsorgs-
tjenester er lave. Kun Drammen har lavere kost-
nader enn Skedsmo av sammenlignings-
kommunene. 
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Andel innbyggere 80 år og over 3,6 4,2 3,7 4,4 3,2 2,6 2,4 4,4 5,2 4,8
Mottakere av hjemmetjenester,  pr. 
1000 innb. 0-66 år
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Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 
innb. 67-79 år.
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Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 
innb. 80 år og over.
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Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 67 år og 
over
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Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon
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Andel brukere i institusjon som har 
omfattende bistandsbehov: 
Langtidsopphold
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Andel brukere i institusjon som har 
omfattende bistandsbehov: 
Tidsbegrenset opphold.
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innbyggere 80 år over
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Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger i kroner

Figuren viser at Skedsmo har nest høyest kost-
nader til sosialtjenesten, her representert ved 
kostnader til sosialhjelp, saksbehandling samt rus-
arbeid, fordelt pr innbygger. Bare Drammen har 
høyere kostnader til sosialtjenesten. Begge de 

nevnte kommuner har en høy innvandrerandel i 
befolkningen, noe som normalt må antas å 
påvirke nivået på utgifter til sosialtjenesten. 

Dekningsgrader 

0,91

1,08

0,88
0,98

1,22

0,46

1,01

1,74

1,13

1,30

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Skedsmo Gj.snitt K-
gr.13

Gj.snitt
Akershus

Gj.snitt
landet

utenom
Oslo

Løren-
skog

Nittedal Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1.000 innbygger

Et vesentlig virkemiddel for å påvirke så vel den 
faglige kvaliteten på saksbehandlingen som nivået 
på utbetalt sosialhjelp utgjøres av bemanningen, 

G. SOSIALTJENESTEN 
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og størrelsen på denne. Oversikten viser at 
Skedsmo fortsatt har en forholdsvis lav 
bemanning innen sosialtjenesten, hvor kun Nitte-
dal av enkeltkommunene har lavere bemanning pr 
1.000 innbygger. 
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Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til 
innbyggere i alderen 20-66 år

 
Andelen av sosialhjelpsmottakere er redusert med 
8% fra 2012 til 2013, og ligger i 2013 i midtsjiktet 
av sammenligningskommunene. Forbedringen gir 
uttrykk for en viktig endring de siste årene. Selv 
om utbetaling pr stønadsmottaker, som vi skal se i 
senere figurer, fortsatt er høy, er antall klienter 
med utbetaling, og derigjennom de samlede beløp 
til sosialhjelp betydelig redusert de senere årene. 
 
Produktivitet 
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Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottager i kr

 
Indikatoren viser, i likhet med den første indika-
toren i sosialtjenesten, utgifter til både sosialhjelp, 
saksbehandlingsutgifter samt utgifter til rusarbeid. 
Forskjellen mellom de to indikatorene er at denne 
indikatoren viser kommunens utgifter fordelt pr 
mottaker og ikke pr innbygger. Skedsmo har fort-
satt av de høyeste utbetalingene pr mottaker/ 
klient, hvor kun Lørenskog ligger høyere enn 
Skedsmo. 
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Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned

Mens forrige figur viste utgifter til både sosialhjelp, 
saksbehandling og rusarbeid, fokuserer denne 
indikatoren kun på nivået for sosialhjelp - pr 
stønadsmåned. Dersom man ser på Skedsmos 
utgifter viser oversikten at bare Lørenskog har 
høyere utgifter til sosialhjelp pr stønadsmåned. 
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Andel mottakere med sosialhjelp
som hovedinntektskilde

Skedsmos andel av mottakere som har sosialhjelp 
som hovedinntektskilde er på nivå med 2012, dvs. 
48%. Det er gledelig å se at andelen ser ut til å ha 
stabilisert seg på et betydelig lavere nivå enn for 
eksempelvis 2009 da andelen mottakere med 
sosialhjelp som hovedinntektskilde var på over 
55%. 
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Introduksjonsstønad, gjennomsnittlig 
utbetaling pr. stønadsmåned

Gjennomsnittlig utbetaling av introduksjonsstønad 
viser at Skedsmo har utgifter i det øvre sjiktet av 
sammenligningskommunene. 
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Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder)

 
Gjennomsnittlig lengde for mottak av stønad har 
vært forsiktig økende de siste 2 år. For 2013 var 
gjennomsnittlig stønadslengde på et gjennom-
snittlig nivå blant sammenligningskommunene. 
 
 
 

 

1 613
1 496

1 334

1 600
1 368 1 391 1 324

2 006

1 691

993

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Skedsmo Gj.snitt K-
gr.13

Gj.snitt
Akershus

Gj.snitt
landet

utenom
Oslo

Løren-
skog

Nittedal Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord

Barnevern - netto driftsutgifter til sammen
pr. innbygger (kr)

 
Skedsmo hadde i 2013 samlede utgifter til barne-
vern, fordelt pr innbygger, som er av de høyere av 
sammenligningskommunene. Utgiften er økt 
betydelig fra 2012 og skyldes i hovedsak de økte 
utgiftene til forebyggende tiltak i barnevernet. I for-
hold til sistnevnte er det som beskrevet i kommen-
tardelen i budsjett 2014 tatt vesentlige grep for å 
redusere nivået i denne delen av barnevernets 
drift. 
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Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år

 
Andelen barn med barneverntiltak økte vesentlig 
fra 2012 til 2013, fra 3,0 i 2012 til 3,9 i 2013, og 
var blant annet en konsekvens av Fylkesmannens 
tilsyn i 2011 og påpekning om at Skedsmo ga 
vedtak om tiltak til en for liten andel barn. Den 
økte andelen forklarer deler av økningen av 
utgifter i figuren ovenfor. 
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Brutto driftsutgifter per barn som
ikke er plassert av barnevernet (f. 251)

Skedsmos utgifter til barn som ikke er plassert av 
barnevernet (forebyggende tiltak i hjemmet) lå i 
likhet med 2012 vesentlig over de øvrige 
kommunene og har som nevnt tidligere sammen-
heng med de økte utgiftene til forebyggende tiltak 
i barnevernet i 2013. 
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Brutto driftsutgifter per barn 
som er plassert av barnevernet (f. 252)

Ser man på utgifter pr barn som er plassert av 
barnevernet (der foreldre er fratatt omsorgen for 
barnet) viser oversikten av Skedsmo’s utgifter er 
midt på treet i forhold til sammenlignings-
kommunene. 
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Brutto driftsutgifter per barn (f. 244 barnevernstjeneste)

 
Kommunens kostnader til saksbehandling i 
barnevernet var i 2013 på et gjennomsnittlig nivå 
blant sammenligningskommunene. 
 
 
 

H. BARNEVERN 
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Vann (produksjon og distribusjon av vann, 
funksjon 340 og 345) 
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Vann - driftsutgifter kr per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)

 
Skedsmo og de andre NRV-kommunene ligger i 
det øvre siktet når det gjelder kostnader i vann-
sektoren. Det er tidligere redegjort fra NRV at 
Glomma som kilde gjør renseprosessen dyrere 
sammenlignet med vannverk som henter vannet 
fra en innsjø. Utgiften fra 2012 er bare økt med 
0,7% eller 7 kroner. 
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Beregnet gjennomsnittsalder for 
vannledningsnett med kjent alder

 
Skedsmo er blant kommunene som har den 
høyeste alderen på vannledninger. Ledningsnettet 
i Skedsmo ble tidlig utbygd og kommunen har i 
dag en vesentlig andel eldre ledninger av grått 
støpejern. 
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Årsgebyr for vannforsyning, 
standardbolig på 120 m2 (kr/abonnent)

 
Skedsmo kommune har hatt et stabilt årsgebyr de 
siste tre årene og ligger rundt gjennomsnittet for 
Akershus. 

 
Avløp (Innsamling og rensing av avløpsvann, 
funksjon 350 og 353) 
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Driftsutg. per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste

 
Driftsutgiftene per innbygger ligger litt under de 
andre kommu|nene i sammenligningsgrunnlaget, 
og er en god del lavere enn de andre NRA 
kommunene. De siste årene har kostnadene til 
avløpsrensing og rehabilitering av ledninger økt 
mer enn prisstigningen. 
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Beregnet gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder

 
Skedsmo er blant kommunene som har den 
høyeste gjennomsnittlige alderen på avløps-
ledninger. Ledningsnettet i Skedsmo ble tidlig 
utbygd og kommunen har i dag en vesentlig andel 
eldre fellesledninger som fører både spillvann og 
overvann. Økende rehabilitering har medført at 
gjennomsnittsalderen er redusert med 1 år fra 
2012. 
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Årsgebyr for avløpstjenesten, standardbolig på 120 m2

 
Årsgebyret i Skedsmo kommune har ligget relativt 
stabilt siden 2010. Gelyret er fortsatt høyt 
sammenlignet med de andre NRA kommunene. 
En forklaring på dette er at Skedsmo har hatt 

I. VANN, AVLØP OG 
RENOVASJON/ AVFALL 
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høyere dekningsgrad enn med Lørenskog og 
Rælingen. En omlegging av kostnadsfordelingen 
av rensetjenester fra NRA har medført at 
Skedsmo kommunes må dekke en større andel. 
Grunnen til dette er av Skedsmo har en større 
andel fellesledninger og tilfører derfor rense-
anlegget mer vann enn de andre kommunene. 

Avfall 
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Avfall - driftsutgifter per tonn innsamlet husholdningsavfall

Avfallskostnadene i Skedsmo er hovedsakelig 
driftstilskudd til ROAF. Skedsmo har ligger rundt 
gjennomsnittet når det gjelder kostnader i forhold 
til innsamlet avfall. 
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Årsgebyr for avfallstjenesten, standardbolig på 120 m2

Skedsmo kommunes årsgebyr for avfall øker i for-
hold til sammenligningsgrunnlaget fordi det skal 
dekkes økte utgifter for ROAF til nytt sorterings-
anlegg. De siste tre årene har årsgebyret blitt økt 
med 10 % hvert år. Det forventes en mer normal 
økning de neste årene. 

Prioriteringer 
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Netto driftsutgifter til fysisk 
planlegging, kulturminne, natur 

og nærmiljø (f. 300-303, 335,
360 og 365) per innb. i kr

Tabellen viser kommunens kostnader knyttet til 
plan-, bygge- og kartsaker, i tillegg til kommunens 
kostnader til kulturminner, natur og miljø. Plan-, 
bygge- og kartsaker er å betrakte som 
kommunens samfunnsplanlegging, mens 
kulturminner, natur og miljø er mer bevaring. 
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Brutto driftsutgifter til fysisk 
planlegging, kulturminnevern, natur

og nærmiljø per innb.

Når det gjelder fysisk planlegging så ligger vi nært 
gjennomsnittet i Akershus. Det kan bety en 
utfordring, tatt i betraktning at vi er en av de 
største kommunene med høyt utviklingspress. 

Produktivitet 
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Brutto driftsinnt. til fysisk 
planlegging (f. 301-303), per innb.  

B. driftsinnt. til kart og oppmåling, per innb. (f. 303)
Br. driftsinnt. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per innb. (f. 302)
Br. driftsinnt. til plansaksbehandling, per innb. (f. 301)

Oppmåling gikk over til selvkost fra 2012, slik at 
gebyrene her over tid skal reflektere det reelle 
kostnadsnivået. Geodataavdelingen (kart) yter it-

J. FYSISK PLANLEGGING, 
KULTURMINNER, NATUR OG 
NÆRMILJØ 
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kompetanse til hele teknisk sektor. Noe som for-
klarer hvorfor driftsutgiftene til kart og oppmåling 
er noe høye i Skedsmo. Plan-, bygg- og delesak 
er selvfinansierende virksomheter. 
Tjeneste 302 Byggesaksbehandling og eier-
seksjonering ble delt i 2 tjenester 304-305 for 
kommuner over 20.000 innbyggere iht. krav fra 
SSB fra 2013. SSB synes dog ikke å ha tatt med 
resultatene for 304- og 305-tjenestene i tallgrunn-
laget for tjeneste 302 som danner denne tabellen. 
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Saksbehandlingsgebyr, privat reg.plan, 
boligformål. jf. PBL-08 § 33-1, i kr

 
Skedsmo kommune har i 2012 og 2013 fortsatt 
arbeidet mot å få behandling av private regu-
leringsplaner over på selvkost/ selvfinansierende. 
Dette medførte at kommunen også i 2012 og 
2013 økte gebyrene. Gebyrforskjellene mellom 
kommuner varierer bla. i forhold til utviklingspress. 
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Saksgebyret for oppføring av enebolig,
jf. PBL §93 pkt. a, i kroner

 
Tatt i betraktning den kompleksitet og derved 
ressursbehov byggesaksbehandlingen har i en 
press- og bykommune som Skedsmo har vi klart å 
holde gebyret for eneboliger (se figuren) på et 
akseptabelt nivå. Gebyrene skal dekke alle 
avdelingens utgifter (selvkost). 
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Std.gebyr for oppmålingsforetning, 
tilsv. en boligtomt 750 m2 kr

Skedsmo ligger noe over snittet på standardgebyr 
for oppmålingsforretning. 
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Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)

 
Grafen gjelder ettrinnssøknader med 12 ukers 
frist. Byggesaksavdelingen har jobbet aktivt for å 
oppnå en effektiv behandling. 
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Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 
oppmålingsforretning (kalenderdager)

 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for gjennom-
føring av oppmålingsforretninger omfatter også 
forhold som medgått tid til fakturabetaling, ting-
lysing og venting på at marka skal bli bar. En sak i 
2013 overskred maksimalfristen på 16 uker. 
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Netto driftsutgifter kultursektoren
i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

 
%-andelen har gått ned fra 4,2% i 2012. I 2010 
var samme tall 5,5 %. 
 

