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Sak nr. Sak Møtedato 

26/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Bosetting og 

introduksjonsordning for flyktninger. 

15.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Tilbakemelding fra rådmannen vedrørende oppfølgning av revisjonsrapport, 26.8.2014.

2. Foreløpig tilsynsrapport fra Fylkesmannen – Introduksjonsloven Skedsmo kommune

2014.09.08 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet Bosetting og introduksjonsordning for 

flyktninger i møte 12.11.12, sak 44/12. Rapporten ble levert ett år etter, og ble behandlet i 

kommunestyret 11.12.13 som fattet følgende vedtak: 

a. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens anbefalinger

herunder:

i. Det settes inn internkontrolltiltak som fører til at arbeidet med å fremskaffe

boliger til flyktningene og den første bosettingsfasen blir mer effektiv og at det

jobbes mer systematisk.

ii. Det settes inn tiltak som sikrer at introduksjonsprogrammet fyller kravene i

introduksjonsloven.

iii. Oppgave- og ansvarsforhold tydeliggjøres i arbeidet med

introduksjonsprogrammet.

iv. Det settes samordnede og omforente mål i forhold til introduksjonsdeltakerne

som gruppe.

v. Det rapporteres til kommuneledelsen på tjenestekvalitet både fra

flyktningeavdelingen og fra voksenopplæringen.

vi. Det settes inn tiltak som gjør at reglene for registrering og rapportering til

nasjonalt integreringsregister blir fulgt opp.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan

anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.2014. 

Rådmannen er kommet godt i gang med å følge opp rapportens anbefalinger, se vedlegg 1 til saken. 

Fylkesmannen har også gjennomført et tilsyn rettet mot kommunens ansvar i henhold til 

introduksjonsloven. Foreløpig tilsynsrapport er vedlegg 2 til saken. 

Kristin Øren vil på vegne av rådmannen møte i utvalget for å redegjøre for oppfølgingsarbeidet og 

svare på utvalgets spørsmål. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Bosetting og

introduksjonsordning for flyktninger til foreløpig etterretning, og vil komme tilbake til saken

høsten 2015.
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NOTAT 

Til: Kontrollutvalget i Skedsmo kommune 
Fra:  Rådmannen 

Tilbakemelding til Kontrollutvalget vedr. oppfølgning av revisjonsrapport 

1. Innledning

Det vises til revisjonsrapport fra Nedre Romerike distriktsrevisjon av november 2013 – 
«Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger». Kommunestyret hadde rapporten til 
behandling i møte den 11.12.13. Det ble fattet følgende vedtak: 

a. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens anbefalinger herunder:

i. Det settes inn internkontrolltiltak som fører til at arbeidet med å fremskaffe boliger til
flyktningene og den første bosettingsfasen blir mer effektiv og at det jobbes mer
systematisk.

ii. Det settes inn tiltak som sikrer at introduksjonsprogrammet fyller kravene i
introduksjonsloven.

iii. Oppgave- og ansvarsforhold tydeliggjøres i arbeidet med introduksjonsprogrammet.
iv. Det settes samordnede og omforente mål i forhold til introduksjonsdeltakerne som

gruppe.
v. Det rapporteres til kommuneledelsen på tjenestekvalitet både fra flyktningeavdelingen og

fra voksenopplæringen.
vi. Det settes inn tiltak som gjør at reglene for registrering og rapportering til nasjonalt

integreringsregister blir fulgt opp.
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er
fulgt opp innen 1.9.2014. 

Rådmannen vil med dette gi en tilbakemelding på status i arbeidet med oppfølgning av 
revisjonsrapporten.  

2. Status i arbeidet

i. Internkontrolltiltak som fører til at arbeidet med å fremskaffe boliger til flyktninger og den
første bosettingsfasen blir mer effektiv og at det jobbes mer systematisk

Det ble i 2013 gjennomført en intern omorganisering i Flyktningavdelingen, der det er 
etablert et bosettingsteam og et introduksjonsteam. Dette anses som en bedre organisering 
for å tydeliggjøre oppgave- og ansvarsfordelingen internt, styrke oppmerksomheten på 
aktiviteter i de ulike fasene og styrke koordinering og samhandling på tvers. Et eget 
bosettingsteam gir bedre grunnlag for å satse mer systematisk på den første 
bosettingsfasen.  

S
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Videre er det utarbeidet stillingsbeskrivelser for de ansatte i de to teamene, også med 
hensikt å tydeliggjøre ansvar og oppgaver. I 2013 ble det bosatt 78 flyktninger som bestod at 
et etterslep på 18 personer fra tidligere år, og 60 av totalt 65 fra 2013-kvoten. Fra 2013-
kvoten ble således 5 bosettinger overført til 2014, noe som medfører at 70 personer skal 
bosettes inneværende år. Så langt er 39 av disse personene bosatt. Dette mener vi viser at 
nåværende organisering fungerer bra. 

Når det gjelder strukturering av arbeidet med å fremskaffe boliger til flyktninger, er det avtalt 
et møte i september 2014 med representasjon fra Helse- og sosialsektoren, herunder 
Flyktningavdelingen og Eiendomsavdelingen. Planen er å igangsette nødvendig arbeid og 
prosesser, blant annet på grunnlag av revisjonsrapportens anbefalinger.  

ii. Tiltak som sikrer at introduksjonsprogrammet fyller kravene i introduksjonsloven

Oppstart av program innen 3 måneder 
Flyktninger i målgruppen får nå tilbud om oppstart innen 3 måneder fra de har rett og plikt til 
deltakelse i introduksjonsprogram. Denne retten/plikten kan i noen tilfeller oppstå mer enn 3 
måneder etter bosetting. Det er også inngått avtale med undervisningssektoren om kjøp av 
barnehageplasser slik at kommunen kan tilby barnetilsyn umiddelbart etter bosetting eller 
etter avviklet foreldrepermisjon.   

Helårlig program på fulltid 
Fylkesmannen i Akershus har i 2014 gjennomført tilsyn med kommunens forvaltning av 
introduksjonsloven og gjennom tilsynet ble det kontrollert hvorvidt kommunen gir deltakerne 
et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Kommunen har mottatt den foreløpige 
tilsynsrapporten, der det konkluderes med at kommunen ikke oppfyller kravet om helårlig og 
fulltids introduksjonsprogram. Kommunen er gitt frist til den 01.09.14 med å gi en 
tilbakemelding på den foreløpige rapporten. Vedlagt er kopi av kommunens tilsvar, der det 
fremkommer at kommunen i 2014 har arbeidet systematisk med å sikre at 
introduksjonslovens krav på området oppfylles. Endelig rapport vil oversendes kommunen 
når tilsvaret er vurdert.  

Individuell plan 
I tillegg har Flyktningavdelingen iverksatt internkontrolltiltak som sikrer at alle 
programdeltakere har individuell plan som del av sitt vedtak om tildeling av 
introduksjonsprogram, samt at planene oppdateres jevnlig. Per august 2014 mangler en 
introdeltaker individuell plan. Vedkommende startet i august 2014 og er innkalt til møte for å 
fullføre arbeidet med oppstartsplanen. Planene har også deltakerens timeplan som vedlegg 
slik det anbefales i rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon juli 2014, side 29. 
Samarbeidet med VO om bedre samordning av individuell plan og opplæringsplan for norsk 
og samfunnskunnskap er godt i gang. 

Internkontroll 
Etter at Flyktningavdelingen har fått tilført ekstra ressurser, har det vært mulig å avsette ca. 
60% av teamkoordinatorstillingen til systematisk jobbing med internkontrolltiltak. Det skal 
utarbeides konkrete rutiner for internkontroll innen utgangen av året. 

iii. Oppgave- og ansvarsforhold tydeliggjøres i arbeidet med introduksjonsprogrammet

I Flyktningavdelingen er det utarbeidet stillings- og funksjonsbeskrivelser for ansatte i 
bosettingsteamet og i introduksjonsteamet. Dette bidrar til å tydeliggjøre den enkeltes 
ansvar, både når det gjelder bosetting og oppfølging i bosettingsfasen samt i arbeidet med 
introduksjonsprogrammet. Det er inngått samarbeidsavtale mellom FA og Skedsmo VO, noe 
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som har bidratt til en tydeliggjøring av ansvarsfordelingen mellom Flyktningavdelingen og 
Skedsmo VO når det gjelder gjennomføring av introduksjonsordningen. 

iv. Samordnede og omforente mål for introduksjonsdeltakerne som gruppe

Flyktningavdelingen har fått hovedansvar for å utvikle en felles plan for resultatstyring i 
kommunens arbeid med både bosetting av flyktninger og oppfølging av 
introduksjonsprogrammet. Det er allerede utarbeidet mål for introduksjonsdeltakerne som er 
omforent, blant annet som et ledd i kommunens overordnede plan for integrering av 
innvandrerbefolkningen med tilhørende aktivitetsplan. 

Samarbeidet mellom Flyktningavdelingen og Skedsmo VO er styrket og et kontinuerlig 
arbeid med drøfting av målsettinger som gir grunnlag for videreutvikling av kvalitet, tiltak, 
styrket samhandling er iverksatt. 

v. Rapportering til kommuneledelsen på tjenestekvalitet fra Flyktningavdelingen og
Voksenopplæringen

Avdelingsleder i Flyktningavdelingen og kommunaldirektør for H/S har god dialog i form av 
regelmessige møter når det gjelder blant annet forvaltningen av introduksjonsloven. Det skal 
utarbeides konkrete rutiner for rapportering til kommuneledelsen innen utgangen av året. 

vi. Tiltak for at reglene for registrering og rapportering til nasjonalt integreringsregister blir
fulgt opp

Flyktningavdelingen, v/ teamkoordinator intro har fått ansvar for å sikre den lovpålagte 
registreringen/ rapporteringen til nasjonalt integreringsregister (NIR). Dette arbeidet er godt i 
gang internt i avdelingen. Teamkoordinator intro er også sekretær for superbrukermøter med 
representanter fra Skedsmo VO (og nabokommunen Rælingen) som skal koordinere 
samarbeidet blant annet med tanke på NIR registreringer. IMDi har imidlertid meldt at de 
lanserer et nytt og mer robust NIR den 20.10.14, og med dette forventes at både kommuner, 
fylkesmenn og stat vil få et bedre system for oppfølging av personer som omfattes av 
introduksjonslovens ordninger. 

VEDLEGG: 
1. Svar til Fylkesmannen datert 26.08.2014
2. Samarbeidsavtale mellom Flyktningavdelingen og Skedsmo Voksenopplæringssenter om

bosetting av flyktninger og introduksjonsordningen i Skedsmo kommune datert
13.05.2014 
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DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 

2014/2944 Kristin Øren, tel: 934 77 167 26.08.2014 

Uttalelse knyttet til foreløpig tilsynsrapport - Introduksjonsloven-Skedsmo kommune 2014 

Det vises til foreløpig tilsynsrapport som ble mottatt den 23.06.2014. Kommunen er enig i 
konklusjonen som sier at det i perioden som omfattes av tilsynet ikke tilbys et helårlig program på 
fulltid. 

Som kjent leverte Nedre Romerike Distriktsrevisjon en forvaltningsrevisjon for tjenesteområdet 
bosetting av flyktninger og introduksjonsordningen i november 2013. Det ble også der påpekt at 
kommunen ikke fyller introduksjonslovens krav når det gjelder helårlig program på fulltid. Kommunen 
har derfor jobbet systematisk for å rette på denne praksisen og kan nå melde følgende: 

 Fra skolestart i august 2014 er timeplanen endret for de introdeltakerne som har sitt heldagstilbud

i regi av Skedsmo VO. Skoledagen starter nå klokka 09 og slutter klokka 15. Dette inkluderer

også de elevene som har grunnskole i sitt program.

 Ved gjennomføring av norskprøver ved skolen i mai/juni 2014, hadde Skedsmo VO ordinært

undervisningstilbud til de øvrige elevene som ikke gjennomførte eksamen. Denne praksisen vil bli

videreført.

 Undervisningstilbudet i regi av Skedsmo VO til introdeltakerne i skolens høst- og vinterferieuke,

samt de 3 ukene i skolens sommerferie, vil bli gitt som et tilbud på 30 timer per uke fra og med

høstferien 2014.

 Flyktningavdelingen har tatt ansvar for heldags programtilbud for deltakerne på skolens

planleggingsdager. Dette ble iverksatt fra og med skolens planleggingsdager i august 2014.

 Årshjulet for introprogrammet vil bli korrigert slik at det timeplanfestes kun 25 feriedager fra

kalenderåret 2015.

For øvrig har vi følgende kommentarer til den foreløpige rapporten: 

s. 5, punkt 3. «Skedsmo kommune har ca. 74 deltakere i introduksjonsprogrammet». I kommunens
redegjørelse av 10.04.14 opplyses at det per februar 2014 er 114 deltakere. Vi kan ikke se hvilken 
tidsperiode Fylkesmannen refererer til hvor det er 74 deltakere.  

Fylkesmannen bruker begrepet «arbeidsrettet grunnskole (KUM)». Dette er et ukjent begrep og tilbud 
for Skedsmo VO. Grunnskoletilbudet for voksne følger opplæringsloven §4A-1, og legger til grunn 
Kunnskapsløftet og tilhørende fagplaner.  Vi henviser til det som ble skrevet i vår redegjørelse: Noen 
deltakere har grunnskole som hovedelement i sitt program, også dette tilbys av VO. De har 30 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Postboks 8111 Dep. 
0032 OSLO 
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undervisningstimer i uken og har ikke språkpraksis i denne tiden. Mange av disse deltakerne har 
«hospitering i kommunal regi» (NIR-kategori, vår merknad) i sitt program. Dette initieres og følges 
opp av programrådgiver utenfor undervisningstiden. Denne aktiviteten er forøvrig registrert som et 
separat tiltak som ikke er knyttet til grunnskoleopplæringen. 

Side 7. I fjerde avsnitt skrives at «til sammen dette skoleåret hadde introduksjonsdeltakerne 9 dager 
uten organisert aktivitet, i tillegg til ordinær ferie». Språklig sett framstår beskrivelsen slik at alle 
introdeltakerne hadde 9 dager uten organisert aktivitet, noe som ikke medfører riktighet. Flere av 
deltakerne som på dette tidspunktet hadde løpende avtaler om språk- eller arbeidspraksis, var disse 
9 dagene på sin praksisplass. Det vil derfor gi et riktigere bilde om man skriver at enkelte av 
deltakerne var uten organisert aktivitet. 