K. KULTUR 
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Netto driftsutg. til komm. idrettsanlegg per innb.

 
Driftsutgifter til kommunale idrettsanlegg for 
Skedsmo omhandler i tillegg til utgifter til idretts-
relaterte anlegg, også utgifter til drift av anlegg til 
fysisk aktivitet, friluftslivsanlegg (turveier og tur-
stier utenfor bebygde strøk), samt utgifter til drift 
av Nebbursvollen friluftsbad. Tilsvarende tall i 
2012, var på kr 571. 
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Netto driftsutgifter til idrett per innbygger

 
Tabellen viser den kommunale administrasjons-
støtten til idrettslag og -foreningers aktivitet. 
Støtten er ikke knyttet til drift av idrettsbygg- og 
anlegg.  
Korrigert for feil rapportering på tjeneste på over-
føringer av statlige spillemidler, vil det riktige tallet 
for Skedsmo være kr 10,- per innbygger. 
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Netto driftsutg. til aktivitetstilbud barn og unge per innb. 6-18 år

 
Skedsmo ligger høyest av de kommuner vi 
sammenligner oss med. Drift av alle fritidstilbud 
for barn, ungdom og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne er medregnet her. I tillegg kommer 
drift av Barn og unges kommunestyre og 
Ungdomsrådet og hele ”SAMBUS-området” som 
innbefattet lønn til prosjektledere, driftsutgifter til 
forskjellige oppvekstprosjekter og kompetanse-
utviklingstiltak. 
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Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger

 
Tallene er knyttet mot ren bibliotektjeneste. 
Skedsmo ligger lavt i forhold til de store sammen-
lignbare kommunene på grunn av mindre beman-
ning. Bibliotekets driftsutgifter har steget jevnt de 
siste tre årene, og differansen til driftsutgifter i 
Gruppe 13 har blitt mindre. 
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Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger

 
Selv om Skedsmo bibliotek har lavere driftsutgifter 
enn Gruppe 13 og andre, er utlånsaktiviteten 
høyere.  
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Kommunale driftstilskudd til lag og 
foreninger pr lag som mottar tilskudd

Tabellen viser kommunens bevilgninger til 
administrasjons-, arrangements-, og prosjektstøtte 
til lag og foreninger. Tabellen viser at vi ligger 
betydelig under andre kommuner det er naturlig å 
sammenligne seg med. Tallene for Skedsmo har 
økt med ca kr 1.000 pr lag fra 2012. 
Gjennomsnittet for Akershuskommunene har 
imidlertid økt med det dobbelte, kr 2000, i samme 
periode. 
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Netto driftsutgifter til muséer per innbygger

  
Skedsmo ligger også svært lavt her. Dette gjelder 
Skedsmo kommunes driftstilskudd til Skedsmo 
bygdemuseum. Utgiftene på dette området har for 
Skedsmos vedkommende blitt halvert fra 2012. 
Dette skyldes at utgifter til kommunehistorien ble 
regnskapsført her i 2012. 
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Netto driftsutgifter til kunst-
formidling per innbygger

 
Skedsmo ligger over Akershusgjennomsnittet, 
men langt under landsgjennomsnittet. I dette tallet 
ligger driftstilskudd til regionale institusjoner som 
Akershus Teater, Akershus kunstsenter, 
Lillestrøm kultursenter samt noen tilskuddsposter 
til lag og foreninger. Den kulturfaglige støtten til 
Lillestrøm kultursenter (1,3 mill. kr) som ligger 
inne her kan i andre kommuner som selv drifter 
sine kulturhus fremkomme andre steder. 
Utviklingen viser en liten økning fra 2012 (50-56) 
 

134

200
167

225

162

81

146

469

88
133

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Skedsmo Gj.snitt K-
gr.13

Gj.snitt
Akershus

Gj.snitt
landet

utenom
Oslo

Løren-
skog

Nittedal Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord

Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr. innb.

 
Her ligger Skedsmo under både Akershus- og 
landsgjennomsnitt. Tallet innbefatter drift av den 
kulturelle skolesekken og den kulturelle 
spaserstokken (lønn og drift). I tillegg ligger 
prosjekt og arrangementsstøtte til lag og 
foreninger og deler av administrasjonstøtten inne 
her. Det bygningsfaglige tilskuddet til Lillestrøm 

kultursenter (ca. 3 mill. kr) ligger også inne i disse 
tallene. Utviklingen viser en liten nedgang fra 
2012 med kr 9 pr innbygger. 
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Kirke - netto driftsutg. pr. innbygger i kroner

 
 
Skedsmo kommune er arealmessig en liten 
kommune med kun tre kirkebygg, - alle er bygget i 
stein og teglstein som krever begrenset vedlike-
hold. Dette gir et lavt arealtall for kvm. kirkebygg 
og derfor lavere driftskostnader. Fellesrådets 
underskudd i 2013 er ikke medtatt i denne bereg-
ningen og er beregnet til kr 16,- per innbygger. 
 
 
 

 
Prioriteringer 
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Netto driftsutgifter pr. innb. i kr, samferdsel i alt

Skedsmo ligger høyt blant sammenligningsgrunn-
laget når det gjelder kostnader til samferdsel. Noe 
av grunnen til dette er at store investeringer i sam-
ferdsel de siste årene medfører økte avskrivnings-
kostnader. Skedsmo kommune bruker også mye 
penger på et godt vintervedlikehold og snøsmelte-
anlegg i sentrumsgatene i Lillestrøm og 
Strømmen. 
 

L. KIRKE 

M. SAMFERDSEL 
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Brutto investeringsutgifter 
pr. innb. i kr, samferdsel i alt

Skedsmo kommune har et årlig investerings-
budsjett på kr 10,8 mill. til samferdsel pluss kr 10 
mill. til veilys. Pengene er brukt til flere mindre vei-
anlegg og oppgradering av kommunens veilys i 
tråd med vedtatt hovedplan. Brutto investerings-
utgifter pr. innbygger har gått opp fra kr 274 i 2012 
til 504 i 2013.  
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Kostn. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei

Skedsmo kommune har i hovedsak gatebelysning 
i alle kommunale gater og dette gir en høy 
kostnad pr. km vei. I tillegg har kommunen i liten 
grad gått over til LED-belysning. Ny hovedplan for 
veilys ble vedtatt i kommunestyret november 
2012. Det er lagt opp til en årlig investering på kr 
10 mill. fra 2013-2021. 
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Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere
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Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte 
boliger per innbygger i kr

Tallene i tabellen er et uttrykk for at husleieinn-
tektene er relativt høye, og at drifts- og vedlike-
holdskostnadene er lave. Nettoinntekten i 
Skedsmo består av: 
 Overføring til øvrig kommunal virksomhet i

eiendomsavdelingen 
 Kommunal bostøtte
 Overskudd avsatt til vedlikeholdsfond
 Forskjell mellom avskrivninger og avdrag.
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Beløp per måned per husstand 
i statlig bostøtte fra Husbanken

Omfatter brann- og ulykkesvern (funksjon 339) 
samt forebygging av brann og ulykker 
(funksjon 338). 

Prioriteringer 
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Netto driftsutg. til beredskap mot branner
og andre ulykker (f. 339) pr. innb.

N. BOLIG 

P. BRANN- OG 
ULYKKESVERN
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Utgiftene til beredskap mot branner består av 
driftstilskudd til det interkommunale brannvesenet 
(NRBR). Utgiftene ligger på samme nivå som 
gjennomsnittet for gruppe 13 kommunene. NRBR 
betjener kommunene Skedsmo, Lørenskog og 
Rælingen. 
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Antall bygningsbranner pr. 1.000 innbyggere
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Antall utrykninger til branner og 
andre utrykninger pr. 1.000 innbyggere
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Energikost. for komm. eiendomsforvaltning per kv.m.

Skedsmo Kommune har flere svømmebasseng og 
terapibasseng enn gjennomsnittet, dette drar opp 
energikostnadene. Energikostnadene pr. kv.m. 
bygg blir større ved at flere utendørsaktiviteter 
”belaster” de samme arealene. Eksempel på dette 
er energikostnadene til Nebbursvollen, økt bruk av 
garderobeanleggene som følge av 4 helårs kunst-
gressbaner og LSK hallen. 
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Korr. br. driftsutg. til komm. eiendomsforvaltning per kv.m.

Skedsmo kommune ligger noe høyere enn snittet i 
forhold K-gr 13 på korrigerte brutto driftsutgifter til 
komm. eienfomforvaltning pr kvm. Dette kan 
skyldes at vi har store idrettsanlegg inkl. frilufts-
bad etc. som andre kommuner ikke har. Det er 
vanskelig å finne årsak eksakt på dette området 
når man ikke kjenner sammelignbare kommuner. 
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Utg. til driftsaktiviter i eiendomsforvalt. per kv.m.
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Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltn. per kv.m.

Tabellen for 2013 viser 222 kr pr kv.m. for 
Skedsmo. Det er oppdaget en feil i rapportering til 
SSB hvor ca. 40 mill. kroner for lønn renhold har 
blitt feilført inn i disse tallene. Tallene er korrigert 
og overført til SSB med riktige arter. Når endelige 
tall foreligger fra SSB i juni, vil Skedsmo 
kommune ligge lavere enn gjennomsnitt i k-gr 13 
på utgifter til vedlikeholdsaktiviteter pr kvm. Vi vil 
ligge på rundt 65 kroner for 2013. Normtall for 
området tilsier at vi burde ha ligget på rundt kr 170 
pr kvm. for å opprettholde optimal kvalitet på egen 
bygningsmasse. Det må nevnes at for 2013 har 
eiendomsforvaltningen fått tilført ca. 20 mill. kr 
over investeringsmidler til vedlikehold. Dette 
utgjør ca kr 55,- pr kvm, og omtales i neste figur. 

Gr 4. EIENDOMS-
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INNLEDNING 
Etterfølgende presentasjon viser et utvalg av alle tallene som er lagt ut på internett hos 
Statistisk Sentralbyrå (SSB) vedr. KOSTRA-prosjektet (Kommune-Stat-Rapportering), og er 
et vedlegg til årsberetningen for 2014. Tallene er basert på tallene som ble lagt ut av SSB på 
internett (www.ssb.no/kostra/) 16. mars 2015. 

VALG AV DATA FOR PRESENTASJON 
SSB sine KOSTRA-tall er presentert i henhold til sentrale valg for inndeling i kommunal 
tjenesteyting. Presentasjonen er derfor organisasjonsuavhengig, og reflekterer ikke vår 
sektor- og avdelingsstruktur. I denne rapporten er det valgt å følge KOSTRAs inndeling i 
tjenester når nøkkeltallene legges frem. KOSTRA sine nøkkeltall er inndelt i nitten områder 
fra og med A til og med S inkludert behovsprofil med utvalgte befolknings- og levekårsdata 
og finansielle nøkkeltall (denne rapporten viser ikke tall for kategoriene O, R, S og 2): 
A. Finansielle nøkkeltall, administrasjon, styring og fellesutgifter 
B. Behovsprofil 
C. Barnehager 
D. Grunnskoleopplæring 
E. Kommunehelse 
F. Pleie- og omsorg 
G. Sosialtjeneste og introduksjonsstønad / 
     Psykisk helse- og rusarbeid 
H. Barnevern 
I. Vann, avløp og renovasjon/avfall 
J. Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø 
K. Kultur 
L. Kirke 
M. Samferdsel 
N. Bolig 
O. Tilrettelegging og bistand for næringslivet 
P. Brann og ulykkesvern 
R. Landbruk 
S. Sysselsetting 
2. Kjøp av tjenester
4. Eiendomsforvaltning

Valg av sammenligningskommuner 
KOSTRA-kommunene er inndelt etter SSBs kommunegruppering i 16 kategorier, etter 
folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Kommunene er her gruppert langs tre ulike 
dimensjoner: 
1. Folkemengde, hvor vi skiller mellom små, mellomstore og store kommuner. Små

kommuner har færre enn 5.000 innbyggere, mellomstore har fra 5.000 til 19.999 inn-
byggere, mens store kommuner har 20.000 eller flere innbyggere.

2. Bundne kostnader per innbygger, som er et mål på kommunenes kostnader for å innfri
minstestandarder og lovpålagte oppgaver. Disse kostnadene varierer med demografiske,
sosiale og geografiske forhold.

3. Frie disponible inntekter per innbygger, som er et mål på hvor mye inntekter kommunene
har til disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket, og gir en antydning av
kommunenes økonomiske handlefrihet.

KOSTRA NØKKELTALL 2014 
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Dette gir en klassifisering med 16 kategorier. Skedsmo, Nittedal og Lørenskog er eksempler 
på gruppe 13, mens en kommune som Rælingen klassifiseres i gruppe 7. 
Gruppe Navn Antall komm. 
Gr. 7 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per 

innbygger, lave frie disponible inntekter 
31 

Gr.13 Store kommuner utenom de fire største byene 49 

I etterfølgende tallpresentasjon for gruppe 13-kommuner har vi valgt å presentere tall for 
følgende kommuner: Lørenskog, Drammen, Larvik, og Sandefjord. 

Nabokommunene Lørenskog, Rælingen og Nittedal tas med som sammenligningsgrunnlag 
og fordi vi har et tett løpende samarbeid med disse kommunene.  

Det vises til tilsvarende KOSTRA-rapporter for tidligere år som er lagt ut på Skedsmos 
hjemmeside: http://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-samfunn/ 
Arsberetning/Nokkeltallshefte---KOSTRA. 

Det anbefales også å gå inn på SSB sine internettsider hvor en selv kan teste ut egne 
rapporteringsønsker (www.ssb.no/kostra). 
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Netto driftsresultat i % av driftinntekter

I regnskapet for 2014 kommer Skedsmo 
kommune ut på 4,7%. Det gode resultatet 
skyldes i vesentlig grad ekstraordinær inntekt på 
125 millioner kroner fra vann- og avløps-
selskapene. Uten denne inntekten er netto drifts-
resultatet 1,1%. 

Regnskapet er avsluttet i balanse mellom 
inntekter og utgifter i den ordinære driften, men 
det var nødvendig å redusere avsetninger til fond 
med 4,8 mill. kroner for å oppnå dette 0-
resultatet. 
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Netto lånegjeld i kr pr. innbygger

Netto lånegjeld er lavere enn gjennomsnitts-
tallene og flere av våre nabokommuner. Beløpet 
er dog stigende for Skedsmo når vi ser at i 2013 
var tallet 39.786 og for 2012 31.692. 

4,4 4,1 4,4
3,7

7,4

2,9
2,3

3,7 3,6

-1,1
-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Skedsmo Gj.snitt K-
gr.13

Gj.snitt
Akershus

Gj.snitt
landet

utenom
Oslo

Lørenskog Nittedal Rælingen Drammen Larvik Sandefjord

Renter- og avdragsbelastning
i prosent av driftinntektene

Skedsmos tall påvirkes av at vi pga. høy befolk-
ningsvekst og må bygge ut kommunens tilbud for 
å tilfredsstille innbyggernes behov. Iht. budsjett-
vedtak fra 2010 opptas nye lån med avdragstid 
på 30 år. Det medfører at kommunen ikke så 
raskt får nedbetalt lån og etter hvert får mer 
rentekostnader pr. år som oppveier lavere årlige 
avdrag. 
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Skatt på inntekt og formue i 
% av brutto driftinntekt
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Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter, konsern

Skedsmo og dens nabokommuner har et boset-
ningsmønster og befolkningstall som tilsier at de 
skal kunne drives mer effektivt enn lands-
gjennomsnittet. Iht. inntektssystemet beregnings-
messige dokumentasjon for 2015 skal Skedsmos 
utgiftsbehov være på 95,4% av landsgjennom-
snittet, og dette reflekteres i nivået på ramme-
tilskuddet. Det er et faktum at moderate skatte-
inntekter og forventninger om å kunne være en 
effektiv kommune krever billig tjenesteproduksjon 
for å levere de ønskede tjenestetilbudene. 
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Frie inntekter i kr per innbygger
(skatt + rammetilskudd)

A. FINANSIELLE 
NØKKELTALL 
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Hvis Skedsmo hadde like lave frie inntekter som 
Lørenskog ville vi med 51.725 innbyggere hatt 
59,7 mill. mindre i inntekter pr. år. 
Hvis Skedsmo hadde like høye frie inntekter som 
gjennomsnittet for gruppe 13-kommunene ville vi 

med 51.725 innbyggere hatt 49,3 mill. mer i 
inntekter pr. år. 
Hvis Skedsmo hadde like høye frie inntekter som 
gjennomsnittet for landet ville vi med 51.725 
innbyggere hatt 155,8 mill. mer i inntekter pr. år. 

Brutto drift-
utgifter i % 
av tot. brutto 
driftsutg. 

Skedsmo Gj.snitt 
K- gr.13 

Gj.snitt 
Akershus 

Gj.snitt 
landet 
utenom 
Oslo 

Løren-
skog 

Nitte-
dal 

Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord 

Adm., styring 
og fellesutg. 

7,1 5,8 6,5 6,5 8,4 6,4 9,1 5,3 4,4 5,3 

Barnehage 13,6 12,9 14,6 12,0 13,7 16,5 16,2 11,9 11,9 12,1 
Grunnskole 20,9 20,0 21,5 19,9 21,6 23,4 20,2 16,9 18,4 20,4 
Kommune-
helse 

29,8 32,4 30,8 33,1 28,0 30,1 28,3 30,6 32,7 35,0 

Pl. og omsorg 4,5 4,7 4,1 4,2 4,8 4,1 5,4 5,6 5,5 4,6 
Sosialtjenesten 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 2,6 3,9 4,5 2,3 
Barnevern 4,7 4,8 4,9 4,6 5,2 5,5 4,1 5,5 4,9 5,1 
Vann, avløp, 
renov./avfall 

1,7 1,5 1,5 1,6 1,4 1,3 1,1 1,5 1,5 1,4 

Kulturminne/ 
natur/nærmiljø 

3,6 3,9 3,9 3,7 4,5 2,3 2,8 4,0 4,9 3,5 

Kultur 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,6 0,9 0,8 1,0 0,9 
Kirke 1,8 1,7 1,3 1,8 1,1 1,6 1,4 2,3 1,2 2,3 
Samferdsel 1,5 1,6 1,6 1,7 2,1 1,2 1,6 2,1 2,1 1,4 
Bolig 0,2 0,9 0,6 1,3 0,4 0,3 0,2 0,9 1,9 2,7 
Næring 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,9 1,1 0,9 1,2 1,1 
Brann og 
ulykkesvern 

0,9 0,6 0,3 0,6 0,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 

IK samarbeid 
(§ 27-samarb.) 

0,0 0,2 0,1 0,4 0,0 0,0 0,8 0,1 0,2 0,7 

Tjen. utenf. 
komm. ansvar 

7,1 5,8 6,5 6,5 8,4 6,4 9,1 5,3 4,4 5,3 

Tallene baserer seg på den regnskapsmessige SSB-standarden for føring av KOSTRA-konto og -
tjenester. 
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Brutto investerings-
utgifter i % av totale 
brutto investeringer 

Skedsmo Gj.snitt 
K- 
gr.13 

Gj.snitt 
Akershus 

Gj.snitt 
landet 
utenom 
Oslo 

Løren-
skog 

Nittedal Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord 

Adm, styring, 
fellesutg 

0,3 4,6 6,0 4,9 5,9 6,5 3,1 2,1 1,8 1,4 

Barnehage 0,3 2,6 3,3 4,4 1,2 1,0 0,4 1,8 2,9 0,0 
Grunnskole 37,6 21,8 23,1 19,4 10,5 46,1 23,4 35,4 33,3 42,4 
Kommunehelse 0,3 10,1 8,5 11,2 3,1 2,7 5,1 5,5 1,6 11,1 
Pleie og omsorg 0,4 0,3 0,4 0,3 1,3 1,2 0,8 0,0 0,3 0,1 
Sosialtjenesten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 
Barnevern 11,8 20,9 21,3 20,1 18,6 21,8 29,5 23,6 25,7 19,5 
Vann, avløp, 
renovasjon/ avfall 

7,4 2,7 2,6 2,8 5,6 0,2 1,7 3,0 0,4 1,0 

Kulturminne/ 
natur/nærmiljø 

9,1 8,9 5,6 7,8 9,1 11,3 10,2 4,5 3,3 4,4 

Kultur 1,3 1,6 1,8 1,9 3,5 4,5 0,0 0,0 1,5 0,5 
Kirke 11,6 11,2 11,5 10,3 24,4 3,0 9,7 11,5 5,6 7,3 
Samferdsel 19,7 10,5 13,3 11,1 15,1 1,0 12,8 7,5 12,6 3,7 
Bolig 0,0 2,4 1,8 3,5 0,0 0,0 0,9 0,1 9,7 8,2 
Næring 0,2 1,5 0,4 1,5 1,5 0,8 0,3 0,0 1,3 0,2 
Brann og 
ulykkesvern 

0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 
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Andel innvandrerbefolkning

Skedsmos innvandrerandel har økt fra 20,6% i 
2012 til 21,8% i 2013, 22,8% i 2014 og videre til 
23,7% i siste måling. Skedsmo opprettholder sin 
plassering som kommunen med 5. størst 
innvandrerandel i landet bak Oslo (31,9%), 
Drammen (26,9%), Båtsfjord (25,4%) og 
Lørenskog (24,7%). 
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Andel arbeidsledige i % 15-29 år pr. 31.12.2014

Arbeidsledigheten i Skedsmo er på samme nivå 
som lands- og fylkesgjennomsnitt. 
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Andel arbeidsledige i % 30-74 år pr 31.12.2014

Antall 
innb. 
totalt Skedsmo 

Gj.snitt 
K- 
gr.13 

Gj.snitt 
Akershus 

Gj.snitt 
landet 
utenom 
Oslo 

Løren-
skog 

Nitte-
dal Rælingen Drammen Larvik 

Sande-
fjord 

B. BEHOVSPROFIL 
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pr 
komm. 
(gj.snitt) 
pr 31.12. 
2014 51.725 38.793 26.586 10.581 35.139 22.706 17.185 67.016 43.506 45.281 
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Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger
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Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner 
per barn i kommunal barnehage

Av de 359 kommunene som har levert tall for 
utgifter og antall barnehagebarn har Skedsmo 
kommune de 122. laveste brutto driftsutgifter til 
kommunale barnehager pr. barn (opp fra 266. 
plass i 2013). I forhold til de 1.727 barn som var 
registrert i kommunale barnehager i fjor ville et 
kostnadsnivå tilsvarende landsgjennomsnittet 
bety at kommunen ville ha brukt 14,3 mill. mer pr. 
år i driftsutgifter. 
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Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager 
funksjon 201 pr. korrigert oppholdstime (kr)
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Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, grunnskole
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Netto driftsutgifter til grunnskole, 
per innbygger 6-15 år,  (f. 202)

Av de 364 kommunene som har oppgitt grunn-
lagstall pr. 16.3 hadde Skedsmo det 3. laveste 
tallet i landet for netto driftsutgifter til grunnskole 
og spesialskoler pr. innbygger 6-15 år (funksjon 
202). Landsgjennomsnittet eks. Oslo for de 364 
kommunene var på kr 80.170 kr, mens Skedsmo 
hadde 68.044 kr pr. elev. Hvis Skedsmo skulle ha 
like høye driftsutgifter som landsgjennomsnittet 
for våre 6.710 elever pr. 2014 ville kommunen 
hatt 81,4 mill. høyere driftsutgifter. For netto 
driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger (funksjon 
202, 215, 222, 223) som vist øverst er Skedsmo 
på 32. plass av 362 kommuner. Skulle Skedsmo 
nådd opp til landsgjennomsnittet for dette 
nøkkeltallet måtte kommunen brukt 56,6 mill. 
kroner mer pr. år. 

C. BARNEHAGER D. GRUNNSKOLE 
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Andel elever i grunnskolen som får
morsmålsopplæring, %
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Korr brutto driftsutg. kr pr. elev
til grunnskole (f. 202)

Indikatoren viser driftsutgifter til kommunens 
egen tjenesteproduksjon av undervisning i grunn-
skolen (funksjon 202) pluss avskrivninger minus 
dobbeltføringer i kommuneregnskapet som 
skyldes viderefordeling av utgifter, internkjøp osv. 
per elev. Den viser kommunens egen tjeneste-
produksjon av undervisning i grunnskolen pr. 
bruker. 
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Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn
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Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10.årstrinn
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Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år 86 716 92 691 88 767 100 843 88 971 86 987 84 320 83 956 90 453 95 552
Netto driftsutgifter til skolelokaler 
(222) og skoleskyss (223), per 
innbygger 6-15 år, konsern 18 065 15 828 16 357 18 077 16 789 14 496 13 976 11 448 12 497 14 758
Andel timer spesialundervisning av 
antall lærertimer totalt 14,0 17,3 15,7 17,4 14,3 13,5 9,4 19,7 16,2 17,2
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Gj.snitt 
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landet 
utenom 
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Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 7,3 7,6 7,1 8,1 7,1 5,6 3,3 7,6 7,8 9,7
Andel elever i kommunal og privat 
SFO med 100% plass 73,2 60,5 65,1 54,9 60,3 62,2 90,0 33,6 58,0 65,9
Andel elever i kommunal SFO med 
100% plass 73,4 60,4 65,2 54,8 62,4 62,2 90,0 33,8 58,0 66,0
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Korr. brutto driftsutg. til skolelokaler 
og skoleskyss (222, 223), per elev

34 299 24 645 24 428 25 570 27 544 24 192 26 313 20 974 21 045 24 122

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per elev

90 070 96 795 92 187 104 956 93 243 88 976 87 015 82 879 93 887 102 191
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Sande-
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Korr. br. driftsutg. til skolefritids-
ordning (215), per komm. bruker 29 933 26 410 26 589 27 102 25 752 28 342 31 124 17 444 31 516 27 805
Korrigerte brutto driftsutgifter per 
bruker, kommunale musikk- og 
kulturskoler 15 735 17 965 18 264 17 489 11 254 14 105 7 722 19 870 8 020 29 599
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Netto driftsutgifter til kommunehelse pr. innbygger

Figuren viser kommunens samlede kostnader 
fordelt pr innbygger for tjenestene forebyggende 
arbeid, helsestasjonsvirksomhet, lege, fysio- og 
ergoterapitjenester samt psykiatritjenester. Over-
sikten viser at Skedsmo også i 2014 har en av de 
laveste kostnadene i sammenligningsgruppen. 
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Legeårsverk pr 10.000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

Over vises legedekningen i Skedsmo som en 
kombinasjon av både kommunalt ansatte og 
privatpraktiserende leger. Kommunens lege-

dekning er lik 2013, og er i midtsjiktet av 
sammenligningskommunene. 
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Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 
innbyggere, funksjon 232, 233, 241 og 253.

Kommunens dekningsgrad for kommunale fysio-
terapeuter er på gjennomsnittet av sammen-
ligningskommunene, opp fra 3,0 for 2013. 
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Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
pleie- og omsorgtjenesten

E. KOMMUNEHELSE 

F. PLEIE- OG 
OMSORGSTJENESTER 
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Når en fordeler disse pr. innbygger er Skedsmo’s 
utgifter i det midtre sjiktet av sammenlignings-
kommunene. 
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Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

Skedsmos utgifter pr plass i institusjon (syke-
hjemsplasser og avlastningsplasser funksjons-
hemmede) er fortsatt lave sammenlignet med 
øvrige kommuner i tabellen. Da tallene ikke er 
korrigert for pleietyngde må det vises varsomhet 
ved sammenligning mellom kommunene. 
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Korr. br. driftsutg. pr. mottaker av hjemmetjenester (kr)

Skedsmo har i flere år hatt blant de laveste ut-
giftene til hjemmetjenester (tjenester til både 
eldre og funksjonshemmede) fordelt pr bruker. 
Dette var tilfellet også i 2014. Kun Drammen har 
lavere kostnader enn Skedsmo av sammen-
ligningskommunene. Kostnaden bør ses i 
sammenheng med kostnad pr plass i institusjon 
for å få et mer helhetsbilde av kostnader for 
tjenester innen pleie- og omsorgssektoren. Også 
på denne indikatoren har Drammen lavere kost-
nader enn Skedsmo. 
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Pleie og omsorg - korrigerte brutto driftsutg.
pr. kommunal bruker

Indikatoren viser kostnader til både sykehjems-
plasser, avlastningsplasser til funksjonshemmede 
og hjemmetjenester til eldre og funksjons-
hemmede, fordelt pr. bruker av tjenesten. Over-
sikten viser at Skedsmo’s samlede utgifter til 
pleie- og omsorgstjenester fortsatt er lave. Kun 
Drammen har lavere samlede kostnader enn 
Skedsmo av sammenligningskommunene. 

Skedsmo
Gj.snitt K- 
gr.13

Gj.snitt 
Akershus

Gj.snitt 
landet 
utenom 
Oslo Løren-skog Nittedal Rælingen Drammen Larvik

Sande-
fjord

Andel innbyggere 80 år og over 3,7 4,2 3,7 4,4 3,3 2,7 2,4 4,4 5,2 4,7
Mottakere av hjemmetjenester,  pr. 
1000 innb. 0-66 år

18 19 16 20 13 13 16 25 22 26

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 
innb. 67-79 år.

74 60 56 68 57 77 61 75 59 69

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

338 300 287 328 307 287 291 312 305 340

Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 67 år og 
over

9,5 13,2 12,6 12,9 6,4 12,8 8,9 10,6 11,4 10,7

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon

12,3 11,7 13,0 13,1 11,6 13,7 11,9 13,5 10,3 9,9

Andel brukere i institusjon som har 
omfattende bistandsbehov: 
Langtidsopphold

85,2 84,2 82,1 82,5 77,7 80,0 85,0 82,5 81,2

Andel brukere i institusjon som har 
omfattende bistandsbehov: 
Tidsbegrenset opphold.