I sjette avsnitt skrives følgende: «Frammøtelistene er mangelfullt ført, og bekrefter ikke faktisk 
deltakelse på program i skolens ferier». Lærernes/veiledernes klasselister som dokumenterer 
deltakelse eller fravær, er korrekt ført. Disse klasselistene er grunnlaget for fraværsføringen i Visma 
Flyktning. Det medfører riktighet at deltakernes timelister (kalt frammøtelister i foreløpig rapport) er 
mangelfullt ført. Dette er lister som den enkelte deltaker selv har ansvar for å føre og få påført 
signatur fra ansvarlig lærer/veileder. Dersom vedkommende glemmer sin liste, vil det ofte bli 
mangelfullt. Det er imidlertid ikke denne timelisten som alene bekrefter frammøte, lærer/veileder har 
sine egne klasselister for hele gruppen og fører de daglig. I de tilfeller hvor det oppstår uenighet om 
faktisk fravær, vil deltakerens egen timeliste kunne være dokumentasjon som støtter deltakerens 
mening.  Det samme gjelder på side 8, andre og tredje avsnitt. 

Side 8. I fjerde avsnitt skriver Fylkesmannen følgende: «Siden det ikke finnes øvrig dokumentasjon 
på tilbud om program i skolens ferier, anser Fylkesmannen at ikke alle deltakerne får et tilbud alle 
dagene i disse ukene.»  Skedsmo kommune er uenig i den konklusjonen ettersom det er registrert 
tiltak og fravær i fagsystemet de angjeldende uker. Vi kan dokumentere ved hjelp av registreringer i 
fagsystemet at alle deltakere fikk et tilbud både i uke 8 og 40, samt i sommerprogrammet 2013. 

Side 11. I åttende avsnitt nevnes at deltaker nr. 5 har 50 prosent permisjon. Det er ikke anledning til 
å delta på deltid i introduksjonsprogrammet (rundskriv Q-20/2012, elektronisk versjon, side 28). 
Kommunen vil derfor bemerke at dette er et tilfelle hvor et foreldrepar har blitt enige om å dele 
fødselspermisjonen for å unngå lengre opphold for den enkelte. 

Når det gjelder Fylkesmannens vurdering på side 12 og 13 har vi følgende bemerkninger: 
I sjette avsnitt på side 12 skrives følgende: «Fylkesmannen mener at noen av disse tilbudene kan 
inngå i individuell plan og regnes som en del av et opplæringstilbud, men kan vanskelig se at 
samarbeidsmøter med programrådgiver og foreldresamtaler i skole og barnehage kvalifiserer 
for videre utdanning eller arbeid, og kan regnes som del av et programtilbud». Vi vurderer at 
samarbeidsmøter med programrådgiver som koordinerer den individuelle planen og sikrer progresjon 
og kvalitet i deltakerens kvalifiseringsløp, er helt avgjørende for resultatoppnåelsen i programmet. 
Det kan vanskelig tenkes at alle slike møter skal ligge utenom ordinær arbeidstid/programtid. Det kan 
også henvises til IMDi’s hjemmeside som gir eksempler på tiltak i ulike faser i 
introduksjonsprogrammet. Her nevnes samarbeid med kontaktperson (programrådgiver) i alle 
fasene. 

Skedsmo kommune mener ikke at alle tiltak i den enkeltes plan må være yrkeskvalifiserende i seg 
selv, men tiltakene må bidra til at deltakeren når sine mål i introduksjonsprogrammet. 
Introduksjonsloven § 4 sier at introduksjonsprogrammet skal minst inneholde norskopplæring, 
samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. 
Skedsmo kommune har tolket dette slik at disse tre elementene skal stå for hovedinnholdet i 
programmet, men at det også gis rom for andre tiltak. For foreldre med store omsorgsoppgaver kan 
det da etter en individuell vurdering være svært aktuelt å legge inn tiltak som styrker og trygger de i 
foreldrerollen. Dette framheves også i rapporten s.18: «Kommunen kan tilpasse programmet til 
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individets forutsetninger og behov og legge inn behandling eller andre typer sosialiserende tiltak 
innenfor programmets rammer, forutsatt at det ivaretar lovens formål, som er å legge til rette for 
deltakelse i yrkes- og samfunnsliv.» 

Videre skriver Fylkesmannen at en av de fem deltakerne har et program med for mange timer i 
forhold til regelverket og at det ikke er anledning til å ha et program på mer enn 37,5 timer per uke. 
Det er riktig at det ikke er anledning til å øke ukentlig arbeidstid for å bli raskere ferdig med sitt 
introduksjonsprogram, men det er ingenting i veien for å jobbe noen ekstra timer i en periode for å 
opparbeide tid til «avspasering» på inneklemte fridager, jul- og påskeferie, eller eventuelt i høst- og 
vinterferie (rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon juli 2014, side 29). Samme rundskriv sier 
også at kommunen bør legge til rette for et fleksibelt kvalifiseringstilbud, for eksempel at aktiviteter 
eller praksis også på kveldstid bør kunne regnes inn i programtiden hvis deltaker ønsker dette (side 
29). 

Når det gjelder selvstudium, har Skedsmo kommune vært av den formening at hjemmelekser av et 
omfang på inntil 7,5 timer per uke, og som er sannsynliggjort av lærer, er godkjent som 
selvstudium/egenaktivitet. Vi vurderer at dette ikke skal registreres på timelister, men ser 
hensiktsmessigheten i å dokumentere selvstudium (lekser, for- og etterarbeid) i f.eks. en ukeplan. 

I avsnittet om opplæring i norsk og samfunnskunnskap på side 13, skriver Fylkesmannen at han ikke 
har fått opplyst hvilke tilbud deltakerne har når de 50 timene med samfunnskunnskap er gjennomført. 
I de aktuelle uker hvor samfunnskunnskap tilbys, har Skedsmo VO også andre alternative tilbud, se 
vår redegjørelse av 10.04.14, under avsnittet om helårlig program, andre avsnitt.  Alternativt vil en del 
av programdeltakerne være i arbeidsrettet tiltak disse ukene. Dette framkommer av den enkeltes 
timeplan som er lagret i fagsystemet. 

Skulle det være behov for ytterligere opplysninger eller om noe fortsatt er uklart, kan avdelingsleder 
Kristin Øren kontaktes. 

Med hilsen 

Arild Hammerhaug Kristin Øren 
Kommunaldirektør Avdelingsleder 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Innledning
Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter tilsyn med Skedsmo 
kommunes forvaltning av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere (introduksjonsloven). Tilsynet retter seg mot kommunen, jf. introduksjonsloven  
§ 3 om kommunens ansvar.

Formålet med tilsynet

Introduksjonslovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for å delta i yrkes-

og samfunnslivet og at de blir økonomisk selvstendige, jf. introduksjonsloven § 1. 

Hensikten med tilsyn er å sikre at kommunene har en praksis som er i samsvar med lov og 

forskrift, og å bidra til økt kvalitet i den kommunale tjenesteproduksjonen.

Brudd på introduksjonsloven kan ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser for deltakerne. Det 

kan også ha samfunnsøkonomiske konsekvenser gjennom forsinkelser i den enkeltes 

overgang til utdanning og arbeid. Forsinkelser kan føre til at det tar lengre tid før deltakeren 

blir økonomisk selvstendig.

Fylkesmannens tilsynshjemmel

Introduksjonsloven § 23 gir Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kapitlene 2 til 4 og

§25 tredje og fjerde ledd. Det betyr at det kan føres tilsyn med

 Introduksjonsprogram ( §§ 2-7)

 Introduksjonsstønad (§§ 8-16)

 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap (§§ 17-20)

 Nasjonalt introduksjonsregister - NIR (§ 25 tredje og fjerde ledd)

Tilsyn kan også omfatte forskrifter knyttet til disse lovbestemmelsene.

Forholdet til kommuneloven

Fylkesmannens tilsyn skal utføres etter reglene i Lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) kapittel 10A, jf. introduksjonsloven § 23 annet ledd.

Kommuneloven gir Fylkesmannen rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i 

saksdokumenter og adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på 

vegne av kommunen. 

Videre kan Fylkesmannen gi pålegg om å rette forhold som er i strid med lov og/eller 

forskrift, men før det gis pålegg, skal kommunen få en rimelig frist til å rette forholdet. 

Når tjenester utføres av andre enn kommunen, skal krav om retting og eventuelle pålegg rettes 

til kommunen som er ansvarlig for introduksjonsprogrammet. Kommunen plikter å sørge for 

at tjenesten utføres i samsvar med lov og forskrift.

Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 60 b.
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Forholdet til forvaltningsloven
Det følger av introduksjonsloven § 21 at forvaltningsloven gjelder med de særregler som er 

fastsatt i loven. I tillegg gjelder de ikke-lovfestede saksbehandlingsreglene her som ellers i 

forvaltningen, som for eksempel normen for god forvaltningsskikk, forsvarlig saksbehandling 

og veiledning og informasjon til deltakerne. 

Begreper
Disse begrepene kan bli brukt i Fylkesmannens konklusjon:

Lovbrudd 
er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad 
er et kritikkverdig forhold som ikke omfattes av definisjonen for lovbrudd, men der tilsynet 
med utgangspunkt i krav fra myndighetene avdekker praksis som potensielt kan føre til 
lovbrudd. 

Lovbrudd skal rettes umiddelbart.

Om rapporten
Tilsynet er basert på gjennomgang av et utvalg deltakermapper, redegjørelse fra kommunen
og annen skriftlig dokumentasjon. Konklusjonene i rapporten er et uttrykk for hva man har 
sett gjennom den dokumentasjonen som forelå ved tilsynet. Rapporten sier ikke noe om 
kommunens forvaltning av introduksjonsordningen på andre områder enn de som er 
undersøkt.

Fylkesmannen har også gjennomgått revisjonsrapport fra Nedre Romerike distriktsrevisjon 
(november, 2013) om bosetting og introduksjonsordning for flyktninger. Rapporten blir 
referert til under punktene 3.1. og 3.2.

Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet er gjennomført som et skriftlig dokumenttilsyn. 

Tilsynet er gjennomført slik:

1. Skriftlig varsel om tilsyn fra Fylkesmannen i brev av 27. 2.2014.
2. Dokumentasjon fra kommunen med redegjørelse i brev av 10. 4.2014.
3. Utsending av foreløpig rapport med forhåndsvarsel om pålegg 17.6.2014.
4. Frist for skriftlig tilbakemelding fra kommunen på foreløpig rapport 1.9.2014.
5. Utsending av endelig tilsynsrapport med eventuelt varsel om pålegg uke 38/2014.
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2. Tema for tilsynet
Det overordnede tema for Fylkesmannens tilsyn er kommunens forvaltning av 

introduksjonsloven. Gjennom tilsynet skal Fylkesmannen kontrollere om kommunen gir 

deltakerne et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid.

Tilsynet tar utgangspunkt i lovbestemmelser og tolkninger av disse. De rettslige kravene er 

nærmere beskrevet i vedlegg.

3. Beskrivelse av kommunens praksis og Fylkesmannens vurdering og

konklusjon
I denne delen av rapporten vil Fylkesmannen først gi en kort beskrivelse av Skedsmo

kommunes organisering av introduksjonsordningen, og gi en oversikt over innholdet i de 

deltakermappene Fylkesmannen har gjennomgått. Deretter presenteres kommunens praksis og 

Fylkesmannens vurdering og konklusjon når det gjelder helårig introduksjonsprogram (punkt 

3.1.) og introduksjonsprogram på full tid (punkt 3.2.).

Skedsmo kommunes organisering av introduksjonsordningen

Ansvaret for introduksjonsprogrammet i Skedsmo kommune blir ivaretatt av et ”intro-team” i 

flyktningavdelingen (FA). Her fattes vedtak, utarbeides individuelle planer og utbetales 

introduksjonsstønad. FA er en egen avdeling i NAV, og organisert under helse- og 

sosialsektoren. Teamet består av 7 programrådgivere inklusive en teamkoordinator med et 

særskilt fagansvar.

Skedsmo voksenopplæringssenter (VO) har hovedansvar for å tilby norskopplæring, 

grunnskoleopplæring, såkalte introtimer og språkpraksis, og er organisert under 

utdanningssektoren. 

Skedsmo kommune har ca. 74 deltakere i introduksjonsprogrammet. 

På formøte for tilsynet ble det opplyst at 18 til 19 deltakere har grunnskoleopplæring for 

voksne som del av introduksjonstilbudet. Videre ble det opplyst at noen deltar i arbeidsrettet 

grunnskole (KUM), der man kombinerer praksis og grunnskole. 

Noen av introduksjonsdeltakerne tar fag i videregående skole, og noen er i innføringsklasse. 

Noen tar også norsk på universitetet.

Innholdet i introtimene kan være arbeidsretting av språkferdigheter, praktisk matematikk, 

trafikkopplæring med mer. Introtimer, norskundervisning og grunnskoleundervisning foregår 

hos VO på Skedsmokorset. 

Opplæring i samfunnskunnskap er kjøpt fra Oslo kommune, men fra høsten 2014 vil Skedsmo 

kommune selv tilby denne delen av opplæringen for de største språkgruppene.
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På Skedsmo kommunes hjemmesider 20. mai 2014 står at kommunen tilbyr 50 timer 

samfunnskunnskap på enkelt norsk for 2014 ukene 26 og 32 eller uke 31 med 

undervisningstid fra klokka 9.45 til klokka 14.20.

Det gis også grunnleggende lese- og skriveopplæring i VOs avdeling på Strømmen 

(Revisjonsrapporten, november 2013).

Språkpraksis blir tilbudt der dette vurderes som hensiktsmessig. Språkpraksis foregår på 

forskjellige arbeidsplasser i kommunen. Denne praksisen følges opp av norsklærerne fra VO, 

som registrerer oppmøte og eventuelt fravær. Normalt foregår språkpraksis i en periode på 4 

måneder, med arbeid to dager i uken. Arbeidsdagen er i hovedsak full arbeidsdag, dersom 

dette passer med den aktuelle arbeidsplassen (Revisjonsrapporten, november 2013).

FA og VO har regelmessig samarbeid på ledernivå, og det er utarbeidet samarbeidsavtale. 

FA kan melde deltakere på AMO-kurs, og opprette praksisplass i regi av NAV. I februar var 

19 av i alt 114 deltakere i arbeidsrettede tiltak. 

FA har en ressursgruppe for kvinner. Flyktningguide tilbys i regi av Røde Kors. For noen kan 

helsefremmende tiltak som fysikalsk behandling eller trening være en del av programmet. 

Deltakermapper

Fylkesmannen har mottatt deltakermapper fra 6 deltakere. Mappene inneholder 

 enkeltvedtak
 individuelle planer
 praksisavtaler
 journalnotater
 timeplaner
 fremmøtelister
 utskrifter fra NIR

Kommunen opplyser at det mangler vedtak om opplæring i norsk med samfunnskunnskap for 

to av disse deltakerne. 

3.1. Helårig introduksjonsprogram
Gjennom tilsynet har Fylkesmannen vurdert om

-kommunen tilbyr et introduksjonsprogram som er 47 uker i året?

-deltakerne i introduksjonsprogrammet har ferie opptil 25 virkedager / 5 uker ferie i året?