36,7 46,1 41,8 42,4 59,0 41,2 45,6 50,0 30,6

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over

16,60 16,80 18,40 18,40 18,90 15,80 20,30 17,20 14,80 14,30
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Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger i kroner

På figuren som viser kostnader til sosialtjenesten 
samlet (inkluderer saksbehandling, rådgivning, 
veiledning, utbetaling av økonomisk sosialhjelp 
og rusarbeid) har Skedsmo i flere år ligger nest 
høyest av sammenligningskommunene. For 2014 
hadde 3 kommuner høyere kostnader enn 
Skedsmo. Samtidig ser en at utgiftene er redu-
sert fra 2013, med kr 37 pr innbygger. 

Dekningsgrader 
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Årsverk i sosialtjenesten pr. 1.000 innbygger

Et vesentlig virkemiddel for å påvirke så vel den 
faglige kvaliteten på saksbehandlingen som 
nivået på utbetalt sosialhjelp utgjøres av 
størrelsen på bemanningen og kompetansen for 
denne. Oversikten viser at den styrkningen som 
er foretatt på bemanningssiden i NAV-Skedsmo 
de senere årene har medført at Skedsmo nå har 
bedret sin årsverksdekningsgrad i forhold til 
sammenligningskommunene. 
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Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til 
innbyggere i alderen 20-66 år

Andelen av sosialhjelpsmottakere er i midtsjiktet 
av sammenligningskommunene. 
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Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottager i kr

 Indikatoren viser, i likhet med den første indika-
toren i sosialtjenesten, utgifter til både sosial-
hjelp, saksbehandlingsutgifter samt utgifter til rus-
arbeid. Forskjellen mellom de to indikatorene er 
at denne indikatoren viser kommunens utgifter 
fordelt pr mottaker og ikke pr innbygger. 
Skedsmo har fortsatt en høy kostnad på denne 
indikatoren. 
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Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned

Mens forrige figur viste utgifter til både sosial-
hjelp, saksbehandling og rusarbeid, fokuserer 
denne indikatoren kun på nivået for sosialhjelp - 
pr stønadsmåned. Dersom man ser på 
Skedsmos utgifter viser oversikten at bare Løren-
skog har høyere utgifter til sosialhjelp pr stønads-
måned. Imidlertid er antall klienter med utbetaling 
i Skedsmo redusert fra 1.249 i 2012, 1.171 i 2013 
til 1.108 i 2014, noe som bidrar til at de samlede 
utgifter til sosialhjelp var lavere i 2014 enn i 2013. 
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Andel mottakere med sosialhjelp
som hovedinntektskilde

G. SOSIALTJENESTEN 
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Skedsmos andel av mottakere som har sosial-
hjelp som hovedinntektskilde er redusert fra 48% 
i 2013 til 46,7% i 2014. 
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Introduksjonsstønad, gjennomsnittlig 
utbetaling pr. stønadsmåned

Gjennomsnittlig utbetaling av introduksjons-
stønad viser at Skedsmo har utgifter i det midtre 
sjiktet av sammenligningskommunene, mens den 
for 2013 var i det øvre sjiktet. 
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Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder)

Gjennomsnittlig lengde for mottak av stønad er lik 
som 2013. For 2014 var gjennomsnittlig stønads-
lengde på et gjennomsnittlig nivå blant sammen-
ligningskommunene. 
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Barnevern - netto driftsutgifter til sammen
pr. innbygger (kr)

Skedsmo samlede utgifter til barnevern, fordelt pr 
innbygger var på snittet av sammenlignings-
kommunene. Utgiften er redusert betydelig fra 
2013 og skyldes blant annet effekten av omleg-
ging av driften i 2014 i retning av større grad av 
egenproduksjon fremfor kjøp av tjenester fra 
eksterne aktører. 

3,7

4,7

3,9
4,4

5,8
5,5 5,4

4,3

 0,0

 1,0

 2,0

 3,0

 4,0

 5,0

 6,0

 7,0

Skedsmo Gj.snitt K-
gr.13

Gj.snitt
Akershus

Gj.snitt
landet

utenom
Oslo

Løren-
skog

Nittedal Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord

Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år

Andelen barn med barneverntiltak er redusert fra 
3,9 i 2013, og ligger relativt lavt i forhold til 
sammenligningskommunene. 

46 673

34 271

19 024

41 554

31 164

47 203

37 408

15 760

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Skedsmo Gj.snitt K-
gr.13

Gj.snitt
Akershus

Gj.snitt
landet

utenom
Oslo

Løren-
skog

Nittedal Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord

Brutto driftsutgifter per barn som
ikke er plassert av barnevernet (f. 251)

Skedsmos utgifter til barn som bor hjemme 
(forebyggende tiltak i hjemmet) er omtrent halvert 
fra nivået i 2013 på 98.676. Økt kostnadsfokus 
og omlegging av tjenester i retning av å gi flere 
tjenester innenfor egen avdeling er sannsynligvis 
en viktig årsak til det reduserte utgiftsnivået. 
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Brutto driftsutgifter per barn 
som er plassert av barnevernet (f. 252)

Utgifter pr barn som er plassert av barnevernet 
(der foreldre er fratatt omsorgen for barnet) har 
økt betydelig fra 2013 til 2014. Det er sannsynlig 
at en vesentlig del av utgiftsøkningen skyldes at 
kommunenes egenandel for barn plassert i 
institusjon økte med hele 38% fra 2013 til 2014, 
(fra vel 36.000/ pr måned pr barn til ca. kr 50.000 
pr måned, pr barn). 

H. BARNEVERN 
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Brutto driftsutgifter per barn (f. 244 barnevernstjeneste)

 Kommunens kostnader til saksbehandling i 
barnevernet var i det øvre sjiktet i 2014. 

Vann (produksjon og distribusjon av vann, 
funksjon 340 og 345) 
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Vann - driftsutgifter kr per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)

Skedsmo og de andre NRV-kommunene ligger 
på gjennomsnittet når det gjelder kostnader i 
vannsektoren. Dette er en forbedring fra tidligere 
år. Utgiften er redusert fra kr 942 i 2013. 
Det er tidligere redegjort fra NRV at Glomma som 
kilde gjør renseprosessen dyrere sammenlignet 
med vannverk som henter vannet fra en innsjø. 
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Beregnet gjennomsnittsalder for 
vannledningsnett med kjent alder

Skedsmo er blant kommunene som har den 
høyeste gjennomsnittlige alderen på vann-
ledninger. Ledningsnettet i Skedsmo ble tidlig 
utbygd. Gjennomsnittsalderen er uendret fra 

2013 til 2014. Det vil si at sektoren ikke har 
hentet inn vedlikeholdsetterslep i 2014. 
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Årsgebyr for vannforsyning, 
standardbolig på 120 m2 (kr/abonnent)

 Skedsmo kommune har hatt et stabilt årsgebyr 
de siste tre årene og ligger rundt gjennomsnittet 
for Akershus. Gebyret er redusert fra 2.318 kr i 
2013. 

Avløp (innsamling og rensing av avløpsvann, 
funksjon 350 og 353) 
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Driftsutg. per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste

Driftsutgiftene per innbygger ligger under de 
andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget, 
og er lavere enn de andre sammenlignings- 
kommunene. De siste årene har kostnadene til 
avløpsrensing og rehabilitering av ledninger økt 
mer enn prisstigningen. 
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Beregnet gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder

Skedsmo er blant kommunene som har den 
høyeste gjennomsnittlige alderen på avløps-
ledninger. Ledningsnettet i Skedsmo ble tidlig 
utbygd og kommunen har i dag en vesentlig 
andel eldre fellesledninger som fører både 
spillvann og overvann. Gjennomsnittsalderen er 
uendret fra 2013 til 2014. Det vil si at sektoren 
ikke har hentet inn vedlikeholdsetterslep i 2014. 

I. VANN, AVLØP OG 
RENOVASJON/ AVFALL 
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Årsgebyr for avløpstjenesten, standardbolig på 120 m2

Årsgebyret i Skedsmo kommune er redusert fra 
kr 3.257 i 2013. Gebyret er fortsatt høyt 
sammenlignet med de andre NRA kommunene. 
En forklaring på dette er at Skedsmo har hatt 
høyere dekningsgrad enn med Lørenskog og 
Rælingen. En omlegging av kostnadsfordelingen 
av rensetjenester fra NRA har medført at 
Skedsmo kommunes må dekke en større andel. 
Grunnen til dette er av Skedsmo har en større 
andel fellesledninger og tilfører derfor rense-
anlegget mer vann enn de andre kommunene. 

Avfall 
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Årsgebyr for avfallstjenesten, standardbolig på 120 m2

Skedsmo kommunes årsgebyr for avfall er 
høyere enn sammenligningsgrunnlaget fordi det 
skal dekkes økte utgifter for ROAF til nytt 
sorteringsanlegg. De siste tre årene har års-
gebyret blitt økt med 10 % hvert år. 

Prioriteringer 
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Netto driftsutgifter til fysisk 
planlegging, kulturminne, natur 

og nærmiljø (f. 300-303, 335,
360 og 365) per innb. i kr

Tabellen viser kommunens kostnader knyttet til 
plan-, bygge- og kartsaker, i tillegg til 
kommunens kostnader til kulturminner, natur og 
miljø. Plan-, bygge- og kartsaker er å betrakte 
som kommunens samfunnsplanlegging, mens 
kulturminner, natur og miljø er mer bevaring. 
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Brutto driftsutgifter til fysisk 
planlegging, kulturminnevern, natur

og nærmiljø per innb.

Når det gjelder fysisk planlegging så ligger vi 
nært gjennomsnittet i Akershus. Skedsmo er en 
stor kommune med høyt utviklingspress. 
Kommunestyret har de siste årene vedtatt 
tilleggsbevilgninger til planlegging. 

Produktivitet 
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Brutto driftsinnt. til fysisk 
planlegging (f. 301-303), per innb.  

B. driftsinnt. til kart og oppmåling, per innb. (f. 303)
Br. driftsinnt. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per innb. (f. 302)
Br. driftsinnt. til plansaksbehandling, per innb. (f. 301)

Geodataavdelingen (kart) yter it-kompetanse til 
hele teknisk sektor. Dette medfører at 
driftsutgiftene til kart og oppmåling er noe høye i 
Skedsmo. Plan-, bygg- og delesak er selvfinansi-
erende virksomheter. 
Tjeneste 302 Byggesaksbehandling og eier-
seksjonering ble delt i 2 tjenester 304-305 for 
kommuner over 20.000 innbyggere iht. krav fra 
SSB fra 2013. SSB synes dog ikke å ha tatt med 
resultatene for 304- og 305-tjenestene i tallgrunn-
laget for tjeneste 302 som danner denne 
tabellen. 

J. FYSISK PLANLEGGING, 
KULTURMINNER, NATUR 
OG NÆRMILJØ 
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Saksbehandlingsgebyr, privat reg.plan, 
boligformål. jf. PBL-08 § 33-1, i kr

Skedsmo kommune har fått behandling av 
private reguleringsplaner over på selvkost/ selv-
finansierende. Gebyrforskjellene mellom 
kommuner varierer blant annet i forhold til 
utviklingspress. 
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Saksgebyret for oppføring av enebolig,
jf. PBL-08 §20-1, i kroner

Skedsmo har klart å holde gebyret for eneboliger 
på et akseptabelt nivå tatt i betraktning at vi er 
press-/bykommune. Gebyrene skal dekke alle 
avdelingens utgifter (selvkost). 
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Std.gebyr for oppmålingsforetning, 
tilsv. en boligtomt 750 m2 kr

Skedsmo ligger under snittet på standardgebyr 
for oppmålingsforretning. 
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Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)

Grafen gjelder ettrinnssøknader med 12 ukers 
frist. Byggesaksavdelingen har jobbet aktivt for å 
oppnå en effektiv behandling. Saksbehand-
lingstiden er økt med 3 dager fra 2013. 
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Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 
opprettelse av grunneiendom (kalenderdager)

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for gjennom-
føring av oppmålingsforretninger omfatter også 
forhold som medgått tid til fakturabetaling, ting-
lysing og venting på at marka skal bli bar.  
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Netto driftsutgifter kultursektoren
i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

%-andelen har gått opp fra 4,1% i 2013. I 2010 
var samme tall 5,5 %. 
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Netto driftsutg. til komm. idrettsanlegg per innb.

Driftsutgifter til kommunale idrettsanlegg for 
Skedsmo omhandler i tillegg til utgifter til idretts-
relaterte anlegg, også utgifter til drift av anlegg til 
fysisk aktivitet, friluftslivsanlegg (turveier og tur-
stier utenfor bebygde strøk), samt utgifter til drift 
av Nebbursvollen friluftsbad. Tilsvarende tall i 
2013, var på kr 570. 

K. KULTUR 
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Netto driftsutgifter til idrett per innbygger

Tabellen viser den kommunale administrasjons-
støtten til idrettslag og -foreningers aktivitet. 
Støtten er ikke knyttet til drift av idrettsbygg- og 
anlegg. 
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Netto driftsutg. til aktivitetstilbud barn og unge per innb. 6-18 år

 Skedsmo ligger høyest av de kommuner vi 
sammenligner oss med. Drift av alle fritidstilbud 
for barn og ungdom er medregnet. Drift av Sørum 
fritidsgård som er åpent hver dag hele året, bidrar 
til økte kostnader. Drift av Barn og unges 
kommunestyre, Ungdomsrådet, ungdoms-
utvalgene og hele det tverrsektorielle sam-
arbeidet om barn og unge, er medregnet. Dette 
innbefattet lønn til prosjektledere, driftsutgifter til 
forskjellige oppvekstprosjekter og kompetanse-
utviklingstiltak. 
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Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger

Tallene er knyttet mot ren bibliotektjeneste. 
Skedsmo ligger lavt i forhold til de store sammen-
lignbare kommunene på grunn av mindre beman-
ning. Bibliotekets driftsutgifter har steget jevnt de 
siste tre årene, og differansen til driftsutgifter i 
Gruppe 13 har blitt mindre. 
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Kommunale driftstilskudd til lag og 
foreninger pr lag som mottar tilskudd

Tabellen viser kommunens drifts-/ admini-
strasjonstilskudd. På grunn av et uteglemt beløp i 
rapporteringen skal det korrekte tallet være 
19.711,-. Tabellen viser uansett at vi ligger 
betydelig under andre kommuner det er naturlig å 
sammenligne seg med. Tilskuddet har økt med 
ca. 1.700,- per lag fra 2013. 

14

52

23

61

12 11 8

69

104

71

0

20

40

60

80

100

120

Skedsmo Gj.snitt K-
gr.13

Gj.snitt
Akershus

Gj.snitt
landet

utenom
Oslo

Løren-
skog

Nittedal Rælingen Drammen Larvik Sande-
fjord

Netto driftsutgifter til muséer per innbygger

Skedsmo ligger også svært lavt her. Dette gjelder 
Skedsmo kommunes driftstilskudd til Skedsmo 
bygdemuseum. 
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Netto driftsutgifter til kunst-
formidling per innbygger

 Skedsmo ligger over Akershusgjennomsnittet, 
men langt under landsgjennomsnittet. I dette 
tallet ligger driftstilskudd til regionale institusjoner 
som Akershus Teater, Akershus kunstsenter 
samt noen tilskuddsposter til lokale institusjoner 
og lag og foreninger. Den kulturfaglige støtten til 
Lillestrøm kultursenter er blitt økt med 1,0 mill. kr 
til 2,3 mill. kr i 2014. Den kulturfaglige støtten vil i 
andre kommuner, som selv drifter sine kulturhus, 
fremkomme andre steder. Utviklingen viser derfor 
en betydelig økning fra 2013 (56->82). 
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Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr. innb.

 Her ligger Skedsmo under både Akershus- og 
landsgjennomsnitt. Tallet innbefatter bygnings-
drift av Lillestrøm kultursenter, drift av den 
kulturelle skolesekken og den kulturelle spaser-
stokken (lønn og drift). I tillegg ligger prosjekt og 
arrangementsstøtte til lag og foreninger og deler 
av administrasjonstøtten inne her (gjelder ikke 
idrettslag). Det bygningsfaglige tilskuddet til Lille-
strøm kultursenter er økt med 1,5 mill. kr til ca. 
4,5 mill. kr. Utviklingen viser derfor en betydelig 
økning fra 2013 med kr 55 pr innbygger. 
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Kirke - netto driftsutg. pr. innbygger i kroner

Skedsmo kommune ligger lavt i forhold til 
sammenlignbare kommuner. Skedsmo kommune 
er arealmessig en liten kommune med kun tre 
kirkebygg, - alle er bygget i stein og teglstein som 
krever begrenset vedlikehold. Dette gir et lavt 
arealtall for kvm kirkebygg og derfor lavere drifts-
kostnader. 

Prioriteringer 
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Netto driftsutgifter pr. innb. i kr, samferdsel i alt

Skedsmo ligger høyt blant sammenligningsgrunn-
laget når det gjelder kostnader til samferdsel. 
Noe av grunnen til dette er at store investeringer i 
samferdsel de siste årene medfører økte avskriv-
ningskostnader. Skedsmo kommune bruker også 
mye penger på et godt vintervedlikehold og 
snøsmelteanlegg i sentrumsgatene i Lillestrøm 
og Strømmen. 
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Brutto investeringsutgifter 
pr. innb. i kr, samferdsel i alt

 Skedsmo kommune har et årlig investerings-
budsjett på kr 7,4 mill. til samferdsel pluss kr 10 
mill. til veilys. Pengene er brukt til flere mindre 
veianlegg og oppgradering av kommunens veilys 
i tråd med vedtatt hovedplan. Brutto investerings-
utgifter pr. innbygger har gått opp fra kr 504 i 
2013 til 1.836 i 2014. Dette skyldes at kommunen 
har investert 47 mill kroner i ny Bråtevei. 
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Kostn. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei

Skedsmo kommune har i hovedsak gatebelys-
ning i alle kommunale gater og dette gir en høy 
kostnad pr. km vei. I tillegg har kommunen i liten 
grad gått over til LED-belysning. Ny hovedplan 
for veilys ble vedtatt i kommunestyret november 
2012. Det er lagt opp til en årlig investering på kr 
10 mill. fra 2013-2021. 

L. KIRKE 

M. SAMFERDSEL 
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Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere
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Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte 
boliger per innbygger i kr

Tallene i tabellen er et uttrykk for at husleieinn-
tektene er relativt høye, og at drifts- og vedlike-
holdskostnadene er lave. Nettoinntekten i 
Skedsmo består av: 
• Overføring til øvrig kommunal virksomhet i

eiendomsavdelingen
• Kommunal bostøtte
• Overskudd avsatt til vedlikeholdsfond
• Forskjell mellom avskrivninger og avdrag.
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Beløp per måned per husstand 
i statlig bostøtte fra Husbanken

Omfatter brann- og ulykkesvern (funksjon 
339) samt forebygging av brann og ulykker 
(funksjon 338). 

Prioriteringer 
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Netto driftsutg. til beredskap mot branner
og andre ulykker (f. 339) pr. innb.

Utgiftene til beredskap mot branner består av 
driftstilskudd til det interkommunale brannvesenet 
(NRBR). Utgiftene ligger på samme nivå som 
gjennomsnittet for gruppe 13 kommunene. 
Brannsamarbeidet ble i 2014 utvidet og NRBR 
betjener kommunene Skedsmo, Lørenskog, 
Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og Aurskog-
Høland. 
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Antall bygningsbranner pr. 1.000 innbyggere
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Antall utrykninger til branner og 
andre utrykninger pr. 1.000 innbyggere

N. BOLIG 
P. BRANN- OG ULYKKES-
VERN 
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Energikost. for komm. eiendomsforvaltning per kv.m.

 Skedsmo Kommune har flere svømmebasseng 
og terapibasseng enn gjennomsnittet i gruppen. 
Mange anlegg er slitte og lite energivennlige, 
dette drar opp energikostnadene. Videre har 
Skedsmo bygget flere store skoler med store 
fellesareal som samlingshaller etc. Energikost-
nadene pr. kv.m. bygg blir større ved at flere 
utendørsaktiviteter ”belaster” de samme 
arealene. Eksempel på dette er energikost-
nadene til Nebbursvollen, økt bruk av garderobe-
anleggene som følge av 4 helårs kunstgress-
baner og LSK hallen. 
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Korr. br. driftsutg. til komm. eiendomsforvaltning per kv.m.

Skedsmo kommune ligger noe høyere enn snittet 
i forhold K-gr. 13 på korrigerte brutto driftsutgifter 
til kommunal eiendomforvaltning pr kvm. Dette 
kan skyldes at vi har store skolebygg, idretts-
anlegg inkl. friluftsbad etc. som andre kommuner 
ikke har. Det er vanskelig å finne årsak eksakt på 
dette området når man ikke kjenner sammenlign-
bare kommuner. 
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Utg. til driftsaktiviter i eiendomsforvalt. per kv.m.
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Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltn. per kv.m.

Normtall for området tilsier at vi burde ha ligget 
på rundt kr 170 pr kvm. for å opprettholde optimal 
kvalitet på egen bygningsmasse. Det må nevnes 
at for 2014 har eiendomsforvaltningen fått tilført 
ca. 11 mill. kr  fra ubrukte fond til vedlikehold. 
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Br. inv. utg. til komm. eiendomsforvaltn. per innb.

Investeringsutgiftene i ovennevnte tabell viser 
kostnader knyttet til formålsbygg i tjeneste 130, 
221,222, 261, 381 og 386. Totalt ble det investert 
i disse områdene for 320 mill. kr i 2014. Av 
investeringsprosjekter kan nevnes bygging av 
nye Bråtejordet skole på Strømmen, kjøp av 
Asak skole, kjøp av skoletomt i Lillestrøm og 
bygging av nye Slorahallen på Strømmen. Av 
mindre rehabiliteringer som er ført over 
investeringsmidler kan nevnes: Tilpasninger i 
barnehager, rehabilitering av Åsenhagen skole 
og Skedsmohallen. 

Gr. 4 EIENDOMS-
FORVALTNING 
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DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 

2015/16984 Erik Nafstad,  05.05.2015 

Notat vedrørende fond i Skedsmo kommune 

I innkallingen til møte i kontrollutvalget den 11. mai 2015 ber kontrollutvalget rådmannen utarbeide et 

notat om fond, og legge vekt på å gi utvalget en oversikt over bundne og ubundne fond samt 

delegasjoner til/fra rådmannen. 

Oversikt i regnskapet 

Alle fondene i Skedsmo kommune er ført opp i kommunens regnskap under balansen kap. 2.5-2.57. 

Her er det skilt på bundne og ubundne fond. Det vises til denne oversikten i det trykte regnskapet for 

2014. 

Oversikt over fondene med kommentar 

I tillegg lager vi en oversikt over fondene med kommentarer hvert år i forkant av 

budsjettbehandlingen. Kommentarene sier noe om i hvilke grad fondene fortsatt er aktuelle og 

benyttes for vurdering om det er fond som skal foreslås omdisponert. Oversikten som ble laget høsten 

2014 vedlegges. 

Avsetning til fond 

For avsetning til fond skal det som hovedregel foreligge et politisk vedtak. 

I en del tilfeller foretas det også avsetninger uten politiske vedtak. Det gjelder for avsetning av 

udisponerte midler fra eiendomsskatt fordi kommunestyret har bestemt at all bruk av eiendomsskatt 

skal ha eget vedtak, og disponeringen skal vises i en egen oversikt. I noen tilfeller er det inntekter til 

særskilte formål, der udisponerte midler ikke skal inngå i kommunens fri inntekter. Disse avsettes til 

bundet fond. Etter anbefaling fra revisjonen gjøres det vedtak i budsjettet for en del disposisjoner ved 

avslutning av regnskapet. For inneværende års budsjett er disse listet opp i budsjettvedtakets pkt. 5. 

Ved regnskapsavslutningen gjøres også mindre administrative disponeringer når rådmannen mener det 

er tungtveiende grunner for det. I slike tilfeller skal det gis begrunnelse som følger som bilag til 

regnskapsføringen.  

For alle avsetninger til fond skal det budsjettjusteres før avsetningen føres i regnskapet. 

SKSKEDSMO KOMMUNE 

Rådmann 

Økonomiavdelingen -planseksjonen 

POSTADRESSE 

Postboks 313  2001 Lillestrøm 

BESØKSADRESSE 

Jonas Liesgt. 18 Lillestrøm 
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66 93 80 00 

TELEFAX 
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Det er ingen tekst med den angitte 

stilen i dokumentet. 

Bruk av fond 

Bruk av fond kan disponeres i kommunens årlige budsjetter (opprinnelig budsjett) der formålet 

budsjetteres til utgift og bruk av fondet budsjetteres til inntekt. 

Hvis bruk av fondet blir aktuelt uten at det er tatt inn i det opprinnelige budsjettet, gjøres det en 

administrativ budsjettjustering når fondet benyttes til sitt opprinnelige formål. Hvis fondet ikke 

benyttes til sitt opprinnelige formål, skal det legges fram sak til politisk beslutning. 

Når det føres bruk av fond, praktiseres hovedregelen at bruk av fond er lik utgiften fondet er forutsatt 

å dekke. Det vises i denne forbindelse til svar til revisjonsbrev nr. 7 der dette også er omtalt. 

En del av de bundne fond har en slik karakter at midlene skal benyttes til det formålet det er tiltenkt, 

og det er ikke anledning for kommunestyre til å omdisponere midlene. Hvis midlene ikke blir benyttet 

skal de sendes tilbake til avsender. 

Med hilsen 

Torstein Leiro 
rådmann 

Dokumentet er elektronisk godkjent 



OVERSIKT OVER FOND PR. 15. OKTOBER  2014

Konto Konto (T)

Beløp pr.15. 

oktober 2014

Beløp pr. 31. 

desember 2013

Disponible midler 

pr. okt 2014, vil bli 

foreslått omdisp i 

ÅB/HP 2015-2018 Kommentar

Bundne driftsfond -244 553 476,50 -118 899 461,02 

Bundne kapitalfond -68 506 044,44 -68 506 044,44 

Ubundne kapitalfond -49 485 162,39 -90 624 530,22 

Disposisjonsfond   -283 615 496,00 -253 386 729,01 

SUM ALLE FOND -646 160 179,33 -531 416 764,69 

BUNDNE DRIFTSFOND Generelt:

25111401 3-NITY (NEPAS) ENERGIPLANLEGGING -354 920,72 -354 920,72 midler hovedsakelig:

25111403 VANNOMRÅDE LEIRA/NITELVA P=1433 -1 378 395,01 -1 378 395,01 * tilskudd fra stat og fylke

25111404 HANDLINGSPLAN STORSALAMANDER P=1438 -144 200,00 -144 200,00 * kommunens egne selvkostfond

25111406 VASSDRAGSOVERVÅKING, P= 1436 -310 575,83 -310 575,83 

25111500 HMS-MIDLER FRA VITAL 2010 -700 000,00 -700 000,00 

25112001 KOMPETANSEUTVIKLING L-97 - 6.2020 -600 000,00 -600 000,00 

25112002 NASJONALE PRØVER -271 350,00 -271 350,00 271 350,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25112006 FØLGEVENN - ÅSENHAGEN -394 500,00 -394 500,00 

25112010 INTEGRERINGSTILSKUDD -1 672 400,00 -1 672 400,00 

25112014 KOMP.UTVIKL. L-97 SKOLER -8 807 191,00 -8 807 191,00 

25112015 VEDL.HOLD TÆRUDDALEN BH -42 800,00 -42 800,00 42 800,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25112018 P 2303 - NETTVERK FLERK. ARBEID -14 000,00 -14 000,00 14 000,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25112020 OVERSKUDD KUDRAMUDA -18 954,00 -18 954,00 18 954,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25112021 LEKSEHJELP 2006-2008 P=2441 -1 762 900,00 -1 762 900,00 

25112022 KOMPETANSELØFT BARNEHAGER -916 214,00 -916 214,00 

25112023 MINORITETSSPR. ELEVER SPRÅKLØFT P=2314 -1 219 100,00 -1 219 100,00 

25112025 SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER FRA STATEN -4 351 700,00 -4 351 700,00 

25112028 2134 - ASYLMIDLER US -3 165 700,00 -3 165 700,00 

25112029 2705 - HELHETLIG SKOLEDAG - KULTUR I SFO -426 000,00 -426 000,00 

25112030 KULTURAKTIVITET I SFO - 2705 -100 000,00 -100 000,00 

25112031 SUMUS - 2706 -160 000,00 -160 000,00 

25112032 COMENIUS PROSJEKT 2470 -48 800,00 -48 800,00 

25112033 FRA SJØBLOMS LEGAT TIL UND.UTSTYR BARN M/LESE-SKRI -125 100,00 -125 100,00 

25112034 DATAINNSAML. INNV.BEFOLKN. (2011) -100 000,00 -100 000,00 

25112035 IMDI TILSK 2011 TIL BARN -4 777 400,00 -4 777 400,00 Sum US

25112036 LÆREKANDIDAT (FRA FYLKESMANNEN) -61 900,00 -61 900,00 

25112101 VEDLH/INV. SVØMMEHALL I HHT.LEIEAVTALE SKJETTEN SP -150 000,00 -150 000,00 150 000,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018 -28 586 009,00