Beskrivelse av kommunens praksis

Fylkesmannen ba om skriftlige rutiner og dokumentasjon som viser at deltakerne har tilbud 

om et program på full tid; herunder omfanget av programmet i skolens ferie- og fridager som 

er utover en ferie på 25 virkedager.
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Kommunen opplyser at VO har seks planleggingsdager i løpet av et skoleår. Noen grupper 

programdeltakere, men ikke alle, har fått tilbud om opplæring eller aktiviteter i regi av FA

enkelte av disse dagene. I følge kommunen er både rutiner og ressurssituasjon nå forbedret, 

slik at FA er bedre rustet til å sikre at alle deltakere får et tilbud disse dagene. 

VO gjennomfører undervisning i fem av skolens ferieuker; tre om sommeren, samt høst- og 

vinterferie. Her tilbys samfunnskunnskap, språkpraksis eller temauker. Dette gjelder også 

deltakere i grunnskoleopplæringen. Noen deltakere har arbeidspraksis disse ukene.

Tilsendt skolerute for våren 2013, høsten 2013 og våren 2014 viser følgende: Første skoledag 

i 2013 er 1. januar. Vinterferie er uke 8. Påskeferie 2013 er 25.3. til og med 2.4. Det er satt av 

fire dager til norskprøver våren 2013. Siste skoledag før sommer er 21.6.2013. (Deltakere i 

introduksjonsprogram har siste dag før sommeren 27.6. i 2014). Skolestart høsten 2013 er 

14.8. for elever, 19.8. for kveldselever og 29.7. for deltakere i introduksjonsprogram. Uke 40 

er høstferie og juleferie er fra og med 20. desember (til 5. januar 2014).

I følge revisjonsrapporten (november 2013) hadde deltakerne i introduksjonsprogrammet ferie 

i til sammen 26,5 dager skoleåret 2012/2013. Deltakerne hadde tilbud om kurs på 2 av skolens 

5 planleggingsdager. Under gjennomføring av nasjonale prøver (Fylkesmannen antar det her 

menes norskprøver), hadde deltakerne ikke organisert opplæringstilbud. Dette utgjorde 6 

dager skoleåret 2012/2013. Til sammen dette skoleåret hadde introduksjonsdeltakerne 9 dager 

uten organisert aktivitet, i tillegg til 26,5 dagers ferie. 

Det er vedlagt program for høstferie, vinterferie, og sommerprogram for ukene 26, 31 og 32.

Vedlagte timeplaner viser at de fleste deltakerne hadde tilbud om 5 dagers program i høst- og 

vinterferien. Fremmøtelistene er mangelfullt ført, og bekrefter ikke faktisk deltakelse på

program i skolens ferier.

Fylkesmannens vurdering

For at et tilbud etter introduksjonsloven skal regnes som helårig, kan deltakerne ikke ha flere 

enn 25 feriedager i året. Det følger av forarbeidene til introduksjonsloven at der 

norskopplæringen er lagt til skolesektoren, har kommunen en aktivitetsplikt i skolens ferier.

På bakgrunn av at kommunen opplyser at VO gjennomfører undervisning i 5 av skolens 

ferieuker, herav 2 i høst- og vinterferien, legger Fylkesmannen til grunn at det er lagt opp til at 

deltakerne skal avvikle de 25 feriedagene fire uker om sommeren, samt en uke i jule- og 

påskeferien.

Skoleruta for 2013 viser at deltakerne hadde fri fire dager i forbindelse med påsken, samt fem 

dager i forbindelse med juleferien, totalt ni dager. Dette innebærer at deltakerne i 2013 hadde 

ferie i 29 dager.
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VO har seks planleggingsdager i løpet av et skoleår. Kommunen opplyser selv at ikke alle 

deltakere har et tilbud disse dagene. 

For alle de seks deltakerne er det lagt frem timeplaner for ukene 8 og 40 (vinter- og høstferie). 

Vedlagte fremmøtelister bekrefter ikke at deltakerne faktisk har deltatt på program disse 

ukene, siden registreringen er mangelfull.

Det er lagt ved ”vinterprogram” med aktiviteter for vinterferien og ”sommerprogram” for tre 

uker i forbindelse med skolens sommerferie. Også her er registreringen mangelfull. 

Det er vanskelig å vite om manglende registrering skyldes at deltakerne har fravær fra et 

tilbud, eller om tilbudet ikke finnes. Siden det ikke finnes øvrig dokumentasjon på tilbud om 

program i skolens ferier, anser Fylkesmannen at ikke alle deltakerne får et tilbud alle dagene i 

disse ukene.

Fylkesmannen ser at Skedsmo kommune i utgangspunktet har et tilbud som strekker seg over 

hele året, og at det gis et tilbud i deler av skolens ferier. Ut fra redegjørelsen over, har 

deltakerne brukt opp de 25 feriedagene ved avvikling av fire uker sommerferie, samt jule- og 

påskeferie. Deltakerne har imidlertid ytterligere fridager knyttet til skolens ferier og 

planleggingsdager. Dette innebærer at tilbudet ikke kan anses som helårig.

Fylkesmannens konklusjon

Skedsmo kommune har ikke dokumentert at kommunen har et tilbud om

introduksjonsprogram som er helårig for alle deltakere, jf. § 4 andre ledd.

3.2. Introduksjonsprogram på full tid
Fylkesmannen ba om timeplaner for opplæringstiltak for ukene 7, 8, 38 og 40 i 2013 for både 

norskopplæring og grunnskoleopplæring, programmets daglige og ukentlige arbeidstid ved 

språktrening og arbeidspraksis, og fremmøtelister for 2013 for de seks deltakerne.

Gjennom tilsynet har vi vurdert om

- programmet har 37,5 timer per uke dersom programmet består av aktiviteter som ikke 
krever for- og etterarbeid?

- programmet består av minimum 30 timer pr. uke? Dette gjelder når programmet 
hovedsakelig består av opplæringstiltak med betydelig krav til egenaktivitet, og i 
tillegg krever for- og etterarbeid.

- programmet tilfredsstiller kravet til fulltid når det består av både opplæringstiltak og 
aktiviteter som ikke innebærer krav til egenaktivitet, for- og etterarbeid?

Beskrivelse av kommunens praksis

Skedsmo kommune skriver i sin redegjørelse at kommunen er kjent med at det har vært en feil 

fortolkning av hvordan man beregner timer i introduksjonsprogrammet. De som har hatt 

tilbud i regi av VO, har hatt undervisning fra klokka 9.00 til klokka 14.25. Dette har vært 

registrert som 6 timer pr. dag, og 30 timer pr. uke. Det har også vært registrert 7,5 timer 

selvstudium. Likevel har de fleste deltakere hatt nesten 3 timer for lite i sitt program.
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Videre opplyser kommunen at deltakere med behov for alfabetisering tidligere hadde færre 

timer, men har nå seks undervisningstimer daglig. I tillegg deltar disse i kvinnegruppe i regi 

av Røde Kors, og i et matprosjekt i regi av Kirkens bymisjon. Skedsmo kommune vurderer at 

disse deltakerne nå har et fulltids tilbud. 

Kommunen skriver også at registreringen av ulike tiltak har vært for dårlig. Her nevner 

kommunen samarbeidsmøter med programrådgiver, deltakelse i kvinnegruppe, matprosjekt, 

foreldresamtaler i barnehage/grunnskole og helsefremmende tiltak. 

Det arbeides med å arrangere leksehjelp i en midttime mellom norskopplæringen og 

introtimene for deltakere i VO. Med dette tiltaket på plass fra august 2014, vurderer 

kommunen at deltakerne i VO får et tilbud på full tid. 

Skedsmo kommune mener at de deltakerne som har en kombinasjon av norskopplæring og 

arbeidsretta tiltak, har et tilbud på full tid. 

Opplæring i samfunnskunnskap blir kjøpt fra Oslo kommune. Per i dag er tilbudet til disse

deltakerne på 25 timer i uken to uker i året. 

I revisjonsrapporten (november 2013) er det opplyst at skoledagen for deltakere i 

introduksjonsprogram på Skedsmokorset består av 6 skoletimer a 45 minutter, og 30 minutters 

lunsj. De fire første timene er organisert som bolker på to og to dobbelttimer, så lunsj, og 

deretter to ”introtimer” a 45 minutter. Dette blir 4,5 timer effektiv undervisning, og en 

skoledag på 5 timer og 25 minutter inklusive pauser. Til sammen utgjør dette 27 timer pr. uke.

Det er lagt ved program for uke 8 i 2013 (vinterferie), som viser at det er planlagt aktiviteter 

fra klokka 09.00 til 14.25. Videre er det lagt frem sommerprogram for ”introer” fra

 uke 30/ 2013 med daglig tid fra klokka 09.00 til mellom klokka 14.00 og 15.00.
 uke 31/2013 fra klokka 09.00 til klokka 14.20, og
 uke 32/2013 fra klokka 09.00 til klokka 14.20.

Vedlagt program for høstferien uke 40/2013 viser at deltakerne skal møte på skolen klokka 

09.00 og slutte klokka 14.20 de dagene deltakerne er på skolen. To av dagene er deltakerne på 

tur, og disse dagene slutter de klokka 16 den ene dagen og klokka 15 den andre.

Deltakere som får tilbud i regi av Skedsmo VO, har hovedsakelig norskopplæring som starter 

klokka 09.00 og slutter klokka 12.15. I tillegg tilbys såkalte ”introtimer”. Dette er opplyst å 

være to timer per dag, og avsluttes klokka 14.25.

Timeplan og fremmøtelister for 6 deltakere:

Fylkesmannen har gått igjennom 6 deltakermapper for ukene 7, 8, 38 og 40 i 2013. Nedenfor 

følger en oppstilling av deltakernes timer i disse ukene basert på vedlagte timeplaner. Uke 8 

er vinterferie, og uke 40 er høstferie. 
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I flere tilfeller samsvarer ikke fremmøtelistene med vedlagte timeplaner. Det er opplyst i 

kommunens redegjørelse at registreringen i fremmøtelistene har vært mangelfull. 

Fylkesmannen har derfor i hovedsak tatt utgangspunkt i vedlagte timeplaner i vurderingen av 

om deltakerne har et tilbud som er på full tid. 

Deltaker nr. 1:
Den generelle timeplanen for våren 2014 viser norskopplæring fra klokka 09.00 til klokka 
12.15. Videre viser planen ”intro” fra 12.45 til 14.20. På timeplanen er det også satt opp 
selvstudium fra klokka 18.00 til klokka 19.30. Dette viser at deltakeren pr. dag har opplæring 
i 4 timer og 50 minutter, eller 5 timer og 20 minutter dersom man inkluderer spisepause i 
opplæringstiden.  Det mangler 3,5 timer per uke på at denne deltakeren får opplæring på full 
tid i følge denne timeplanen.

Vedlagte timeplaner for ukene 7/13, 38/13 og 40/13 viser opplæring fra klokka 09.00 til 
klokka 14.20 hver dag. Disse ukene mangler også 3,5 timer på full tid hver uke.

Uke 8/13 er ikke fremmøte registrert, men det er opplyst at deltakeren har fulgt 
ferieprogrammet denne uken.

Deltaker nr. 2:
Timeplan for ukene 7/13 og 8/13 viser at deltakeren har norskopplæring fra klokka 09.00 til 
klokka 12.15 og ”intro”- timer fra 12.45 til 14.25. På timeplanen er det satt opp selvstudium 
fra klokka 15.00 til klokka 17.00.

Timeplanen viser at deltakeren har opplæring i 4 timer og 55 minutter per dag uten pause, og 
5 timer og 25 minutter med pause. Det mangler ca. 3 timer pr. uke i forhold til kravet om 
opplæring på full tid.

Ukene 38/13 og 40/13 slutter deltakeren klokka 14.20. Det mangler derfor ca. 3,5 timer pr.
uke på at deltakeren har opplæring på full tid.

Deltaker nr. 3:
Timeplan for ukene 7/13, 8/13 og 38/13viser at deltakeren har norskopplæring fra klokka 
09.00 til klokka 12.15 og ”intro”- timer fra 12.45 til 14.25. På timeplanen er det satt opp 
selvstudium fra klokka 15.00 til klokka 16.30.

Timeplanen viser at deltakeren har opplæring i 4 timer og 55 minutter per dag uten pause, og 
5 timer og 25 minutter med pause. Det mangler ca. 3 timer pr. uke i forhold til kravet om 
opplæring på full tid.

Timeplan for uke 8/13 viser opplæring i samfunnskunnskap fra klokka 09.00 til klokka 15.00 
fem dager. Dette oppfyller kravet til ukentlig opplæring på 30 timer.

Timeplan for uke 40/13 viser program fra klokka 09.00 til klokka 14.20. Det mangler derfor 
ca. 3,5 timer på at deltakeren har opplæring på full tid.
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Deltaker nr. 4:
Timeplan for ukene 7/13 og 8/13 viser at deltakeren har norskopplæring fra klokka 09.00 til 
klokka 12.15 og ”intro”- timer fra 12.45 til 14.25. 

Timeplanen viser at deltakeren har opplæring i 4 timer og 55 minutter per dag uten pause, og 
5 timer og 25 minutter med pause. Det mangler ca. 3 timer per uke i forhold til kravet om 
opplæring på full tid.

Uke 38/13 viser arbeidspraksis fra 08.00 til 16.00 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Mandag 
og onsdag er det kveldskurs fra 17.30 til 20.00. Uke 40/13 har deltaker 4 arbeidspraksis fire 
dager fra 08.00 til 16.00.

Det finnes ikke timelister for 2013, og heller ikke individuell plan fra denne perioden.

Deltaker nr.5:
Uke 7/13 viser at deltakeren har norskopplæring fra klokka 09.00 til klokka 12.15 og ”intro”-
timer fra 12.45 til 14.25. 

Timeplanen viser at deltakeren har opplæring i 4 timer og 55 minutter pr. dag uten pause, og 5 
timer og 25 minutter med pause. Det mangler ca. 3 timer pr. uke i forhold til kravet om 
opplæring på full tid.

Uke 8/13 viser opplæring i samfunnskunnskap fra klokka 09.00 til klokka 15.00. Kravet til 
program på full tid er oppfylt denne uken. 

Uke 38/13 har deltakeren tilbud fra klokka 09.00 til klokka 14.20 to dager. Han har 50 % 
permisjon. Det mangler ca. 4 timer på full tids tilbud i 50 %. 

Deltaker nr. 6:
Deltakeren har språkpraksisplass:

 Mars – april 2013:Fredager klokka 16 til 19 og lørdager fra klokka 10 til 16.
 Uke 8 og uke 40/2013: Arbeidstid ikke oppgitt. Ikke registrerte timer i

fremmøteskjema.

Timeplan uke 7/13 og uke 38/13 viser opplæring fra klokka 09.00 til klokka 14.25. Deltakeren 
har opplæring i 4 timer og 55 minutter pr. dag uten pause, og 5 timer og 25 minutter med 
pause. Det mangler ca. 3 timer pr. uke i forhold til kravet om opplæring på full tid.

Timeplan for uke 8/13 viser språkpraksis fra klokka 08.00 til klokka 17.30. I kontrakten er 
arbeidstid ikke oppgitt, og det er ikke registrert timer i fremmøteskjemaet. Dette utgjør 9,5 
timer per dag, og 47,5 timer per uke. Timeplanen viser at deltakeren har jobbet 10 timer for 
mye denne uken.