25113000 PROSJEKT BEDRE INTEGRERING (36410/3303 -100 000,00 -100 000,00 

25113001 PROSJEKT DPS (36610/3586) -5 767,31 -5 767,31 

25113008 KOMPETANSEMIDLER PSYK. A.KRISTOFFERSEN -115 501,94 -115 501,94 

25113009 PROSJEKT 3569 - KOMP.HEVING RUS -73 291,08 -73 291,08 

25113012 ROMERIKSPROSJEKTET RUS -20 407,38 -20 407,38 

25113014 HOME START FAMILIEKONTAKTEN -148 480,44 -144 780,44 

25113025 STYRKING OPPVEKSTMILJØ - 3508 -1 005 658,26 -1 005 658,26 

25113030 GAVEMIDLER BJERKEGÅRDEN - 3153 -90 466,12 -90 466,12 

25113036 TILBUD TIL RUSMISBRUKERE - 3556 -171 024,80 -171 024,80 

Fond fra regnskap 2013, 05.05.2015 ÅB og HP 2015 - 2018 Side 1 av 6 sider



Konto Konto (T)

Beløp pr.15. 

oktober 2014

Beløp pr. 31. 

desember 2013

Disponible midler 

pr. okt 2014, vil bli 

foreslått omdisp i 

ÅB/HP 2015-2018 Kommentar

25113038 UTD. PSYKIATRI OG RUS -99 934,00 -99 934,00 

25113039 PSYKIATRI, REKR.MIDLER-UFAGLÆRTE -50 000,00 -50 000,00 50 000,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25113045 OPPL.TILTAK ADFERD, BASEN -9 968,00 -9 968,00 

25113047 TANNHELSE RUSMISBRUKERE -84 783,00 -84 783,00 

25113050 UBRUKTE PSYKIATRIMIDLER -1 672 351,00 -1 672 351,00 

25113051 GAVEMIDLER - 3576 VERDENSDAGEN -2 368,00 -2 368,00 

25113055 FOLKEHELSETILTAK (HELSESTASJON) - 3605 -14 525,69 -14 525,69 14 525,69 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25113056 KOMPETANSEHEVING SK.KORSET (2007) -184 500,00 -184 500,00 

25113057 KULTURTILTAK ELDRE - SK.TUN (2007) -17 000,00 -17 000,00 

25113060 STYRKING/OPPFØLGING RUS - 3579 -53 967,65 -53 967,65 

25113062 GAVEMIDLER LINDRENDE ENHET - 3240 -223 613,78 -223 613,78 

25113063 GAVEMIDLER HJEMMESYKEPLEIEN - 3301 -55 255,88 -55 255,88 

25113066 MERINNT. - 32251 LINDRENDE ENHET -2 019 894,92 -2 019 894,92 

25113067 UBRUKTE MIDLER 2009 OPPLÆRING -74 035,28 -74 035,28 

25113068 GAVEMIDLER E.W. - PROSJEKT 3202 -94 992,88 -94 992,88 

25113070 PROSJEKTMIDLER DIFI - ELEKTR. MELDINGSUTVEKSL. -258 568,29 -258 568,29 

25113072 TILRETTELEGGINGSTILSK. HJEMMETJ.(32263) -10 000,00 -10 000,00 10 000,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25113074 HP - KJØNNSLEMLESTELSE - 3541 -30 521,67 -30 521,67 

25113076 GAVEMIDLER STALSBERG BO- OG BEH.SENTER - 3261 -417 219,77 -417 219,77 

25113077 OMSORGSPLAN 2015 - KOMPETANSELØFT -211 600,00 -272 883,40 

25113079 TILSKUDD TIL BOLIGSOSIALT ARBEID -3 519,75 -3 519,75 3 519,75 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25113083 PSYKOLOGSTILLING HELSEDIR. B&F (2011) -784 863,00 -784 863,00 

25113084 KOMPETANSEMIDLER BARNEVERN (2011) -303 899,38 -303 899,38 

25113086 IMPLEMENTERING RETN.LINJER LAR (2011) 0,00 -284 401,12 

25113088 RUSFORUM NEDRE ROMERIKE (36420/3267) -121 317,72 -121 317,72 

25113089 GAVEMIDLER SANSEHAGE STALSBERG (3261/3269) -100 602,32 -100 602,32 

25113090 EL.MELDING - PROSJ. OPPL. ANDRE KOMMUNER - 3108 -30 000,00 -30 000,00 

25113092 STIMULERINGSTILSKUDD PSYK -82 500,00 -82 500,00 

25113101 GAVEMIDLER LIBOS - 3242 -14 387,40 -14 387,40 

25113102 GAVEMIDLER SKEDSMOTUN - 3223 -159 802,77 -159 802,77 

25113104 GAVEMIDLER ASAK BOLIG -8 468,80 -8 468,80 -9 267 042,80

25113105 GAVEMIDLER SKEDSMOTUN - PROSJEKT -233 927,19 -233 927,19 

25113106 GANGERROLF PROSJEKT -6 157,20 -6 157,20 

25113107 GAVEMIDLER VELFERDEN SKEDSMOTUN  - PROSJEKT -41 466,47 -41 466,47 

25113108 GAVEMIDLER HELSESTASJONER -2 880,00 -2 880,00 

25113109 EKSTRATILSKUDD FUNKH. A.Y.A (FØDT 20.11.85) -194 685,00 -194 685,00 

25113110 FORTSATT FORELDRE-KURS  P=3543 -10 580,00 -10 580,00 

25113111 DEMENS SAMTALEGRUPPE -7 000,00 -7 000,00 

25113112 KOMPETANSEHEV. LINDRENDE BEHANDLING -188 817,20 -188 817,20 

25113113 DAGSENTER HUSEBYJORDET -113 070,80 -113 070,80 

25113114 BOLIGER HUSEBYJORDET -319 023,42 -319 023,42 

25114252 BOLIGTILSKUDD TILPASNING -1 454,00 -1 454,00 

25114253 BOLIGTILSKUDD, TAPSAVSETNING  20% -3 827 555,00 -3 827 555,00 

25114254 BOLIGTILSKUDD ETABLERING -1 974 678,67 -1 974 678,67 
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25114710 FISKE/FLOM LEIRA/ØYEREN 1.4710 -132 615,84 -132 615,84 

25115002 TILSKUDD FRILUFTSORMÅL -60 000,00 -60 000,00 

25115008 VILTNEMDA -66 417,50 -66 417,50 

25115010 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN -1 768 735,61 -1 768 735,61 

25115011 SPILLEMIDLER TIL VIDERE UTBETALING -1 445 000,00 -1 445 000,00 

25115012 GAVEMIDLER FRITIDS- OG UNGDOMSAVD -91 250,00 -91 250,00 

25115014 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN -194 000,00 -194 000,00 

25115016 LUNSJPAKKA - STRØMMEN BIBLIOTEK -22 575,59 -22 575,59 

25115017 LESESTIMULERING - STRØMMEN BIBLIOTEK -20 000,00 -20 000,00 

25115018 TILSKUDD FRIVILLIGSENTRAL MED HØY INNVANDRERTETTHE -21 000,00 -21 000,00 

25115019 FRA FRITT ORD - NYNORSK LITTERATUR -7 704,25 -7 704,25 

25115020 FLERKULTURELT FORUM (GAVE FRA Å.K) -15 000,00 -15 000,00 

25115021 NANSENS FREDSSENTER -50 000,00 -50 000,00 

25115451 FYLKESTILSKUDD MILJØPARK -30 000,00 -30 000,00 30 000,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25115620 SKOGAVGIFTSFOND -48 451,00 -48 451,00 

25115900 LANDBRUKSKONTORET PROSJEKTMIDLER - ANSVAR 55060 -422 593,05 -422 593,05 -4 262 727,00

25116002 BYGGESAK -2 782 817,80 -2 782 817,80 Selvkost

25116003 "OVERSKUDD" VANN -19 027 973,20 -19 027 973,20 Selvkost

25116004 "OVERSKUDD" AVLØP -43 183 217,95 -43 183 217,95 Selvkost

25116006 "OVERSKUDD" FEIING -428 752,54 -428 752,54 Selvkost

25116007 TRAINEE-TEKNISK P=6907 -610 030,38 -610 030,38 

25116011 "OVERSKUDD" PLANSAKER PRIVATE -208 888,00 -208 888,00 Selvkost

25116012 KONTANTBIDRAG KVARTAL 24 -1 000 000,00 0,00

25116080 OVF FRA NRV AS - FOND 2 -49 126 000,00 0,00 Må brukes vann/avløp

25116090 OVF FRA RA2 - FOND 2 -75 870 000,00 0,00 Må brukes vann/avløp

SUM BUNDNE DRIFTSFOND -244 553 476,50 -118 899 461,02 605 149,44

UBUNDNE KAPITALFOND

25301003 P-1014 (KJØP/SALG OMS.BOLIGER) -2 160 278,11 -2 160 278,11 Benyttes for å tilbakekjøpe omsorgsboliger iht avtaler (SKB)

25301004 TIL INVESTERINGER/NEDBETALING AV LÅN -3 513 067,58 -3 513 067,58 Brukes til Støyskjerm Holt-Vestvollen i 2014

25301006 P-1010 KJØP/SALG BOLIGER -5 978 114,02 -5 978 114,02 SKB (utleieboliger)

25301008 VEDLIKEHOLD - KST 11.12.13 -5 545 195,27 -6 645 195,27 

Disse midlene ble omdisponert fra andre fond til dette 

vedlikeholdsfondet i eiendomsavdelingen i ÅB/HP 2014-17

25302063 RIISLØKKA BH 2063 - REF. VEIUTBYGGING -5 801 678,67 -5 801 678,67 Skal brukes til nedbetaling av lån. -5 801 678,67

25305000 VEDLIKEHOLD FORNMINNER -118 510,00 -118 510,00 Disponeres til pågående prosjekt Brånås

25305003 SALG DAMPSAGTOMTA TIL KULTURHUS -1 201 881,37 -1 201 881,37 Disponert til innvendig rehab  av Kirkegata 10

25305005 FRA LILLESTRØMBANKEN TIL 5082/5007 -2 259 919,31 -2 259 919,31 Kultur: Innbetalt fra private til kunstparken

25305032 BALLBINGE VOLLA - 5032 -50 843,43 -50 843,43 50 843,43 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25305073 HUSEBY GÅRD - VEDLIKEHOLD - 5073 -44 772,22 -44 772,22 44 772,22 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25305203 LILLESTRØM KULTURHUS (FRA P-5078) -303 506,50 -303 506,50 Mulighetsstudien Sum kultur:

25306084 HOLT VESTVOLLEN, STØY E6 -103 895,26 -103 895,26 Brukes til støyskjerm Holt-Vestvollen. 

25306818 6818 - AKSJON SKOLEVEI -506 994,00 -506 994,00 øremerkede midler. -103 895,26

25307700 FRIKJØP BILOPPST.PLASSER LILLESTRØM -10 620 450,00 -10 620 450,00 Øremerket parkeringsformål
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25307701 FRIKJØP BILOPPST.PLASSER STRØMMEN -1 953 600,00 -1 953 600,00 Øremerket parkeringsformål

25309102 10 % AV BOLIGTILSKUDD - TIL AVSKRIVING -85 700,00 -85 700,00 Brukes til avskrivning tap på startlån

25309111 "OSK"-BUEGT. 18 TIL INNL. FRIAREAL -3 181 946,38 -3 181 946,38 Tenkt brukt til innløsning av friareal i Buegata.

25309113 TILBAKBET. EK-INNSKUDD KLP 0,00 -15 304 180,00 

25309116 OPPLØSNING LIKVIDITETSRESERVE INV. 0,00 -24 735 187,83 

25309117 AVDRAG UTLÅN AFK - TIL NEDBET. LÅN -250 000,00 -250 000,00 Skal brukes til nedbetaling av lån.

25309500 FRA TOMTESALG TIL FRAMTIDIGE INVESTERINGER -5 804 810,27 -5 804 810,27 0,00

Hele fondet er disponert i hht  politiske vedtak, bl.a 700.000,- avtale 

m/Skedsmo betong. Også 5,0 mill. kroner til prosjektering Kjerulfsgt 

(ÅB 2012-2015). Sak 13/33 kjøp av grunn Kjeller, kr. 135.860,-

SUM UBUNDNE KAPITALFOND -49 485 162,39 -90 624 530,22 95 615,65

BUNDNE KAPITALFOND Generelt: 

25501920 TILFLUKTSROMSPLASSER -644 009,99 -644 009,99 Midlene som er avsatt til bundne kapitalfond 

25509101 EKSTRAORD. AVDRAG ETABLERINGSLÅN -66 418 110,95 -66 418 110,95 er øremerket og kan ikke disponeres til andre formål.

25509105 EKSTRAOR.D AVDRAG UTBEDRINGSLÅN -754 719,50 -754 719,50 

25509108 EKSTRAORD. AVDRAG ETABL.LÅN PÅ SÆRVILKÅR -689 204,00 -689 204,00 

SUM BUNDNE KAPITALFOND -68 506 044,44 -68 506 044,44 

DISPOSISJONFOND

25611004 VEDLIKEHOLD LEILIGHETER/EIENDOMMER SKB -13 748 382,50 -13 748 382,50 Brukes til vedlikehold i kommunens utleieboliger

25611005 FOND TIL AVSKR. FORDRINGER -287 157,40 -287 157,40 Gammelt fond, er til tider aktuelt til formålet (avskrive fordringer).

25611006 INNREDNING DEPOTARKIV (B-2008) -1 271 000,00 -1 271 000,00 Avsatt midler for å oppfylle krav om depotarkiv.

25611011 INNSP. ENØK - TIL R/A OG INVESTERINGER -23 444 294,08 -23 444 294,08 Brukes til nye enøk-prosjekter, og til dekning renter/avdrag enøk-lån.

25611012 NÆRINGSVIRKSOMHET -1 213 475,31 -1 213 475,31 Disponeres til næringstiltak.

25611016 BARN- OG UNGES KOMMUNESTYRE -424 050,41 -424 050,41 Disponeres til formålet.

25611020 VENTILASJONSANLEGG RÅDHUSET -23 780,00 -23 780,00 23 780,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25611021 EGENKAPITAL TIL INV.(FRA OSK-2000) -92 000,00 -92 000,00 Disponert til "Nye Lillestrøm" FS 27.04.2011.

25611022 TIL ETTERLATTEPENSJ. STP -347 937,73 -347 937,73 Reserve for å møte evt. justering av pensjonsbetingelser i Statens PK.

25611024 INNT. FRA MELLOMLAGRING SLAM -631 401,00 -631 401,00 Disponert til skjøtselsplan Leirelvslettene.

25611025 AVSATT TIL GAVER FRA ORDFØREREN -148 000,00 -148 000,00 Disponeres av ordfører.

25611026 FORMANNSKAPETS POST -158 000,00 -158 000,00 Disponeres av formannskapet.

25611028 p=1101 EPHORTE FORNYING 2012 -760 000,00 -760 000,00 Øremerket til ephorte prosjekt.

25611039 ETAB. NYE LOKALER BARNEVERN -1 800 000,00 -1 800 000,00 Brukes i 2014.

25611041 p=1074 STORTORVET REG. PLAN -218 575,19 -218 575,19 Øremerket til prosjektet.

25611050 ARRANGEMENTFOND (FRA OSK-2010) -319 211,00 -319 211,00 Midlene avsatt i 2011, disp. av kultursektor.

25611098 AVSATT FRA OVERSKUDD 1998 -71 095,00 -71 095,00 71 095,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25611433 VANNOMRÅDE LEIRA/NITELVA P=1431/1433 -277 540,00 -277 540,00 

25611704 P-1704 VEDLIKEHOLD (FRA OSK 2006) -541 642,74 -541 642,74 Disponeres av eiendomsavdelingen til vedllikehold 

25611706 VEDLIKEHOLD - KST 11.12.13 -6 679 420,17 -6 679 420,17 

Disse midlene ble omdisponert fra andre fond til dette 

vedlikeholdsfondet i eiendomsavdelingen i ÅB/HP 2014-17

25611790 LEIEINNT. SANDFORRETNINGENS OMRÅDE -660 380,30 -660 380,30 

Disponert planlegging Grannevn. 22,  prosjekt politihøgskole, økt 

festeavgift Skedsmo prestegård

25611820 LØNN ATTFØRING -115 355,00 -115 355,00 Disponeres av organisasjon og personalavdelingen

25611824 KURS OG KONFERANSER -1 713 818,47 -1 713 818,47 Forslag om å bruke dette i ÅB/HP 2015-2018
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25611970 FORSIKRINGER S.F.O -4 016 082,91 -2 782 699,91 Brukes til å dekke forsikringsskader (egenandel kr. 250.000,-).

25611980 ARBEIDSMILJØTILTAK -932 579,43 -932 579,43 Forslag om å bruke dette i ÅB/HP 2015-2018 Sum SA:

25611981 KANTINEFOND -283 611,00 -283 611,00 Brukes til diverse på kantine. -58 945 406,64

25612008 AVSATT TIL PROSJEKT 2019 -370 100,05 -370 100,05 Utdanning: Brukes til diverse mindre vedlikehold i sektoren.

25612011 STAV SKOLE - FORSIKRINGSOPPGJØR -600 200,00 -600 200,00 600 200,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25612015 VOGNSKJUL STRØMMEN BH -170 300,00 -170 300,00 170 300,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25612016 LØNN LÆRLINGER ÅR 2 - k-SAK 10/121 -993 300,00 -993 300,00 

25612017 NY GIV - ÅR 2 (2011 OG 2012) P=2411 -1 134 500,00 -1 134 500,00 Sum US:

25612018 RIISLØKKA BH - TILRETTELEGG.TILSK. 2011 -453 100,00 -453 100,00 -3 721 500,05

25613005 FORB. TILTAK BARNEVERN -84 382,26 -84 382,26 84 382,26 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25613014 BOSENTER ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE -221 968,00 -221 968,00 

25613017 LØNN LÆRLINGER ÅR 2 - K-SAK 10/121 -82 000,00 -82 000,00 82 000,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25613018 BEV. FRA 2011 TIL UTVIDELSE LIBOS, PROSJEKTERING -1 000 000,00 -1 000 000,00 Brukes i 2014 Sum HS:

25613903 REST ETABLERING NØDNETT - LEGEVAKT 34140 -240 572,00 -240 572,00 240 572,00 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018 -1 628 922,26

25614711 NÆRMILJØPROSJEKTER -61 000,00 -61 000,00 Brukes i 2014

25615005 TILTAKSMIDL. OPPVEKSTTEAMET (SAMBUS) -487 700,00 -487 700,00 

25615007 TILTAK INTEGRERINGSARBEID INNVANDRERE -38 371,13 -38 371,13 

25615012 KULTURVERN - 5185 -59 898,28 -59 898,28 Brukes i 2014

25615014 BALLBINGE BRÅNÅS - 5107 -103 784,80 -103 784,80 Avventer klage fra fylkesmann - jfr. Prosjekt 9268

25615019 AKTIVITETSTILTAK - 2011 -90 000,00 -90 000,00 

25615023 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - 5129 -999 259,91 -999 259,91 

25615025 P=5023 SANSEHAGE -98 144,47 -98 144,47 Brukes til å dekke utgifter på sansehagen Stalsberg.

25615026 100-ÅRS JUBILEUM KJELLER FLYPLASS - DIV=5404 -28 810,63 -28 810,63 28 810,63 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25615027 NORDISKE DAGER -71 502,00 -71 502,00 

25615060 VEDLIKEHOLDSFOND STALSBERGHAGEN -121 057,51 -121 057,51 Kultur: Øremerket til vedlikehold på Stalsberghagen.

25615061 P=5167 FJERNING GRUNNVANN STALSBERGHAGEN -160 209,92 -160 209,92 Disponert til prosjektet.

25615182 LILLESTRØM DAMPSAG - 5182 -4 493,72 -4 493,72 4 493,72 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25615200 GRØFTER HUSEBY GÅRD -5 061,87 -5 061,87 5 061,87 FORSLAG: Omdisponeres i ÅB/HP 2015-2018

25615210 SKEDSMO BYGDEBOK -432 858,51 -432 858,51 Kultur: Disponert

25615700 MASKINKJØP SKEDSMO KIRKEGÅRD -5 000,00 -5 000,00 Avsettes regelmessig penger til dette fondet Sum kultursektoren:

25615900 UDISP. LANDBRUKSKONTORET - ANSVAR 55060 -1 787 221,72 -1 787 221,72 Kultur: Tilhører interkommunalt selskap. -4 493 374,47

25616003 KARTVERKET - GEOVEKST -762 035,20 -984 194,00 Teknisk: Brukes til gjennomgang hvert 4. år. Disp til større innkjøp

25616009 OMRÅDEREGULERING -1 957 000,00 -1 957 000,00 Brukes til formålet.

25616010 BILER/MASKINER DRIFTSAVDELINGEN -111 097,56 -111 097,56 Avsettes av teknisk til innkjøp av maskiner/biler i teknisk sektor.

25616011 INNFØRING AV 3 D -226 896,73 -226 896,73 Teknisk: Midlene blir benyttet i 2015. Prosjektet starter opp i 2014.

25616012 UBRUKTE BEVILGNINGER VEIANLEGG -436 978,92 -436 978,92 Brukes til ledelinje Storgata, og dyret

25616013 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PS 12/27 OG 11/119 -3 306 251,21 -3 306 251,21 Fra Skedsmo parkering. Brukes til Vestbygata HUT 13/3.

25616014 SAMFERDSELSPLANER -1 787 896,22 -1 787 896,22 Er disponert. 

25616015 ENERGI OG KLIMA  - 1434 -362 000,00 -362 000,00 Sum teknisk:

25616016 KOMMUNEPLAN - 6913 -1 158 000,00 -1 158 000,00 -10 108 155,84

25619007 RENTEFOND -1 413 357,90 -1 413 357,90 

Delvis disponert Sten-Tærud skole. Restbeløp foreslått 

omdisponert i ÅB/HP 2014-2017

25619010 MVA-KOMP E-SKATT INVESTERINGER -8 219 783,31 -8 219 783,31 Se oppstilling i årsberetning 2013

25619011 E-SKATT -29 279 834,09 -29 279 834,09 Se oppstiling i årsberetning 2013.
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25619012 OPPLØSNING LIKVIDITETSRESERVE DRIFT -301 190,99 -301 190,99 Fondet må reserveres likviditetsbeholdningen.

25619015 MVA-KOMP INVESTERINGER -56 432 541,06 -56 432 541,06 Disponert til finansiering Bråtejordet utbyggingen.

25619020 BUFFERFOND -101 013 906,30 -76 396 363,51 

Noe disponert til undervarme kunstgressbane Skjetten, brygge Nitelva. 

Fondet må reserveres som buffer til dekning av underskudd. Sak 

2013/48 kr. 500.000,- til kommunal fakturering. Sak KS 2012/140 kr. 

750.000,- til konsulent ASAK. KS 14/56: 2,05 nedbet lån 

kunstgressbane (skal tilbakeføres).

25619029 HARDBRUKSHUS - FRA OVERSKUDD 2013 -5 000 000,00 

25619040 INVESTERINGSFOND - FRA OSK 2006 -463 723,75 -463 723,75 

Disponert til prosjektering sykehjem og regulering 

Bølerveien.

25619041 BUFFERFOND MERKOST. INV 2007 - FRA OSK 06 -442,69 -442,69 Disponert til formannskapets post 2011.

25619042 INVESTERINGSFOND - FRA OSK 2007 -200 000,00 -600 000,00 

Disponert kr.  400.000,- analyse Skjetten. Aug 13: 700.000,- 

til klubbhus Skjetten. Sept 13: 200.000,- forskuttering 

spillemidler Volla skole.

25619051 LÆRLINGER - FRA OSK 2005 -138 314,00 -138 314,00 Skal brukes til lærlinger

25619054 PROSJEKT 3412 - DEKNING UTØYA -960 659,65 -960 659,65 

SUM DISPOSISJONSFOND -283 615 496,00 -253 386 729,01 1 310 695,48

-646 160 179,33 -531 416 764,69 

SUM FOND SOM FORESLÅS OMDISPONERT I ÅB/HP 2015-2018 2 011 460,57

Dato: 13.nov.14

økonomiavdelingen/rp
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

Til kommunestyret i Skedsmo kommune 11.5.15 

Uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap for 2014 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter 

fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas 

av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan 

tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   

Kontrollutvalget har i sitt møte 11. mai behandlet Skedsmo kommunes årsrapport og 

årsregnskap for 2014. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Årsberetning Skedsmo 2014.

 Regnskap 2014.

 Revisors beretning for 2014.

 Revisjonsbrev nr. 7.

I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 

aktuelle problemstillinger. 

Kontrollutvalget konstaterer at netto driftsresultat var på 161,2 mill. kroner og utgjør 4,67 % 

av inntektene, noe som er innenfor Fylkesmannens anbefaling om at driftsresultatet over tid 

bør ligge mellom 3 og 5 %. En stor del av netto driftsresultat skyldes imidlertid overføring fra 

NRV/RA2. Uten denne overføringen ville netto vært driftsresultat 1,04 %. 

Kontrollutvalget har videre merket seg at kommunens lånegjeld er stadig økende, noe som er 

et bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Utvalget har også merket seg 

usikkerheten når det gjelder fremtidig skatteinngang. 

Kontrollutvalget har mottatt revisjonsbrev 7 – Årsregnskapet 2014, hvor det er opplyst om en 

del forhold som revisor mener det bør opplyses om og som bør få større oppmerksomhet i 

2015. Ved avslutning av driftsregnskapet har det vært behov for å gjennomføre strykning på 

4,8 mill. kroner for å oppnå balanse. Samtidig er det i driftsregnskapet brukt mindre og avsatt 

mer til disposisjonsfond i regnskapet enn det kommunestyret har bestemt. Det er revisjonens 

vurdering at driftsregnskapet ville vært avsluttet med et mindreforbruk på ca. 9,5 mill. kroner, 

dersom bruk av disposisjonsfond hadde vært gjennomført inntil budsjettert nivå, og det ville 

ikke ha vært behov for strykninger.   

Kommunen har mottatt ekstraordinære avdrag på lån som kommunen har avsatt til bundet 

fond. Det skulle vært brukt til nedbetaling av gjeld. 

Vedlegg 5 sak 16/15
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

Opplysninger om kommunale garantier i note 9 er ikke fullstendig. Videre er det ikke opplyst 

i note om pågående tvister som kan innebære utgifter for kommunen på ca. 30 mill. kroner.  

De forhold som er påpekt i revisjonsbrev 7 er av en slik karakter at de ikke har hatt 

innvirkning på konklusjonene i revisors beretning for årsregnskapet 2014. Kontrollutvalget vil 

følge opp de påpekninger som er gjort i revisjonsbrevet. 

I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen «redegjøres for tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 

standard i virksomheten.» Det er redegjort for dette i beretningen. 

Det vises til årsrapporten for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2014, samt 

utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. 

Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Romerike Revisjons revisjonsutøvelse. Vi 

mener årsregnskapet 2014 er revidert på betryggende måte.  

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

Asle Johansen 

Leder av kontrollutvalget 

Sign. 

Kopi: Formannskapet 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Sak nr. Sak Møtedato 

17/2015 Revisjonsbrev 7 – Årsregnskapet 2014 11.05.15 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Revisjonsbrev 7 – Årsregnskapet 2014.

2. Rådmannens kommentarer til revisjonsbrevet.

Saksopplysninger 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke skriftlig. Ved 

revisjonen av årsregnskapet er det funnet avvik som faller inn under denne bestemmelse. 

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike påpekninger blir fulgt 

opp. 

Revisjonen har avdekket en del forhold som det bør opplyses om, og som bør få større 

oppmerksomhet i 2015. 

Ved avslutning av driftsregnskapet er det vært behov for å gjennomføre strykning på 4,8 mill. 

kroner for å oppnå balanse. Samtidig er det i driftsregnskapet brukt 6,2 mill. kroner mindre og 

avsatt 3,3 mill. kroner mer til disposisjonsfond i regnskapet enn det kommunestyret har bestemt. 

Det er revisjonens vurdering at driftsregnskapet ville vært avsluttet med et mindreforbruk på ca. 9,5 

mill. kroner, dersom bruk av disposisjonsfond hadde vært gjennomført inntil budsjettert nivå, og det 

ville ikke ha vært behov for strykninger.   