Uke 40/2013 er deltaker i språkpraksis. Timeplanen viser arbeid fra klokka 08.00 til klokka 
16.00. Dette er 40 timer per uke. Denne uken har deltakeren jobbet 2,5 timer for mye.
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Fylkesmannens vurdering
Fulltid i introduksjonsprogrammet skal regnes som 30 til 37,5 timer per uke, avhengig av om 
innholdet i programmet krever forberedelser eller etterarbeid utover det som er bundet i 
deltakerens program. I praksis vil dette være nedfelt i deltakerens timeplan.

Når innholdet i programmet hovedsakelig består av opplæringstiltak med betydelig krav til 
egenaktivitet, samt forberedelser eller etterarbeid, er full tid 30 klokketimer. Dersom 
programmet er uten krav til for- eller etterarbeid, er full tid 37,5 klokketimer.

Fylkesmannen anser at for å tilfredsstille kravet til full tid, må dager med opplæring utgjøre 6 
klokketimer og dager med praksis 7,5 timer.  

Departementet har forutsatt at man ved beregning av tid i programmet bruker begrepet ”time” 
i betydningen en klokketime. For den delen av programtiden som er opplæring, vil pauser 
mellom opplæringsbolkene inngå i en time. Dette innebærer at deltakeren må være til stede og 
ikke forlate opplæringen i pausene. Dersom en kommune tilbyr et program på 30 timer a 45 
minutter pr. uke, oppfylles ikke lovens krav om at programmet skal være på full tid.

Kommunen opplyser i sin redegjørelse at registreringen av ulike andre tiltak i programmet har 
vært for dårlig. Det nevnes at samarbeidsmøter med programrådgiver, deltakelse i 
kvinnegruppe, matprosjekt, foreldresamtaler i barnehage/grunnskole og helsefremmende tiltak 
kan ha vært en del av den individuelle planen uten at dette har blitt registrert. Det arbeides 
også med å etablere leksehjelp i en midttime mellom norskopplæring og ”introtimene”. Når 
dette er på plass, vurderer kommunen at deltakerne vil ha et heldagstilbud.

Fylkesmannen mener at noen av disse tilbudene kan inngå i individuell plan og regnes som 
del av et opplæringstilbud, men kan vanskelig se at samarbeidsmøter med programrådgiver og 
foreldresamtaler i skole og barnehage kvalifiserer for videre utdanning eller arbeid, og kan 
regnes som del av et programtilbud. 

Fylkesmannen har valgt å ta utgangspunkt i deltakernes timeplaner for å vurdere om tilbudet 
til den enkelte deltaker oppfyller kravet til introduksjonsprogram på full tid. Gjennomgangen 
viser at 5 av deltakerne ikke har et tilbud om introduksjonsprogram på full tid. En av 
deltakerne har et program med for mange timer i forhold til regelverket.

Tilbudet som er gitt i ”vinterprogrammet” og ”sommerprogrammet” oppfyller heller ikke 
kravet til program på full tid.

Fylkesmannen viser til at 30 timer er et minimum, og 37,5 timer et maksimum for antall timer 
i en uke i introduksjonsprogrammet. Det er ikke anledning til å ha et tilbud på mindre enn 30 
timer, og det er heller ikke anledning til å ha et program på mer enn 37,5 timer. Arbeid kan 
inngå som del av programtiden dersom deltakeren ønsker det, og kommunen mener arbeidet 
er relevant i forhold til deltakerens individuelle plan. Arbeid på kveldstid, i helger eller på 
fritiden i tillegg til ordinær programtid må regnes som aktivitet utenom programmet.

I deltakernes timeplaner er det lagt inn flere timer med selvstudium på slutten av dagen. Det 
foreligger ingen redegjørelse for hva selvstudium innebærer, og det er heller ikke registrert i 
fremmøtelistene. Etter Fylkesmannens vurdering kan ikke selvstudium i dette omfanget 
regnes som opplæringstiltak. Dersom programmet inneholder betydelig krav til egenaktivitet, 
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forutsettes det at egenaktiviteten er i en ramme som kan kontrolleres, og hvor det er anledning 
til å motta veiledning.

Når det gjelder opplæring i samfunnskunnskap, blir dette tilbudt i skolens ferier. 
Introduksjonslovens krav om opplæring i samfunnskunnskap er på 50 timer. Kommunen 
opplyser at tilbudet er på 25 timer pr. uke i totalt to uker, og at deltakerne disse ukene ikke får
et tilbud om opplæring på full tid. Fylkesmannen har heller ikke fått opplyst hvilke tilbud 
deltakerne har når de 50 timene opplæring i samfunnskunnskap er gjennomført. For to av 
deltakerne er det opplyst at de har 30 timer opplæring i samfunnskunnskap pr. uke. 

På bakgrunn av det ovennevnte, vurderer Fylkesmannen at deltakerne ikke har et tilbud om
introduksjonsprogram på full tid.

Fylkesmannens konklusjon

Skedsmo kommune oppfyller ikke kravet om introduksjonsprogram på full tid etter 

introduksjonsloven § 4 annet ledd.

4. Oppsummering
På bakgrunn av det som framgår av punktene 3.1. og 3.2 i denne tilsynsrapporten, har 
Fylkesmannen funnet følgende lovbrudd: 

4.1. Helårig introduksjonsprogram etter introduksjonsloven § 4 annet ledd  
Skedsmo kommune oppfyller ikke kravet om helårig introduksjonsprogram etter 
introduksjonsloven § 4 annet ledd. Skedsmo kommune må sørge for at alle deltakerne får 
tilbud om helårig introduksjonsprogram. 

4.2 Introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven § 4 annet ledd
Skedsmo kommune oppfyller ikke kravet om introduksjonsprogram på full tid etter 
introduksjonsloven § 4 annet ledd. Skedsmo kommune må sørge for at alle deltakerne får 
tilbud om introduksjonsprogram på full tid. 
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5. Prosedyre ved påpekt lovbrudd

Kommunelovens bestemmelser i kapittel 10A skal følges. Følgende prosedyre gjelder:

 Sammen med utsending av endelig tilsynsrapport får kommunen en frist for å sende

inn en plan som skal vise tiltak som settes i verk for å få en praksis som er i samsvar

med lovverket. Planen må også angi når tiltak vil være gjennomført.  Fristen for

innsending av plan går fram av oversendelsesbrevet.

 På grunnlag av kommunens plan, får kommunen en rimelig frist til å rette forholdene.

Hva som er en rimelig frist vurderes ut fra hvor komplekst det er å rette forholdet og

lovbruddets alvorlighetsgrad i forhold til å innfri enkeltpersoners rettigheter.

 Når lovbruddet er rettet og senest innen den fastsatte fristen, sender kommunen en

erklæring til Fylkesmannen om at lovbruddet er rettet.

 Dersom Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at lovbruddet er rettet, avsluttes

tilsynet gjennom brev til kommunen.

 Dersom kommunen ikke har rettet lovbrudd innen fristen, fatter Fylkesmannen

enkeltvedtak om pålegg om retting, jf. kommuneloven § 60 d første ledd.

 Hvis kommunen klager på vedtaket, kan ikke tilsynet avsluttes før klageinstansen

(BLD) har fattet endelig vedtak. Hvis kommunen ikke får medhold, vurderes videre

framdrift ut fra svaret fra klageinstansen.

 Avslutning av tilsyn gjøres gjennom brev til kommunen.

Oslo, 16. juni 2014

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Ann-Karin Bjerke Marit Kvamme



15

Vedlegg 1: Lovgrunnlaget for tilsynet

1. Tilsynsansvaret

Fylkesmannens hjemmel for å føre tilsyn med kommunenes oppfyllelse av plikter etter 

introduksjonsloven følger av introduksjonsloven § 23. Bestemmelsen trådte i kraft 1. 

september 2012.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet legger gjennom embetsoppdraget for 2013 

opp til at Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med to kommuner. 

For perioden 2013 til 2015 er tilsynstemaet hvorvidt introduksjonsprogrammet er helårlig og 
på fulltid.

IMDi har besluttet at Fylkesmannen skal føre tilsyn med dette temaet i en treårsperiode for å 
sikre et så kvalitativt godt tilsyn som mulig. Dette slik at det vil føres tilsyn med utvalgte 
kommuner det første året, andre utvalgte kommuner det andre året, og deretter vil samtlige av 
de utvalgte kommunene bli fulgt opp det tredje året.

Rimelig frist for å rette lovbrudd er ikke nærmere definert. Den fristen som settes, må stå i 

forhold til lovbruddets art og omfang og hvilken konsekvens det har for deltakeren og 

samfunnet.

2. Hvem det føres tilsyn med - Kommunens ansvar for introduksjonsordningen

Kommunen har ansvar for introduksjonsordningen, jf. introduksjonsloven § 3. Det betyr at det 

er kommunen som skal sikre at introduksjonsprogram både er helårlig og på fulltid, jf. 

introduksjonsloven § 4 annet ledd. Dersom tjenester til introduksjonsordningen leveres av 

andre enn kommunen selv, er det fortsatt kommunen som har ansvar for ordningen og det er 

kommunen vi fører tilsyn med.

3. Tilsynstema 2013.  Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid

Introduksjonsloven § 4 annet ledd fastslår at deltakerens introduksjonsprogram skal være 

helårlig og på fulltid. Målsettingen er at deltakeren raskt skal tilpasses arbeidslivet og at 

ordningen skal være utformet slik at den oppmuntrer til en mest mulig effektiv kvalifisering. 

Programmet skal derfor speile arbeidslivet og ha en ramme som samsvarer med arbeidslivet.  

Introduksjonsprogrammet skal som en følge av det være et helhetlig tilbud i en avgrenset 

periode. 

Deltakelse i introduksjonsprogrammet skal skje på heltid. Det er derfor ikke adgang til å delta 

i programmet på deltid, og det er heller ikke adgang å opptrappe deltakelsen slik at 

programmet til slutt blir på fulltid. En deltidsdeltakelse i programmet bryter med 

forutsetningene om effektivt program og vil skape et behov for supplerende sosialhjelp. 

Fulltids deltakelse er i tillegg en forutsetning for å få introduksjonsstønad, jf. § 8.

For deltakere som ikke kan nyttiggjøre seg programmet på fulltid, gir loven adgang til at 

programmet kan tilpasses den enkeltes behov, forutsatt at innholdet i programmet er i samsvar 

med lovens krav om norskopplæring, samfunnskunnskap og forberedelse for deltakelse i 
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yrkeslivet. Individuelle tilpasninger må ivareta kravet om at innholdet i programmet skal være 

arbeidsrettet. Det følger av rundskriv Q-20/2012 pkt. 4.3 at «Hvis en deltaker får problemer 

med å delta på fulltid, må kommunen vurdere å justere innholdet i vedkommende sin 

individuelle plan. Det kan også være aktuelt å justere de individuelle målene».

Dersom ikke deltakerens situasjon eller behov kan tilstrekkelig ivaretas ved individuelt 

tilpasset program, kan deltakeren få permisjon fra programmet. Regler for fravær og 

permisjon reguleres i forskrift av 18. juli 2003 nr. 973 om nyankomne innvandreres deltakelse 

i introduksjonsprogrammet. Fylkesmannen skal i dette tilsynet ikke undersøke deltakernes 

rettigheter og plikter ved fravær og permisjoner.

Begrepsforklaring

 Helårlig
Det følger av introduksjonsloven § 4 annet ledd at introduksjonsprogrammet skal være
helårlig. I følge forarbeidene (Ot.prp.28 (2002-2003) kapittel 12.4) betyr det at
programmet skal følge arbeidslivets regler for ferie. I forskrift om fravær og permisjon
ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen av 18.7.2003 nr.
973 fremgår det at deltakerne skal ha opptil 25 virkedagers ferie. Det vil si at
introduksjonsordningen skal ha et 47 ukers program med fradrag for bevegelige fri- og
helligdager, for å være et helårlig program.

Der hvor norskopplæring er lagt til skolesektoren, har kommunen en aktivitetsplikt i
skolens ferie.  Kommunen kan i skolens ferier tilby et program som inneholder
samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til arbeidslivet for å oppfylle krav til
helårlig program, jf. Ot.prp.28 (2002-2003) kapittel 12.4. Sommerjobb kan være et
eksempel på dette.

Det følger av bestemmelsen i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne
innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen § 6-2 at kommunen bestemmer når
ferien skal avvikles (fellesferie). Det er ikke gitt noen adgang til å ha aktivitet i
planlagt ferietid og dermed opparbeide seg fleksible rettigheter som kan tas ut på et
senere tidspunkt slik det i noen deler av arbeidslivet er gitt adgang til avspasering av
fleksitid.

Kommunen kan gi sammenhengende ferie i fem uker, eller de kan gi noen uker på
sommeren og noen dager til høstferie, vinterferie, jul og påske. Kommunen kan
fastsette regler om ferieavvikling for deltakerne i introduksjonsprogram i form av et
feriereglement. Utgangspunktet er at kommunens organisering av ferien skal
kommuniseres til den enkelte deltaker, og organiseringen skal være forutsigbar og lik
for alle deltakerne.

Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i
introduksjonsordningen av 18.7.2003 nr. 973 § 6-1 første ledd oppregner fridager i
løpet av året. Forskriften § 6-1 annet ledd gir den som ikke hører til Den norske kirke,
rett til fri fra deltakelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad i opp til to
virkedager hvert kalenderår i forbindelse med feiring eller markering av religiøse
høytider. Dette følger av lov om trossamfunn kapittel II a rett til fri ved religiøse
høytider.
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 Fulltid
Det følger av introduksjonsloven § 4 annet ledd at introduksjonsprogrammet skal være
på fulltid. I følge forarbeidene (Ot.prp.28 (2002-2003) kapittel 12.4) betyr det at det
skal være et heldagsprogram. Fulltid skal regnes som 30 til 37,5 timer. Spennet
mellom 30 og 37,5 timer per uke gir kommunen et skjønn i tilpasningen av
programmet, men dette må være planlagt (ikke vilkårlig fra uke til uke) og forutsigbart
for deltaker og likt for alle.

Av lovens forarbeider følger det at omfanget av fulltid skal avhenge av om innholdet 
krever forberedelser eller etterarbeid ut over det som er bundet i deltakerens program 
(i praksis er nedfelt i timeplanen). Når innholdet hovedsakelig består av 
opplæringstiltak med betydelig krav til egenaktivitet, samt forberedelser og etterarbeid 
(eller lekser), er 30 timer fulltid, jf. Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) kapittel 12.4. For å 
sikre planmessighet, forutsigbarhet og likhet bør tidsrammen (eller timeplanen) 
fremgå eller legges ved den individuelle planen. 