Skedsmo kommune låner midler fra Husbanken til videre utlån. Ved innfrielse av slike lån, skal 

midlene uavkortet gå til å nedbetale kommunens innlån. Kommunen har mottatt 81,4 mill. kroner i 

ekstraordinære avdrag på lån som kommunen har avsatt til bundet fond istedenfor å nedbetale gjeld. 

Opplysninger om kommunale garantier i note 9 er ikke spesifisert, og er heller ikke fullstendig. 

Videre er det ikke opplyst i note om pågående tvister som kan innebære utgifter for kommunen på 

ca. 30 mill. kroner.  

De forhold som er påpekt i revisjonsbrev 7 er av en slik karakter at de ikke har hatt innvirkning på 

konklusjonene i revisors beretning for årsregnskapet 2014. Kontrollutvalget vil følge opp de 

påpekninger som er gjort i revisjonsbrevet, og har bedt om rådmannens svar til brevet, se vedlegg 
2 til saken. Økonomidirektøren vil være tilstede i møtet for å legge frem saken og svare på 
kontrollutvalgets spørsmål.

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten innstilling.

Kontrollutvalgets behandling 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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EPOSTADRESSE 

skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no 

HJEMMESIDE 

www.skedsmo.kommune.no 

ORGANISASJONSNR 

938 275 130 

BANKGIRO 

7101.05.02572 

Løpenr :50617/2015   Side 1 av 2 

DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 

2015/16984 Erik Nafstad,  29.04.2015 

Svar på revisjonsbrev nr. 7 - årsregnskapet 2014. 

Det vises til revisjonsbrev nr. 7 - årsregnskapet 2014, fra Romerike Revisjon IKS datert 27.4. 2015. 

Rådmannen gir nedenfor sine kommentarer til revisjonsbrevet: 

Avslutning av driftsregnskapet 
Det er 3 forhold som gjør at vi har valgt å avslutte regnskapet slik vi har gjort: 

- Det er avsatt 3,3 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak eiendomsskatt. 
Avsetningen følger av kommunestyrets vedtak om at bruk av inntekter fra eiendomsskatt skal 
vises særskilt som et eget regnskap, og ikke disponeres til andre formål enn kommunestyret 
bestemmer. Den aktuelle avsetningen kunne vært budsjettjustert, men det er ofte vanskelig å 
forutse i forkant før regnskapsavslutning det nøyaktige forbruket og særlig vanskelig når bruk 
av eiendomsskatt er fordelt på flere prosjekter. Bevilgninger som ikke er brukt, er derfor avsatt 
til fond eiendomsskatt. 

- Bruken av fond i regnskapet til et formål er lik den regnskapsført utgiften som fondet er ment 
å dekke, og ikke lik den budsjetterte bruken. I regnskapet for 2014 utgjør forskjellen mellom 
regnskapsført bruk og budsjettert bruk i slike tilfelle ca. 4,8 mill. kroner. Vi mener denne 
praksisen i de fleste tilfeller er den beste. Det optimale i slike tilfelle vil i tillegg være å 
budsjettjustere, noe vi tilstrebe å bli bedre på. 

- Den tredje årsaken til at det ikke er forbrukt så mye som budsjettert fra fond, skyldes feil i 
budsjettet ved at det var budsjettert bruk av fond, mens fondet faktisk ikke eksisterte. I ett av 
tilfellene ble formålet ikke gjennomført og i det andre tilfelle ble utgiften dekket på annen 
måte. Dette forholdet utgjorde til sammen 1,35 mill. kroner. 

Ekstraordinære avdrag på lån  
Vi vil for fremtiden sørge for å nedbetale startlån i takt med innbetaling av ekstraordinære avdrag. 
Når det ikke er gjort, bemerkes at dette ikke har påført kommunen økte utgifter, fordi renten på 
bankinnskudd i størstedelen av den aktuelle tiden har vært høyere enn innlånsrenten. Dette er ikke 
tilfelle lenger nå.  

Kommunale garantier – note. 
Dette forholdet gjelder garantier som Skedsmo kommune NAV gir til huseiere (også til kommunen 
som eier) som garanti når kommunen formidler husleieforhold for klienter. Vanligvis er garantien 3 
månedsleier og skal dekke for manglende husleieinnbetaling og/eller skader på leieobjektet. 
NAV Skedsmo opplyser at omfanget av garantier for beboere/leietakere er slik:  

SKSKEDSMO KOMMUNE 

Rådmann 

Økonomiavdelingen -planseksjonen 

POSTADRESSE 

Postboks 313  2001 Lillestrøm 

BESØKSADRESSE 

Jonas Liesgt. 18 Lillestrøm 

SENTRALBORD 

66 93 80 00 

TELEFAX 

Kontrollutvalget i Skedsmo kommune 

Vedlegg 2 sak 17/15
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Det er ingen tekst med den angitte 

stilen i dokumentet. 

Tidsrom Garantibeløp 

2014 Kr 7 282 713 Herav kr 2 064 739 til Eiendomsavdelingen. 
Dvs. ca. 5 mill. gjelder garantier for private 
utleieforhold.  

2012-2014 Kr 24 661 263 Inkludert de 7,2 mill. som nevnt ovenfor. 

Eksterne garantiforpliktelser utgjorde ca. 5 mill. kroner pr. 31.12.2014. Fra 1.1.2015 har vi fått opplyst 

at det ikke lenger stilles slike garantier.  

Tap på fordringer og garantier, konto 14760, er i regnskapet for 2014 utgiftsført med kr 550 000 på 

ansvar 17910 SKB.  Beløpet er resultatet av en større restansegjennomgang i boligavdelingen, 

herunder er avskrevet restanser fra eld 

Tilsvarende tall i 2015 forventes derfor å bli vesentlig mindre. Eiendomsavdelingen opplyser at de i 

budsjettet for 2015 har tatt høyede for kr 250 000 til slike tap. 

Hendelser etter balansedagen 
Kommunen har pågående 3 tvister og rettsaker som kan innebære utgifter for kommunen med til 
sammen ca. 30 mil. kroner. Det er èn tvist som er dominerende, det gjelder tvist med entrepenøren 
som har bygd omsorgsboligene på Husebyjordet. I dette tilfelle er det budsjettmidler for å dekke om 
lag halvparten av kravet som er fremsatt. Det er orientert om denne tvisten i årsmelding for 2013 og 
2014. For de to andre tvistene dreier det seg om langt lavere beløp, og det er ikke avsatt midler.  

Med hilsen 

Torstein Leiro 
rådmann 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

18/2015 Henvendelse til kontrollutvalget. 11.05.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Henvendelse til kontrollutvalget, unntatt offentlighet i medhold av offentleglovas § 13 jfr.

forvaltningslovens § 13 første ledd nr. 1. Sendes kun kontrollutvalgets medlemmer.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra en person som ønsker å være anonym. 

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at «Kontrollutvalget kan i 

prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan 

defineres som kontroll eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle 

andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av 

forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn 

kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn 

under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.» 

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger innenfor 

kontrollutvalgets mandat. Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. 

For en hver henvendelse må det i tillegg vurderes om saken representerer en tilstrekkelig risiko for 

manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging.  

Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak for 

kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler ikke klager på enkeltvedtak. 

Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan indikere svikt i den 

kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er 

underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll.   

Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer om utvalget vil ta den konkrete henvendelsen til 

behandling i møtet. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Sak nr. Sak Møtedato 

19/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 11.05.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Skedsmo, med jnr. 15/15 – 20 /15.

2. Oversikt over saker til behandling 2015.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker 2015.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til vedleggene. 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg


Postliste for kontrollutvalget i Skedsmo 2015 

Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold Arkiv Merknader 

15 21.4.15 21.4.15 x Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, RRi 

Protokoll 422.5.4 

16 21.4.15 21.4.15 x Rådmannen Særutskrift sak 12 422.5.5 

17 27.4.15 27.4.15 X RRi Revisjonsberetning 422.5.1 

18 27.4.15 27.4.15 x RRi Revisjonsbrev nr. 1 422.5.1 

19 29.4.15 29.4.15 X Rådmannen Notat om oppfølging av ulovlig bruk av 
eiendom 

422.5.1 

20 4.5.15 4.5.15 X NN Henvendelse til kontrollutvalget 422.5.1 offentleglovas § 
13 jfr 
forvaltningslovens 
§ 13 første ledd
nr 1. 

Referert i KU 18.5.15 

Vedlegg 1 sak 19/15
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Oversikt over saker til behandling 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens
svar/oppfølging.

 Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under
hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.

25. februar
Formannskapssalen 

 Årsmelding 2014.

 Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling.

 Kontrollutvalget ønsker fremdeles å følge utviklingen i barnevernet, og

ber om å få rapporter som sendes fylkesmannen to ganger pr. år. (pr

30.6 og 31.12).

 Plan for forvaltningsrevisjon – prioritering av prosjekter utsatt sak

37/14. Utvalget ønsker i denne forbindelse å oppsummere hva utvalget

har gjennomført og hva som gjenstår ut fra en risiko og

vesentlighetsvurdering.

 Notat om fond – bestilling.

 Planlegge virksomhetsbesøk 2014.

 Henvendelse fra R Scheen.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

20. april
Ekstramøte 

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Orienterer fra Scheen angående henvendelse til kontrollutvalget.

 Rapportering fra revisjonen.

11. mai
8 - 12 

 Henvendelse til kontrollutvalget – ulovlig bruk av eiendom. Rådmannens

kommentarer.

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014.

Herunder

o oppfølging av revisjonsbrev  nr. 6 og sak 15/14.

o Notat fra rådmannen om fond ref sak 4/2015.

 Revisjonsbrev nr. 7

 Ny henvendelse til kontrollutvalget.

 Rapportering fra revisjonen

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

15. juni
Heldagsmøte 

 Orientering om status fra barnevernet.

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Eiendomsforvaltning,

Vedlegg 2 sak 19/15
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Møte Saker 

eiendomsstrategi, drift og vedlikehold. Kontrollutvalget innhenter 
tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt 
opp til junimøtet 2015. – sak 27/14. Krever tid til presentasjon 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen rus og psykiatri ferdigstilles mai

2015. 

 Prosjektskisse tilpasset opplæring og læringsmiljø herunder hjem

skolesamarbeid.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

16. september

kl 16 – 19 

Møterom Sørum i 1. 

etg. Fløy mot P-plass. 

Der er det plass til 18 

personer. 

 Oppfølging av rapporten Bosetting og introduksjonsordning for
flyktninger med fokus på resultatoppnåelse

 Selskapskontroll RA 2 AS og NRV AS utsatt fra juni.

 Orientering fra rådmannen om utviklingen i Barnevernet.

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

26. oktober  Velkommen til nytt kontrollutvalg.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

23. november  Årsplan 2016.

 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2015.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

2016  Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling

(gis på første møte).

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg


Oppfølging KU-saker Skedsmo-2015 

Sist redigert 04.05.2015 1 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.2.15 1/2015 Orientering fra rådmannen om 
kommunens system for 
behandling av tips og 
varsling. 

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens 

system for behandling av tips og varsling til 

orientering. 



2/2015 Plan for forvaltningsrevisjon – 
prioritering av prosjekter. 

1. Kontrollutvalget prioriterer følgende prosjekter

for resten av planperioden:

 Skole

 Beredskap og

 Lokaldemokratiet - kommunikasjon med og

informasjon til innbyggerne.

2. Kontrollutvalget ber RRi legge frem en skisse et

prosjekt på tilpasset opplæring og læringsmiljø

herunder hjem skolesamarbeid til junimøtet.

Særutskrift sendt 

25.2.15 

3/2015 Status for oppfølgingssaker 
og saksutvikling i 
barnevernet. 

Kontrollutvalget innkaller barnevernleder til møtet i 

mai for å gi en statusrapport. 



4/2015 Notat om fond – bestilling. Kontrollutvalget ber rådmannen utarbeide et notat 

om fond til maimøtet, og legge vekt på å gi utvalget 

en oversikt over bundne og ubundne fond samt 

delegasjoner til/fra rådmannen. 

Særutskrift sendt 

25.2.15 


5/2015 Årsmelding for 
kontrollutvalget 2014. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende

forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets

årsrapport for 2014 til orientering.

Særutskrift sendt 

25.2.15 

K-styret 

25.3.15 

sak 15/33 



6/2015 Planlegge virksomhetsbesøk 
2015. 

Kontrollutvalget foretar ikke virksomhetsbesøk i 

2015. 



7/2015 Henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentarer 

til de problemstillinger henvendelsen tar opp i 

punkt 8, herunder en oversikt over status på de 

påstått mest alvorlige sakene. Utvalget ønsker i 

denne forbindelse at rådmannen gjør rede for 

forholdet til andre offentlige etater, som for 

eksempel skattemyndighetene og folkeregisteret.  

Særutskrift sendt 

25.2.15 


Vedlegg 3 sak 19/15



Oppfølging KU-saker Skedsmo-2015 

Sist redigert 04.05.2015 2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Scheen inviteres til møtet for å utdype påstandene i 

henvendelsen. 
8/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 

orientering. 



9/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

10/2015 Eventuelt. Ingen vedtak. 

20.04.15 11/2015 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

12/2015 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ber til neste møte om rådmannens 

vurdering av hvor langt kommunens ansvar går ved 

brann eller livstruende skader når det gjelder disse 

sakene. Videre ønsker kontrollutvalget rådmannens 

kommentar til henvendelsen til kontrollutvalget, 

herunder at kommunen kategoriserer sakene feil, 

saksbehandlingsrutiner, -kompetanse og -kapasitet, 

forskjellsbehandling, praktisering av 

offentlighetsloven samt hvordan revisjonens rapport 

er fulgt opp herunder informasjon på kommunens 

nettsider. Utvalget ønsker også informasjon om 

kommunens samarbeid med andre etater 

(brannvesen, politi, skatteetaten etc). 



13/2015 Rapportering fra Romerike 

Revisjon. 

FRA BEHANDLINGEN: Fra sak 11/15: Prosjektplan 

for forvaltningsrevisjonsprosjekt på skole kommer 

til junimøtet.  

Selskapskontroll RA 2 AS og NRV AS er forsinket, 

og blir levert i september. 

VEDTAK: Kontrollutvalget tar revisjonens 

rapportering til orientering. 



14/2015 Eventuelt. Ingen vedtak. 

1 rest 
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Sak nr. Sak Møtedato 

20/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon. 11.05.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

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

sakslisten. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Sak nr. Sak Møtedato 

21/2015 Eventuelt. 11.05.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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