30 timer blir et minimum, og 37,5 timer per uke blir et maksimum. Det åpnes ikke for 
noen mulighet til å gå ut over maksimalt timetall per uke som en type 
”fleksitidsordning” eller for å gjøre unna programmet på veldig kort tid. Der 
kommunene har etablert en struktur med lenger programtid i en periode for å 
opparbeide tid til ”avspasering” på inneklemte fridager, samt høstferie, juleferie og 
vinterferie, forutsetter dette at deltakerne samtykker i dette. Der en deltaker pga 
omsorgsansvar ikke har forutsetninger for å kunne følge opp dette, kan ikke 
kommunen pålegge vedkommende å følge dette, og trekke i stønaden dersom deltaker 
må gå etter avtalt programtid.

I følge forarbeidene legges det til grunn at fulltidsprogram er fleksibelt, avhengig av i 
hvilken grad tiltaket krever tidsbruk utover det som er bundet av programmet. 
Kommunen bør legge til rette for et fleksibelt kvalifiseringstilbud, for eksempel at 
aktiviteter eller praksis (arbeidspraksis eller språkpraksis) også på kveldstid bør kunne 
regnes inn i programtiden hvis deltaker selv ønsker dette. Arbeid i helg og fritid er i 
utgangspunktet ikke en del av programmet. Det er rom for fleksibilitet når det gjelder 
lengden på den enkelte virkedag, men forarbeidene sier ikke uttrykkelig hvor lange 
dager deltakerne maks kan ha. Arbeidslivets regler ligger til grunn, og departementet 
vurderer at utgangspunktet for lengde pr dag bør være arbeidstidsbestemmelser i 
arbeidsmiljøloven (aml.). Se aml. § 10-4 som fastslår at den alminnelige arbeidstid 
ikke må overstige ni timer i løpet av 24 timer, samt kommunens tariffavtale for deres 
ansatte mht ”normalarbeidstid”.

Det følger av forarbeidene at et heldagsprogram ikke nødvendigvis innebærer at 
opplæringsdelen skal vare hele dagen. Et heldagsprogram kan inneholde både 
norskopplæring, samfunnskunnskap, utdanning, arbeid eller annet som kan defineres 
som tiltak for forberedelse til arbeidslivet. Der programmet inneholder betydelig krav 
til egenaktivitet, som for eksempel egenfordypning eller studier, forutsettes det at 
egenaktiviteten er arbeidsrettet og i en ramme som kan kontrolleres og hvor det er 
anledning til å motta veiledning. Arbeid kan inngå som en del av programtiden hvis 
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deltaker ønsker det og kommunen mener at arbeidet er relevant i forhold til 
deltakernes individuelle plan. Arbeid i helger og på fritid/kveldstid i tillegg til ordinær 
programtid må regnes som en aktivitet utenom programmet.

Et sentralt spørsmål er hvordan begrepet «time» i introduksjonsprogrammet skal 
forstås. Er dette en klokketime eller en ”skoletime” à 45 minutter? Dette er ikke 
definert i forarbeider eller rundskriv, og spørsmålet er aktuelt fordi programmet ofte 
består av både opplæring og andre tiltak. Voksenopplæringen har tradisjonelt 
praktisert en fordeling med 45 minutter opplæring. Man har da regnet en time som en 
skoletime, dvs. 45 minutter. I forskrift til opplæringsloven sies det at opplæringen kan 
organiseres i bolker av ulik lengde slik kommunen finner det hensiktsmessig (§ 1-6). 

Utdanningsdirektoratet har i rundskriv av 9. august 2012, jf. Rundskriv Udir 01-2012, 
klart definert at timetallet er fastsatt som enheter på 60 minutter. For samordning i 
regelverket skal dette også utledes av introduksjonsloven. Departementet forutsetter at 
en ved beregning av tid i programmet bruker begrepet ”time” i betydningen en 
klokketime – og at dette gjøres i alle sammenhenger der begrepet benyttes i 
introduksjonsordningen. For den delen av programtiden som er undervisning, kan 
dette likevel innebære at pauser mellom opplæringsbolkene inngår i en time. Da må i 
så fall deltaker være tilstede i pausen, hun eller han kan ikke forlate opplæringen i 
pausene. En kommune som tilbyr et program på 30 ganger 45 minutter (30 
”skoletimer”) per uke oppfyller dermed ikke lovens krav om fulltid. Pauser som sådan 
er heller ikke beskrevet i forarbeidene. Her må kommunen dermed legge sin praksis til 
grunn som ellers i arbeidslivet, og dette kan medføre at det legges inn pauser i løpet av 
arbeidsdagen. 

Introduksjonsordningen bygger på prinsippet om full deltakelse og individuelt 
tilrettelagt program.  Videre bygger introduksjonsordningen på prinsippet om at det er 
deltakelsen i introduksjonsprogrammet som gir rett til utbetaling av 
introduksjonsstønad.  For deltakere uten andre midler til livsopphold enn 
introduksjonsstønad, vil en redusert stønad som følge av deltidsdeltakelse i 
programmet antagelig ikke gi tilstrekkelig grunnlag for å dekke utgifter til livsopphold 
eller bolig. Dette vil bryte med lovens forutsetning om at deltakelse i 
introduksjonsprogrammet skal være et alternativ til sosialhjelp. Kravet om full 
deltakelse underbygger formålet om at deltakelse i introduksjonsordningen kan sikre 
lettere overgang til arbeidslivet.  Det er derfor ikke adgang til delvis deltakelse i 
introduksjonsprogrammet.

Der en deltaker på grunn av sykdom eller skade synes å være hindret fra deltakelse på 
fulltid, skal man søke å tilpasse introduksjonsprogrammet slik at deltakeren likevel 
kan delta på fulltid.  Et individuelt tilrettelagt program vil derfor kunne være mindre 
krevende enn arbeid.

Kommunen kan tilpasse programmet til individets forutsetninger og behov og legge 
inn behandling eller andre typer sosialiserende tiltak innenfor programmets rammer, 
forutsatt at det ivaretar lovens formål, som er å legge til rette for deltakelse i yrkes- og 
samfunnsliv. 

Selv om programmet er individuelt tilpasset den enkeltes behov, skal innholdet være 
arbeidsrettet.  
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Det følger imidlertid av bestemmelsen i fraværsforskriften kapittel 2 og 3 at den 
enkelte deltaker har rett til å beholde introduksjonsstønaden selv om vedkommende 
har uteblitt fra deltakelse i introduksjonsprogrammet. Fraværet må i det tilfelle skyldes 
sykdom eller skade.

Det er også adgang til permisjon både med og uten stønad, jf. forskrift av 18. juli 2003 
om fravær og permisjoner ved nyankomne innvandres deltakelse i 
introduksjonsordning.
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ivaretagelse av kommunal 

eiendom i sak 8/2014 med følgende problemstillinger: 

a. En analyse av Skedsmo kommunes eiendomsforvaltnings overordnede styringsgrunnlag.

b. Har Skedsmo kommune tilstrekkelig kontroll med drift og vedlikehold av formålsbyggene?

Revisjonen har gjennom rapporten avdekket flere forhold. I analysen av kommunens overordnede 

styringsgrunnlag har revisjonen funnet at kommunen mangler en helhetlig politisk vedtatt plan som 

kan brukes i mål- og resultatstyring av eiendomsforvaltningen selv om enkeltelementer er på plass.  

I analysen av om Skedsmo kommune har tilstrekkelig kontroll med drift og vedlikehold av 

formålsbyggene har revisjonen funnet at:

 eiendomsavdelingen i all hovedsak har systemer og internkontrollrutiner.  Det gjenstår

implementering av et fagsystem for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU-

system). Videre gjenstår noe arbeid med internkontrollsystem (IK-bygg).

 det finnes systemer og rutiner både gjennom internkontrollhåndbøker og års/uke planer for

vaktmestere.  Det finnes også systemer for internkontroll.

 en stikkprøvegjennomgang viser mangelfull rapportering av internkontrollrutiner knyttet til

årlig tilstandskartlegging og «meldeskjema legionella».

 driftsavtaler som avklarer ansvarsdeling mellom virksomhetene og eiendomsavdelingen er

ikke på plass, til tross for at behovet for slike ansvarsavklaringsavtaler har vært kjent i fire

år.

 det ikke utarbeides flerårige vedlikeholdsplaner i tilknytning til årsbudsjett og fireårige

handlingsplaner.

 Det finnes ingen rutiner for bruken av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold

(FDV-dokumentasjon), og FDV-dokumentasjonen brukes i varierende grad.

Når det gjelder spørsmålet om Skedsmo kommune har et godt verdibevarende vedlikehold viser 

gjennomgangen at eiendomsavdelingen selv mener at det tidligere estimerte og kommuniserte 

vedlikeholdsetterslepet på 100 millioner kroner er for lavt. Revisjonen presiserer på at det på alle 

områder er viktig å presentere et fullstendig og godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Dette 

gjelder også vedlikeholdsbehovet. 

Revisjonens anbefalinger er som følger: 

1. Skedsmo kommune bør få på plass en overordnet og fullverdig eiendomsstrategi.
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2. Skedsmo kommune bør sikre at internkontrollrutiner etterleves og at planlagte driftsavtaler

med virksomhetene blir implementert.

3. Skedsmo kommune bør utarbeide flerårige vedlikeholdsplaner.

4. Skedsmo kommune bør nyttiggjøre seg sentrale deler av FDV-dokumentasjonen gjennom

systemer/rutiner og etterlevelse av disse.

Forslag til vedtak 
2. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi,

drift og vedlikehold til orientering.

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og

anbefalinger herunder:

 vurdere behovet for en overordnet og fullverdig eiendomsstrategi, herunder

flerårig vedlikeholdsstrategi.

 sikre at internkontrollrutiner etterleves, og at planlagte driftsavtaler med

virksomhetene blir implementert.

 nyttiggjøre seg sentrale deler av FDV-dokumentasjonen gjennom

systemer/rutiner og etterlevelse av disse.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan

anbefalingene er fulgt opp innen 1.11.2015.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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SAMMENDRAG 

Formål med prosjektet 

Formålet med prosjektet har vært å se nærmere på kommunens eiendomsstrategi og hvorvidt 
kommunen har god kontroll med drift og vedlikehold av formålsbyggene. 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger: 
1. En analyse av Skedsmo kommunes eiendomsforvaltnings overordnede styringsgrunnlag 
2. Har Skedsmo kommune tilstrekkelig kontroll med drift og vedlikehold av formålsbyggene? 

Revisjonens oppsummering av funn 

Det overordnede styringsgrunn/aget/eiendomsstrategi 
Når det gjelder det overordnede styringsgrunnlaget for eiendomsforvaltning i Skedsmo har 
revisjonen sett på om det foreligger en politisk vedtatt strategi eller overordnet styringsdokument for 
eiendomsforvaltningen. Det følger av sentrale planbestemmelser i plan- og bygningsloven at det 
kan utarbeides kommundelplaner for bestemte virksomhetsområder eller temaer. Det følger også av 
NOU 2004:22 «Veidholdte bygningen> at eiendomsforvaltning generelt bør ha en vedtatt eierstrategi 
gjennom overordnede bestemte politiske mål for eiendomsforvaltningen. 

Denne forvaltningsrevisjonen viser at det ikke finnes en helhetlig politisk vedtatt strategi eller 
overordnet styringsdokument for eiendomsforvaltningen i Skedsmo. Det finnes politiske vedtak som 
er elementer i en slik strategi og da gjennom kommuneplan med delplaner, og årlige 
handlingsplaner. Eksempelvis er det i kommuneplanen vedtatt retningslinjer for estetikk for nye 
bygg og i kommunedelplanen om energi og klima er det føringer knyttet til energibruk og utfasing av 
oljefyring i kommunale bygg. Disse retningslinjene er operasjonalisert i årlige budsjettmål og 
handlingplaner i et fireårig perspektiv. 

Systemer og rutiner drift og vedlikehold 
Når det gjelder systemene og rutinene som brukes opp mot driften og vedlikeholdet av 
formålsbyggene har revisjonen sett spesielt på systemene og rutinene i eiendomsavdelingen og 
undersøkt tilstandskartleggingen på formålsbyggene. Det å ha detaljert tilstandsinformasjon på 
hvert enkelt bygg er det viktigste som må være på plass i all eiendomsforvaltning, fordi dette skal 
danne grunnlag for både drift og vedlikehold. Vi har videre sett på eiendomsavdelingens 
vedlikeholdsplaner og rapportering samt omtale av vedlikeholdsetterslepet i Skedsmo. Vi har 
vurdert om Skedsmo har et verdibevarende vedlikehold med målsetning å bevare 
eiendomsformuen. Rådmannen har lagt til grunn at dette er politikernes ønske, i tråd med 
anbefalingen i NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle». 

Eiendomsavdelingen har to fagsystemer knyttet til drift og vedlikehold av formålsbyggene. Det ene 
systemet er et internkontrollsystem som heter IK-bygg. Formålet med IK-bygg er å samle inn og 
synliggjøre bygningsmassens tilstand samt å sikre internkontrollen opp mot lovkrav. Det andre 
fagsystemet heter Lydia som er et totalsystem for både forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 
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(FDVU-system) av eiendomsmassen. Revisjonens gjennomgang viser at bruken av IK-bygg ikke er 
fullt ut implementert, da verken årshjulet for eiendomsforvaltningen i IK-bygg følges fullt ut (hva 
gjøre når), og at alle tilstandskartleggingsmulighetene i IK-bygg er tatt i bruk. Kommunen har 
bestemt seg for at FDVU-systemet Lydia skal ikke lenger brukes og skal erstattes av et nytt FDVU
system som heter Facilit. 

Denne forvaltningsrevisjonen viser at tilstandskartleggingen på formålsbyggene i Skedsmo skjer på 
mange måter. IK-bygg er planlagt brukt i fullversjon med detaljerte tilstandsinformasjonsspørsmål 
på hvert enkelt bygg. 

Når det gjelder rutiner er dette skriftliggjort i eiendomsavdelingen både når det gjelder 
brannhåndbok og internkontrollhåndboken. Eiendomsavdelingen har også etablert et dokumentert 
system som viser at rutinenes etterleves. Rapporteringen på en de årlige tilstandskartlegginger er 
mangelfull. Blant annet mangler rapportering på «meldeskjema legioneffa» på to av ti bygg på en av 
de to årlige innrapporteringene. 

Revisjonens gjennomgang av driften viser at det finnes rutiner for vaktmesterne i 
internkontrollhåndboken knyttet til drift og dokumentasjon. Når det gjelder driftsavtaler mellom 
eiendomsavdelingen/vaktmesterne og virksomhetene er det etablert to forskjellige skriftlige avtaler. 
Den ene avtalen kalles ansvarsmatrise. Avtalen avklarer hva som er eiendomsavdelingens 
/vaktmesternes ansvar og oppgaver på den ene siden, og hva som virksomhetenes ansvar og 
oppgaver på den andre siden. Avtalen ble anbefalt tatt i bruk i en rapport fra et eksternt 
konsulentfirma i november 2010, men er fortsatt ikke på plass. 

Den andre driftsavtalen som er etablert, er en avtale for driften av servicetjenester og gjelder kun 
institusjonsbyggene i Skedsmo. Det er opprettet et excel-ark på hvert bygg hvor brukerne melder 
inn servicebehov og vaktmesterne følger opp og kvitterer ut. Gode tilbakemeldlinger på dette 
systemet gjør at systemet skal tas i bruk på alle bygg, men dette er ikke iverksatt. 

Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-dokumentasjon) skal foreligge på alle nye 
bygg. Dette for å kunne danne grunnlaget for driften og vedlikeholdet i et langsiktig perspektiv. 
Revisjonens gjennomgang viser at FDV-dokumentasjon i liten grad brukes opp mot 
vedlikeholdsplaner, og det finnes ikke rutiner for bruken av FDV-dokumentasjon. 

Revisjonens gjennomgang viser også at det ikke utarbeides flerårige vedlikeholdsplaner for 
formålsbyggene i Skedsmo. Kravet til flerårige budsjetter og planer samt realistiske budsjett-tall 
følger av kommuneloven § 44. 

Når det gjelder vedlikeholdsetterslep på formålsbyggene viser revisjonens gjennomgang at 
eiendomsavdelingen selv vurderer det slik at vedlikeholdsetterslepet er høyere enn 100 millioner 
kroner som er kommunisert tidligere. Eiendomsavdelingen fortalte at hva som er det reelle 
vedlikeholdsetterslepet på formålsbyggene er uvisst. 
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Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 

Det overordnede styringsgrunnlaget/eiendomsstrategi 
Når det gjelder eiendomsforvaltningens overordnede styringsgrunnlag mangler det en helhetlig 
politisk vedtatt plan som kan brukes i mål- og resultatstyring. Enkeltelementer i et overordnet 
styringrunnlag er på plass. Det gjelder for eksempel estetikk og klimabelastning på bygg. Det 
viktigste enkeltelementet i en slik helhetlig plan er etter revisjonens oppfatning en 
vedlikeholdsstrategi, og det har ikke Skedsmo kommune på plass. 

Systemer og rutiner drift og vedlikehold 
Når det gjelder Skedsmo kommunes kontroll med drift og vedlikehold viser revisjonens 
gjennomgang at eiendomsavdelingen har systemer og internkontrollrutiner på plass i all hovedsak. 
Pr i dag mangler et helhetlig fungerende FDVU-system for drift og vedlikehold av eiendomsmassen. 
Internkontrollsystemet for tilstandsregistering og lovpålagte krav er heller ikke fullt ut implementert. 
Tilstandsinformasjonen på byggene er et sentralt spørsmål og her svikter det noe på rapportering av 
tilstandskartleggingen som vaktmesterne utfører. Revisjonens gjennomgang viser også at en del av 
tilstandskartleggingen skjer sent på året og ikke i første halvår, noe som er i strid med faglige 
standarder. Tidspunktet for tilstandskartlegging er viktig for å samordne planleggingen av 
vedlikeholdsbehovet med budsjettprosessen. 

Revisjonens gjennomgang av drift viser at det finnes systemer og rutiner både gjennom 
internkontrollhåndbøker og års/uke planer for vaktmestere. Driftsavtaler som avklarer ansvarsdeling 
mellom virksomheten og eiendomsavdelingen er ikke fullt ut på plass. Behovet for slike 
ansvarsavklaringer har vært kjent i lang tid. Driftsavtaler mellom eiendomsavdelingen og 
tjenestestedene er viktige for å avklare ansvarforholdet mellom eiendomsavdelingen og brukerne av 
byggene, og burde etter revisjonens syn vært på plass. 

Revisjonens gjennomgang viser også at det ikke utarbeides flerårige vedlikeholdsplaner i 
tilknyttning til årsbudsjett og fireårige handlingsplaner. Dette svekker etter revisjonens vurdering 
muligheten for å drive verdibevarende vedlikehold. 

Når det gjelder spørsmålet om Skedsmo kommune har et godt verdibevarende vedlikehold viser 
gjennomgangen at eiendomsavdelingen selv mener at det tidligere estimerte og kommuniserte 
vedlikeholdsetterslepet på 100 millioner kroner er for lavt. Revisjonen presiserer på at det på alle 
områder er viktig å presentere et fullstendig og godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Dette 
gjelder også vedlikeholdsbehovet. 
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ANBEFALINGER 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

1. Skedsmo kommune bør få på plass en overordnet og fullverdig eiendomsstrategi 

2. Skedsmo kommune bør sikre at internkontrollrutiner etterleves og at planlagte driftsavtaler 
med virksomhetene blir implementert 

3. Skedsmo kommune bør utarbeide flerårige vedlikeholdsplaner 

4. Skedsmo kommune bør nyttiggjøre seg sentrale deler av FDV-dokumentasjonen gjennom 
systemer/rutiner og etterlevelse av disse. 

Jessheim, 4.9.2014 

b,\A'- ~[):)~ 
Nina Neset 
revisjonssjef 

EIENDOMSFORVALTNING 

~, 
uud Nordvik 

Avd.leder 
forvaltningsrevisjon 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og formål med prosjektet 

Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 vedtatt av kommunestyret 30.1.2013 
sak 2010/2268, vedtok kontrollutvalget 13.5.2013 et prosjekt om forvaltning av kommunale 
eiendommer i Skedsmo. 

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å se nærmere på eiendomsforvaltningen i Skedsmo. 
Det er utarbeidet en problemstilling knyttet til det overordnede styringssystemet, og en 
problemstilling knyttet til drift og vedlikehold av formålsbyggene. I endelig prosjektplan vedtatt 
24.2.2014 var det to hovedproblemstillinger: 

1. En analyse av Skedsmo kommunes eiendomsforvaltnings overordnede styringsgrunnlag 
2. Har Skedsmo kommune tilstrekkelig kontroll med drift og vedlikehold av formålsbyggene? 

Prosjektet er gjennomført i perioden februar 2014 til august 2014 av Lars-Ivar Nysterud og Ingar F. 
Leiksett. 

1.2 Generelt om eiendomsforvaltning 

Kommunesektoren forvalter en stor mengde bygg og har tre eiendomsporteføljer: 
• Grunneiendommene 
• Boligene 
• Formålsbyggene 

Som grunnlag for politisk styring er det viktig med oversikt over arealene, behov for nye lokaler, eie 
eller leie og valg av vedlikeholdsstrategi. 

Både NOU 2004:22 og andre utredninger og veiledninger peker på viktigheten av informasjon og 
kommunikasjon mellom eier og forvalter. Her pekes på at det er de folkevalgte som eier 
eiendomsmassen og er avhengig av gode saksframlegg fra administrasjonen. Rådmannen 
organiserer og leder kommunenes administrasjon.Norsk Kommunalteknisk Forening sto bak 
rapporten «Bedre eierskap i kommunene» (NKF, januar 2007). I rapporten poengteres at 
kommunestyrets og formannskapets eierrolle må utvikles i samarbeid med administrasjonen. Det 
kommer videre fram at samarbeidet mellom rådmann og eiendomssjef har stor betydning for 
utviklingen av formannskapet som eierorgan. Figuren nedenfor illustrerer «styringssystemet». 
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Figur 1 Styringssystemet for kommunal eiendomsforvaltning 

Kilde: DIBK 

Forslag 
Rapportering 
Nøkkeltall 
Tilstand 

\ 
I 

I 

' 

Politiske organer 

Eiendomsforvaltningen 

\ 
Mål 
Prioriteringer 
Bevilgninger 
Vedtak 

I 

Figuren ovenfor viser at politiske organer til en viss grad er avhengig av forslag fra administrasjonen 
for å få nødvendig grunnlag for å fastsette mål og prioriteringer, jf. kriteriet om at det må foreligge 
overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen Dette bør danne grunnlaget for en 
aktiv eiendomsstrategi. (NOU 2004: 22, kapittel 2.7.1). 

I denne sammenheng viser figuren ovenfor også at adminstrasjonen må rapportere, vise nøkkeltall 
og hvilken tilstand det er på eiendomsmassen. Tilstandsvurderingen av eiendomsmassen er ifølge 
NOU 2004:22 hovedkomponenten i systemet og det gjelder å ha gode systemer som frambringer 
god og detaljert tilstandsinformasjon til rett tid . Figuren nedenfor viser hvordan tilstandsinnhenting 
starter årshjulet i eiendomsforvaltningen og tilstandsvurderingen legger grunnlag for rapportering og 
budsjettarbeidet. Gjennom rapporteringen forventes eiendomsforvaltningen å legge fram drifts- og 
vedlikeholdsplaner, rapportering på måloppnåelse og forslag til endringer i de overordnede målene. 
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I figuren nedenfor er årshjulet til eiendomsforvaltningen gjengitt slik DIBK har utformet det. 

Figur 2 Årshjul eiendomsforvaltning 

BUDSJETT 

September- november 

Forvalter foreslår budsjett for 
gjennomforing av tiltak for å 
ta vare på bygningene samt 
sikre helse miljo og sikkerhet 
til brukerne. 

Kilde: DIBK 

RAPPORTERING 

Mat- august 

Forvalter rapporterer om tilstanden 
herunder hva som er utfort siste år 
samt behov for nye tiltak bl råd· 
mannen som rapporterer Videre Ill 
formannskapet. 

1.3 Avgrensninger og problemstillinger 

Som nevnt i kapittel 1.1 er problemstillingene formulert slik: 

KARTLEGGING 

Januar- aprll 

Forvalter kartlegger tilstanden 
sammen med bruker gjennom 
vernerunder I henhold til lnteffi4 
kontrollforskriften. Forvalter 
vurderer tilstand og foreslår tiltak 
i egen rapport. 

1. En analyse av Skedsmo kommunes eiendomsforvaltnings overordnede styringsgrunnlag 
2. Har Skedsmo kommune tilstrekkelig kontroll med drift og vedlikehold av formålsbyggene? 

Den første problemstillingen avgrenses til å se på det politisk vedtatte styringsgrunnlaget som 
eiendomsavdelingen skal styre etter. 

Den andre problemstillingen er avgrenset til å se på avdeling for bygningsdrift i Skedsmo kommune. 
Avdeling for bygningsdrift har ansvar for drift og vedlikehold av formålsbyggene. Formålsbyggene 
utgjør hovedtyngden av bygningsmassen til Skedsmo kommune. Utvalgte formålsbygg som det 
finnes nøkkeltall for i KOmmune-STat-Rapportering (KOSTRA) , er administrasjonslokaler1

, 

barnehager, idrettsanlegg, institusjoner, kultur og skoler. 

Renhold og Skedsmo kommunale boliger (SKB) og grunnerverv samt byggeprosjekter er egne 
enheter i eiendomsavdelingen og blir ikke undersøkt i denne rapporten . 

1 ifølge KOSTRA er dette lokaler som benyttes til funksjonene 100 (politisk styring), 110 (kontroll og revisjon) , 
120 (administrasjon), og 121 (lokaler knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom). 
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Rapporten gir en oversikt over politisk og adminstrativ organisering i Skedsmo sammenlignet med 
andre større kommuner. Utover det er ikke organisering av eiendomsforvaltningen i Skedsmo 
undersøkt i rapporten. Uavhengig av organisering må man stille de samme krav til innholdet i 
forvaltningen. 

Rapporten tar utgangspunkt i kommunens regnskap slik det foreligger og undersøker ikke om 
avgrensningen mellom drift og investering er korrekt. Reglene om dette følger av kommuneloven § 
46 nr 5, regnskapsforskrifter og GKRS nr 4. 

I 2006 gjennomførte Norsk kommunalteknisk forening, gjennom forum for offentlige bygg og 
eiendommer (FOBE), en undersøkelse av kommunenes utgifter til vedlikehold av bygninger fordelt 
på driftsregnskap og investeringsregnskap. I sammendraget i undersøkelsen konkluderte FOBE 
slik: 

«Kommunenes utgifter til vedlikehold av kommunale bygg ført i driftsregnskapet gir ikke et 
bilde av det reelle vedlikeholdsnivået. Kommunene utfører også vedlikehold over 
investeringsregnskapet» 

Videre skriver FOBE 
«kommunene vedlikeholder sine bygg gjennom rehabilitering ved bruk av investeringsmidler. 
For lite brukes over driften». 

1.4 Begreper og definisjoner innen eiendomsforvaltning 

«God eiendomsforvaltning er å gi brukerne gode og effektive bygg til lavest mulig kostnad» (NOU: 
2004:22). Eiendomsforvaltning deles grovt i fire deler, FDVU: 

• Forvaltning er oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie av bygninger og lokaler, 
økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon med mer. 

• Drift er oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner 
skal fungere som planlagt som betjening av installasjoner, forsyning av energi, vann etc., 
renhold og renovasjon. 

• Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen på et 
fastsatt kvalitetsnivå, og derved gjør det mulig å bruke bygget til sitt tiltenkte formål innen en 
gitt brukstid. 

• Utvikling av byggverk menes aktiviteter for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye 
krav fra brukere, marked og myndigheter, eksempelvis løpende ombygging, tiltak for å 
etterkomme offentlige krav og pålegg, og oppgradering. 

KOSTRA bruker følgende definisjon som ligger til grunn for regnskapsføringen: 

• Forvaltning av eiendom (utgifter til administrasjon, forsikringer, skatter og avgifter) 

• Drift av eiendom (utgifter til løpende drift, renhold, energi, vann, avløp og renovasjon) 
• Vedlikehold av eiendom (utgifter til planlagt vedlikehold og utskiftninger) 

1.5 Oppbygging av rapporten 
I kapittel 2 legger vi frem de data og den informasjon som er blitt samlet inn, og hvordan 
innsamlingen har foregått. 
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I kapittel 3 presenteres generelle fakta om organisering og bemanning av Skedsmo kommunes 
eiendomsavdeling. I tillegg viser kapitlet sentrale nøkkeltall. 

Kapitlene 4 og 5 omhandler hver av de to problemstillingene nevnt ovenfor. Her setter vi først opp 
kriterier, og deretter presenteres de funn og fakta som er relevante i forhold til kriteriene. I hvert 
kapittel gjør vi en vurderinger av fakta opp mot kriteriene. 

Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger er plassert i sammendraget foran i rapporten. 
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2 ANVENDTE METODER I PROSJEKTET 

2.1 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterieriene i denne rapporten er hentet fra følgende kilder: 

• NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle». 

• Plan- og bygningsloven 
• Kommunelovens regler om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet 

• Kommunelovens bestemmelser om økonomiplan og økonomiplanlegging. 

• Videre vedtak fra kommunestyret i Skedsmo juni 2011 om «status og framtidig organisering 
av eiendomsforvaltningen i Skedsmo». 

2.2 Datainnsamling og datagrunnlag 

2. 2. 1 Dokumenter fra kommunen 

For å belyse problemstillingene i rapportens faktadeler er de viktigste kildene Skedsmo kommunes 
egne dokumenter om eiendomsforvaltning, blant annet kommuneplan 2011-2022, handlingsplan 
2014-2017 og kommunestyresak 11/49 «Status og fremtidig organisering av eiendoms
forvaltningen». Videre eiendomsavdelingens tjenesteanalyse eller årsrapport for 2011 og 2012. 

2.2.2 Intervjudata 

Vi har gjennomført intervjuer med eiendomssjefen i kommunen og leder og ansatte i avdeling for 
bygningsdrift. Videre har vi intervjuet gruppelederne for de to største partiene i formannskapet. 

2.2.3 KOSTRA 

Relevante nøkkeltall om eiendomsforvaltning er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin 
KOSTRA-rapportering. Veilederen som ligger til grunn for regnskapsføring og -rapportering har blitt 
endret noe de senere år og det er derfor mulige feilkilder i tallmaterialet. 

2.3 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

De innsamlede data er innhentet for og omhandler kun denne rapportens problemstillinger og 
gyldigheten anses dermed å være høy. Gyldighet er også dekket opp gjennom at det er innhentet 
informasjon fra flere kilder. 

Pålitelighet er et uttrykk for hvor nøyaktig innsamling av data har vært, og at det ikke er skjedd 
systematiske feil underveis i innsamlingen. Alle dokumenter som er gjennomgått, er mottatt fra 
Skedsmo kommune eller hentet fra deres nettsider. Intervjuene ble gjennomført etter en 
intervjuguide der temaene og hovedspørsmålene var utarbeidet på forhånd. 

Det er skrevet referater fra intervjuene, og disse er søkt bekreftet/verifisert av de intervjuede i 
ettertid. Referatene fra intervjuene med politikerne er noenlunde sammenfallende, men det er kun et 
av disse to intervjuene som er verifisert. Selv om dette svekker faktainnsamlingen noe, anser ikke 
revisjonen at dette har svekket funnenes gyldighet i stor grad. Rapportens faktadel er også 
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gjennomgått med kommunens kontaktpersoner i tilknytning til dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
Kontaktpersonene har kommentert og gjennom det kvalitetssikret faktadelen av rapporten. 
Revisjonen anser således påliteligheten totalt sett for å være høy. 
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3 ORGANISERING, BEMANNING OG NØKKEL TALL 

I dette kapittelet gis en oversikt over den politiske og administrative organiseringen av 
eiendomsforvaltningen i Skedsmo.I kapitlet har revisjonen også vist til nøkkeltall fra KOSTRA. 

3.1 Innledning 

Skedsmo kommune er politisk organisert etter hovedutvalgsmodellen, med 4 hovedutvalg, 
formannskap og kommunestyre. Eiendomsavdelingen i Skedsmo er organisert under 
sentraladministrasjonen, og rapporterer via rådmannen som tar saken videre til rette instans. For 
eiendomsavdelingen er dette normalt formannskapet. Politisk sekretariat/ordfører avgjør i hvilket 
politisk organ en sak skal behandles. Eiendomsavdelingen rapporterer med andre ord ikke til et 
hovedutvalg direkte. Det framgår av delegasjonsreglementet vedtatt av kommunestyret, at det er 
rådmannen som fremmer innstilling i tråd med prinsippet om fullført saksbehandling til politisk nivå i 
alle saker. 

3.2 Om eiendomsavdelingen i Skedsmo kommune 

Eiendomsavdelingen er som nevnt overfor organisert under sentraladministrasjonen i Skedsmo 
kommune. Avdelingen har ansvar for kommunale bygg både når det gjelder investeringer, drift og 
vedlikehold av byggene. 
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Figur 3 Organisasjonskart eiendomsavdelingen Skedsmo kommune 
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Til sammen har eiendomsavdelingen om lag 180 årsverk, med renholdsavdelingen som den største 
enheten med om lag 119 årsverk. 

Avdeling for bygningsdrift har totalt 36 årsverk og er organisert i avdelingene stab og drift. 

Stab: Ledes av fagsjef som også er avdelingsleder 
• En WS ingeniør jobber med EPC kontrakter (EPC= energisparekontrakter) 

• En arkitekt/ingeniør og to konsulenter jobber med vedlikeholdsprosjekter 

• En konsulent jobber med implementering av FDV-system og IK-bygg. Kartlegging av 
tegninger i tegningsarkiv mm. 

Drift/faste/amb: Vaktmesterstaben er fordelt på 2 avdelingsledere. 

• En avdelingsleder med ansvar for 22 ansatte. 
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• Den andre avdelingslederen for vaktmesterne jobber også som HMS-konsulent og har 
personalansvar for 6 ansatte. 

• Formålsbyggene er delt inn i fire soner: Sone Strømmen, sone Lillestrøm, sone 
Skedsmokorset og sone Skjetten. 

o 4 vaktmestere er ansatt som vaktmester 1 i hver sin sone og har ansvar for drift av 
eget bygg samt koordinerer de andre vaktmesterene i egen sone. Vaktmester 1 har 
ikke leder eller personalansvar, men har en samordningsfunksjon i sin sone. 

3.3 Nøkkeltall for Skedsmo kommune 
KOSTRA-nøkkeltall viser at Skedsmo kommune i 2013 hadde følgende sammensetning av 
eiendomassen for formålsbyggene (tall i kvm). 

Tabell 1 Areal formålsbygg Skedsmo kommune 
Skedsmo 2013 Kvm 

Areal på eide administrasjonslokaler, konsern 21 423 

Areal på eide førskolelokaler, konsern 18 186 

Areal på eide skolelokaler, konsern 106 869 

Areal på eide institusjonslokaler, konsern 36 699 

Areal på eide kommunale idrettsbygg, konsern 24 183 

Areal på eide kommunale kulturbygg, konsern 23 512 

Samlet areal på eide formålsbygg 230 872 

Samlet areal på leide formålsbygg 14 522 

Samlet areal på formålsbyggene, konsern 245 394 
Kilde: KOSTRA 

Eiendomssjefen i Skedsmo opplyser i intervju2 at man ved et grovt anslag kan legge til grunn en 
gjenanskaffelseskost/nybyggkostnad på kr 30 000 pr kvm. Et grovt overslag på gjenanskaffelses
kostnaden for de eide formålsbyggene blir da 230 872 kvm*30 000 kr/kvm= 6,93 milliarder kroner. 

2 Intervju med eiendomssjef 07.03.2014 
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Figur 4 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltnin 
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Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning omfatter de formålsbyggene som 
inngår i KOSTRA-rapporteringen (se kapittel 1.3 fotnote 1 ). Nøkkeltallene i figuren ovenfor omfatter 
forvaltning , drift og vedlikehold. 

Som det går fram av figuren ovenfor ligger Skedsmo rundt snittet i korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning sammenlignet med de av kommune i kommunegruppe 13 som 
Skedsmo pleier å sammenligne seg med. Korrigerte brutto driftsutgifter har ikke steget like mye i 
Skedsmo som i de andre kommunene i årene 2012 og 2013. 
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Fi ur 5 Utgifter til drift av formålsby g 
700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Moss Sarpsborg Asker Rælingen Lørenskog Skedsmo Nittedal Ringerike 

• 2011 • 2012 • 2013 

Kilde: KOSTRA. Kroner per kvm 

Som figuren ovenfor viser ligger Skedsmo relativt høyt når det gjelder utgifter til drift av formålsbygg, 
og inkluderer også renhold . 

Figur 6 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter 
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Kilde: KOSTRA. Kr pr kvm 2011 -2013 med snitt for perioden 2009-2013 

Som det går fram av tabellen ovenfor er det store forskjeller i hvor mye midler som blir brukt til 
vedlikeholdsaktiviteter3 i kommunene. Lørenskog og Sarpsborg bruker mest. Rælingen brukte minst 
i perioden 2009-2013 fulgt av Ringerike og Skedsmo. Det ble rapportert brukt mest midler for alle 

3 Lønn egne vedlikeholdsarbeidere samt kjøp av varer og tjenester til vedlikehold 
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kommunene til vedlikehold i 2009 og 2010 noe som trekker snitter opp. En forklaring er at 
regjeringen under finanskrisen bevilget en tiltakspakke til kommunene for å øke aktivitetsnivået og 
dermed sysselsettningsnivået innenfor bygg og anlegg. 
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4 OVERORDNET POLITISK STYRING 

4.1 Revisjonskriterier 

4.1.1 Innledning 

Det er opp til kommunen selv å avgjøre hvordan eiendomsmassen skal forvaltes. Det finnes 
imidlertid flere lover som regulerer krav til bygget og til den virksomheten som drives der. Slike krav 
har betydning for utforming av nye bygg og for hva som må holdes vedlike i eksisterende bygg. 

Plan- og bygningsloven har bestemmelser om plansystemet i kommunene og kommuneloven har 
bestemmelser om sammenhengen mellom plansystemet og kommunens økonomistyring. 

Hva som er god eller mindre god eiendomsforvaltning er i utgangspunktet et faglig spørsmål. Like 
viktig som de faglige kravene, er imidlertid de overordnede politiske målene som ligger til grunn for 
eierskapet, og som derfor forvaltningen må måles etter. De overordnede målene trengs også for å 
kunne balansere og konkretisere en del faglige kriterier, som for eksempel krav til kvalitet og 
arealbruk sett mot brukerbehov og kostnader. 

Selv om det ikke er direkte fastsatt i lov eller forskrift, finnes det flere dokumenter som gir faglige 
anerkjente føringer for hva som er god eiendomsforvaltning, og nødvendigheten av slike føringer. 

Kommunesektorens organisasjon (KS4
) bestilte i 2008 en undersøkelse gjennomført av Multiconsult 

og PricewaterHouseCoopers om tilstanden på kommuners og fylkeskommuners bygningsmasse. 
Rapporten avdekket et betydelig vedlikeholdsetterslep i kommune-Norge og framhevet viktigheten 
av å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi, hvor vedlikehold inngår som et vesentlig element. 
Denne strategien bør ifølge rapporten forankres i kommunens overordnede styringsdokumenter. 

4. 1. 2 Sentrale planbestemme/ser 

Utgangspunktet i kommunal planlegging er en kommunal planstrategi og kommuneplanen. Det 
følger av plan- og bygningsloven at det kan utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, 
temaer eller virksomhetsområder og at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir 
hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsplanen skal 
revideres årlig og kommunens økonomiplan5 kan inngå i handlingsdelen (plan- og bygningsloven 
kapittel 10 og 11 ). 

Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet skal integreres i økonomi
planleggingen og bruken av midlene skal innarbeides i planen (kommuneloven § 44 nr. 5). 

4 I rapporten vises til at oppdragsgiver var Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon - KS. KS har 
senere skiftet navn til Kommunesektorens organisasjon. 
5 Bestemmelser om kommunens økonomiplan er hjemlet i kommuneloven. 
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4. 1. 3 NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle 

Det er kommunestyrene som er eiere av alle kommunale bygg med ansvar for å sørge for en god 
forvaltning av eiendommene. I NOU (Norges offentlige utredninger) 2004:22 Velholdte bygninger gir 
mer til alle er dette ansvaret beskrevet slik: 

Kriteriene for god eiendomsforvaltning vil være det settet av krav som eieren vil stille til 
eiendomsforvaltningen for at denne skal kunne realisere eierens, brukernes og samfunnets 
mål og interesser i forhold til eiendommen og i forhold til forvaltningen av eiendommen. 6 

På overordnet nivå oppsummerte NOU 2004:22 kriteriene for god eiendomsforvaltning slik: 

• Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen. 

• Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. 

NOUen inneholder en omfangsrik konkretisering av de overordnede målene. Blant annet blir hensyn 
til miljø , helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, kulturarv, estetikk, god økonomisk forvaltning av 
samfunnets ressurser og tilstrekkelig kvalitet på offentlig tjenesteyting trukket frem som eksempler 
på teamer hvor det bør formuleres overordnede mål. 

Videre bør det på strategisk nivå gjøres en vurdering av hvorvidt eiendommer skal eies eller leies, 
bestemmes en strategi for vedlikehold, miljø og universell utforming og om bygningenes 
sikkerhetsnivå . 

Hensikten med en eiendom og dermed hvilke krav som stilles til den varierer. Et eksempen kan 
være at det stilles andre krav til et barnehagelokale enn til et helsebygg, leser revisjonen NOU 
2004:22 dithen at det bør foreligge en overordnet politisk bestemt strategi som legger 
grunnleggende føringer for administrasjonens forvaltning av eiendommene. En slik overordnet 
strategi vil , slik revisjonen ser det, gi føringer for utvikling av planer og strategier mht eiendom på 
andre avgrensede områder slik som miljø og energi, universell utforming, estetikk og særlig i forhold 
til vedlikeholdsstrategi. 

På bakgrunn av ovennevnte har revisjonen satt opp følgende revisjonskriterie : 

Problemstilling 1 

En analyse av Skedsmo kommunes 
eiendomsforvaltnings overordnede 
styringsgrunnlag 

4.2 Funn/fakta 

Revisjonskriterie 

=> Det bør foreligge et overordnet styringsdokument for 
eiendomsforvaltningen vedtatt av kommunestyret. 

I følge eiendomssjefen i Skedsmo kommune finnes det ingen samlet overordnet politisk strategi for 
eiendomsforvaltning i kommunen. Derimot finnes det noen politiske føringer som omhandler 
eiendomsforvaltning innenfor enkelte andre politikkområder slik som klima, estetikk og energi og 

6 NOU 2004: 22 s. 38 
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overordnete styringsdokumenter slik som kommuneplanen og årlige handlingsplaner7 Dette blir 
nærmere presentert i det følgende. 

4. 2. 1 Kommuneplanen 

Kommuneplanen 2011-2022 gir på overordnet nivå føringer for samfunnsutviklingen i Skedsmo 
kommune på lang sikt, sett opp imot antatt utvikling og befolkningsprognoser. Kommuneplanen 
forteller at når det gjelder kommunale formålsbygg slik som skoler, barnehager etc., vil dette 
omtales nærmere i de årlige handlingsplanene. I enkelte delplaner av kommuneplanen gis det dog 
føringer for bygg generelt, og som etter revisjonens vurdering også omfatter kommunens egne 
bygg. 

I arealdelen av kommuneplanen står det for eksempel om estetikk at8 : 

a) Det skal utarbeides en egen estetisk analyse der byggverk antas å få fjernvirkning eller 
lokaliseres som landemerke. 

c) Nye bygge- og anleggstiltak skal utformes i samspill med omkringliggende bygningsmiljø (og 
stedets byggeskikk). 

d) For ny bebyggelse eller endringer av eksisterende bebyggelse skal det stilles krav til 
fasaders utseende. 

e) For næringsbygg, offentlige bygg og andre større byggeprosjekter, kreves det utarbeidet 
plan for utendørsarealer og anlegg for å sikre en god estetisk utforming av disse. 

Og videre: 
h) Bygninger med viktige samfunns- eller publikumsfunksjoner kan regnes som landemerke 

/signalbygg. Ved regulering av slike tomter skal det tas særlig hensyn til fjernvirkning av 
tiltaket. Det må foreligge særskilt analyse for å dokumentere at tiltaket tilfredsstiller 
kommunens prinsipper for etablering av signalbygg. Tiltak med signalbygg som 
identitetsskapende "bymerke" må kun etableres etter følgende prinsipper når det: 
• beriker eksisterende urbanstruktur 

• hever urban kvalitet i både nærmeste omgivelser, bydel og byen som helhet 
• markerer byposisjon og områdets rolle i urbanstruktur 

• har riktig plassering i forhold til byakser og byrom 
• har innhold og funksjon som berettiger særskilt markering 

• har eksepsjonell arkitektur fortrinnsvis frembrakt gjennom arkitektkonkurranse 

• beriker opplevelsen på gateplan og bidrar til å skape en kreativ og aktiv arena i 
omgivelsene 

Kommuneplanen henviser også til fremtidige tomter for offentlige bygg. 

I kommuneplanens delplan om energi og klima varsles det føringer som får konsekvenser for 
kommunens bygningsmasse. Blant annet står det: 

• Som en del av arbeidet med kost-effektivitetsberegningene vil det bli utarbeidet 
strategier/planer for gjennomføring av enkelte av tiltakene, så som Strategi for utvikling av 

7 Intervju 07.03.2014 
8 Arealdelen av kommuneplanen s. 9 
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passivhus og plusshus i Skedsmo, inkl. utvikling av egne (revisjonens understreking) 
energieffektive hus, samt virkemidler for å øke antall passivhus/plusshus i det private 
eiendomsmarkedet 

• Plan for utfasing av oljefyring i kommunale formålsbygg, inkludert en kartlegging av ENØK
potensialet. 

4. 2. 2 Arsbudsjettlhandlingsp/aner 

Handlingsplanene (HP) legges fram årlig sammen med årsbudsjett og fremskriver antatt utvikling 
fire år frem i tid. Handlingsplanene beskriver hvilke behov som eksisterer og hvilke konkrete planer 
som finnes for kommunale bygg. Dog finnes det også enkelte mål som kan forstås som 
overordnede i den forstand at de ikke peker konkret på et bygg eller byggeprosess. I HP 2014-2017 
kan en eksempelvis se eiendomsavdelingens mål som i perioden er: 

• HP 1 Klimagassutslippene knyttet til bruk av kommunens bygningsmasse reduseres gjennom 
videre satsing på energieffektiviserende tiltak basert på en kost-nytte vurdering. 

• HP 2 Eiendomsforvaltningens rolle som støttefunksjon for kommunens primære tjeneste
produksjon utvikles med et sterkere fokus på sluttbrukernes opplevelse av kvalitet. 

• HP 3 Forestå utvikling og salg av kommunale eiendommer på en mest mulig rasjonell måte, 
som i størst mulig grad ivaretar samfunnsmessige og markedsmessige hensyn. 

Årsbudsjettet (ÅB) angir den samlede økonomiske rammen fordelt på sum utgifter/inntekter og sum 
investeringer samlet for Eiendomsavdelingen (AB OG HP 2014 - 2017). I tillegg framkommer mål 
for 2014. Eiendomsavdelingen har tre slike mål. De relevante målene som er satt opp for Avdeling 
for bygningsdrift sier følgende: 

• AB 2 Etablere bygningsmassens klimabelastning gjennom sterkere styring og kontroll av 
energiforbruket. 

• AB 3 Bidra til å heve kvaliteten på kommunens primære tjenesteproduksjon ved å styrke de 
bygningsrelaterte støttefunksjonene. 

4.2.3 Status og fremtidig organisering av eiendomsforvaltningen 

I møte den 8. juni 2011 behandlet kommunestyret sak 11/49 Status og fremtidig organisering av 
eiendomsforvaltningen. Blant annet slås det i saksfremstillingen fast at kommunestyret er eier. Om 
eiendomsforvaltningen skriver rådmannen på side 4: 

Videre: 

Eiendomsavdelingen ivaretar eiers interesser for å sikre en langsiktig, bærekraftig forvaltning 
av bygningsmassen i Skedsmo. 

Eiendomslede/sen utføres på vegne av eier, og har som sitt overordnede formål å ivareta 
eierens interesser og ansvar overfor brukerne og samfunnet og ivareta bygningens drift, 
vedlikehold og utvikling. 

På s. 12 står det: 

Rådmannen legger til grunn at kommunestyrets hensikt med eiendomsforvaltningen kan 
sammenfattes slik. 
Kommunestyret ønsker en helhetlig forvaltning av eiendomsmassen som sikrer at det: 
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• Stilles hensiktsmessige bygg til rådighet for de tjenester som kommunen skal yte til 
befolkningen. 

• Bevare verdien av eiendomsformuen, og utvikle denne. 

• Effektiv drift og forvaltning av bygninger og grunneiendommer. 

Kommunestyrets vedtak i saken følger rådmannens innstilling og utredningen ble enstemmig tatt til 
orientering. 

4.2.4 Politisk og administrativ forståelse av overordnede politiske retningslinjer 

På spørsmål om det foreligger overordnede politiske mål for eiendomsforvaltningen i kommunen 
sier eiendomssjefen9 at det overordnede målet han, som eiendomssjef, forholder seg til er å skaffe 
formålsbygg i forhold til de behov sektorene melder inn. Eiendomssjefen sier videre at 
kommuneplanen er en overordnet føring, og at det ikke foreligger noen strategi fra politisk hold 
utenom denne planen. Det foreligger heller ingen politisk vedtatt strategi med hensyn til å leie eller 
eie kommunens formålsbygg, og han forklarer at dette er et spørsmål som blir avgjort fra sak til sak. 

På spørsmål om hvilke politiske styringssignaler eiendomsavdelingen forholder seg til, forteller 
eiendomssjefen at rådmannen har sektorovergripende mål, og at disse er forankret politisk. Disse 
sektorovergripende målene skal ifølge eiendomssjefen sildre ned i organisasjonen til den enkelte 
medarbeider. Den enkelte medarbeider skal kjenne til dem, ikke nødvendigvis forholde seg til dem 
hele tiden. Videre framkommer at det mest førende for eiendomsavdelingens aktivitet er hvilken 
retning kommunen går i med hensyn til befolkningsutviklingen. Det er et politisk fokus på estetikk, 
og at alle nybygg skal godkjennes av estetikkutvalget for teknisk. 

Eiendomssjefen forteller videre at eiendomsavdelingen har overordnede klimamål. For eksempel 
skal nye bygg i Skedsmo bygges i henhold til energiklasse A. Kommunens bygningsmasse 
tilfredsstiller i det alt vesentlige tilgjengelighetskravene for tilgjengelighet og universell utforming. 
TEK 1010 byggeforskriften gjelder for nye bygg og der er tilgjengelighet og universell utforming et 
krav ble det videre fortalt. 

Når det gjelder i hvilken grad det foreligger overordnede politiske mål for eiendomsforvaltningen i 
Skedsmo, svarer en gruppeleder11 i formannskapet at det politiske ordskiftet handler om 
outsourcing og organisering, «og at det som er i fokus er den tjenestefyllende kvaliteten og 
tilgjengeligheten som eiendomsavdelingen leverer på byggene». Det framkommer videre at 
tjenesteanalysen gir svar på kvaliteten. Ellers er kjøp av eiendom, ekspropriasjon av eiendom og 
bygging av eiendom enkeltsaksbasert og ikke basert på vedtatte overordnede politiske mål. 
Gruppelederen kjenner ikke til overordnede politiske mål for kjøp, ekspropriasjon, bygging, 
vedlikehold eller vedlikeholdsnivå eller om å leie eller eie bygg. Videre framkommer at han er tilfreds 
med rådmannens rapporteringer om eiendomsforvaltning. 

9 Intervju 07.03.2014 
10 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) FOR-2010-03-26-489. 
11 Intervju 12.03.2014 
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4.3 Revisjonens vurdering 
Revisjonen har lagt til grunn kriteriet om at det bør foreligge et overordnet, samlet styringsdokument 
for eiendomsforvaltningen og at dette styringsdokumentet bør være vedtatt av kommunestyret. 

Mange overordnede føringer for eiendomsforvaltningen i kommunen er politisk vedtatt, i form av 
kommuneplanen og dens delplaner samt de årlige handlingsplanene. Imidlertid finnes ikke noen 
samlet overordet plan/dokument for dette som er forankret i kommunestyret. 

Det nærmeste revisjonen finner av helhetlig tilnærming om eiendomsforvaltning er saken om Status 
og fremtidig organisering av eiendomsforvaltningen fra 2011, der rådmannen skriver: 

Rådmannen legger til grunn (revisjonens utheving) at kommunestyrets hensikt med 
eiendomsforvaltningen kan sammenfattes slik. 
Kommunestyret ønsker en helhetlig forvaltning av eiendomsmassen som sikrer at det: 

• Stilles hensiktsmessige bygg til rådighet for de tjenester som kommunen skal yte til 
befolkningen. 

• Bevare verdien av eiendomsformuen, og utvikle denne. 

• Effektiv drift og forvaltning av bygninger og grunneiendommer. 

Kommunestyret har tatt rådmannens vurderinger i saken over til orientering, og dette kan tolkes 
som en tilslutning til eller godkjenning av rådmannens vurderinger. Imidlertid kan verken 
eiendomssjefen eller gruppelederen for det største partiet i formannskapet identifisere noen 
overordnede retningslinjer for eiendomsforvaltning. 

Dette handler også om mål- og resultatstyring. Reglene i kommuneloven er utformet slik at man kan 
bruke mål- og resultatstyring i kommunene, og i Ot.prp. nr 43 (1999-2000) fremheves kommunens 
styringsdokumenter i denne sammenheng. Selv om det ikke kan sies at det er krav om målstyring i 
kommunene, sier allment aksepterte prinsipper for styring at man bør sette mål for en virksomhet og 
etablere system for resultatoppfølging. Dette er nærmere omtalt i en forvaltningsrevisjonsrapport12 

fra 2013. Skedsmo kommune har vedtatt å bruke mål- og resultatstyring i kommunen. 

Revisjonen har i utledningen av revisjonskriteriet til dette kapitlet vist til sentrale bestemmelser i 
plan- og bygningsloven og kommuneloven om planhierarkiet og økonomibestemmelsene som 
gjelder i en kommune. Revisjonen vurderer at et overordnet styringsdokument for 
eiendomsforvaltningen ikke inngår i kommunens mål- og resultatstyring i dag. Som nevnt kunne 
verken eiendomssjefen eller gruppelederen identifisere slike retningslinjer. Revisjonen oppfatter det 
slik at saken om status og framtidig organisering av eiendomsforvaltningen riktignok inneholder 
elementer som bør inngå i en helhetlig strategi for eiendomsforvaltningen. Sammenholdt med 
prinsipper for mål- og resultatstyring mangler strategien en konkretisering av hva kommunestyret 
som eier ønsker med formålsbyggene sine. Det kommer fram av fakta til denne rapporten at 

12 Rapporten «Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger i Skedsmo kommune, behandlet i 
kontrollutvalgets møte den 13.11.2013 som sak nr. 42/2013. 
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kommunen har mange nye bygg, men det kommer også fram at kommunen har mange gamle bygg 
som trenger vedlikehold. Skedsmo kommune er en vekstkommune på Romerike og 
tilflyttingspresset er stort. Revisjonen mener derfor at det kan pekes på en rekke gode grunner til at 
kommunestyret som eier bør vedta et overordnet styringsdokument for eiendomsforvaltningen. 
Eiendomsavdelingen må legge til rette for at kommunestyret kan vedta en eiendomsstrategi som 
vist i figur 1 på side 2. Dette kan for eksempel gjelde noen strategiske valg, for eksempel: 

• å bygge nytt eller rehabilitere, 

• å ta stilling til hva som er verdibevarende vedlikehold for Skedsmo kommune, 

• eie bygg eller leie. 

Slik revisjonen oppfatter det, mener eiendomsavdelingen at det bevilges for lite penger til 
vedlikehold og at det er umulig å bevare verdien av eiendomsmassen innenfor budsjettrammene. 
Det reelle vedlikeholdsbehovet og vedlikeholdsetterslepet har i liten grad blitt synliggjort for 
politikerne i handlingsplaner, årsbudsjetter og i tilstandsrapporteringen. Dette kommer vi nærmere 
inn på i kapittel 5. Revisjonen vil peke på at det på alle områder er viktig å presentere et fullstendig 
og godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Dette gjelder også for vedlikeholdsbehovet på den 
kommunale bygningsmassen. 

Det framgår innledningsvis i kapittel 3 at eiendomsavdelingen normalt rapporterer via rådmannen til 
formannskapet. Det kan oppstå en viss risiko for at eiendomsforvaltningen kan bli forsømt og ikke 
tilstrekkelig rapportert til formannskapet fordi dette organet har mange viktige saksområder i sin 
portefølje. Revisjonen har fått opplyst at det foregår noe muntlig rapportering og at det fungerer 
godt. Vi kommer nærmere inn på rapporteringen i kapittel 5. 

Alt i alt mener revisjonen at noe av grunnlaget for å få til et overordnet styringsdokument for 
eiendomsforvaltningen er til stede i Skedsmo kommune, men det mangler å få disse elementene inn 
i en helhetlig plan med mål for en vedlikeholdsstrategi. Særlig viktig er det å få fram hva 
kommunestyret som eier ønsker med eiendommene sine. 
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5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FORMÅLSBYGGENE 

I dette kapitlet ser vi nærmere på om Skedsmo kommune har kontroll med drift og vedlikehold av 
formålsbyggene og besvarer rapportens problemstilling 2. 

5.1 Revisjonskriterier 

5. 1.1 NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer for alle» 

En forutsetning for velfungerende eiendomsforvaltning er: «At det foreligger et rasjonelt system for 
planlegging og styring av eiendomsforvaltningen» 

Et slikt system bør blant annet innebære at: 

• Eiendomsforvaltningen planlegger sin aktivitet og ressursbruk ut fra vedtatte mål og 
rapporterer tilstand, prosesser og resultater ut fra disse målene 

• Omfanget av planleggings- og styringssystemet må tilpasses de praktiske behov 
• Godt verdibevarende vedlikehold: Dette er utrykk for et optimalt vedlikehold, hvor arten og 

omfanget av vedlikeholdet vurderes i et langsiktig økonomisk perspektiv og i forhold til de 
politiske målene for eiendomsforvaltningen 

• Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning: Kostnadene til forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling (oppgradering) optimaliseres i et livsløpsperspektiv, slik at de fastsatte målene for 
eiendomsforvaltningen nås med lavest mulig samlet årskostnad. 

• Tilstandsinformasjon er hovedkomponent i systemet, dvs det må foreligge nødvendig 
tilstandsinformasjon for eiendomsmassen 

Det står videre: «Behov for tilstandsinformasjon vil variere, men generelt bør systemet ha data på 
følgende områder»: 

• Eiendoms- og bygningsregister med arealer 

• Kostnader og inntekter relatert til hvert bygg i henhold til NS 3454 Livssykluskost 

• Eiendommens verdi 

• Oversikt over ulike brukere (leietakeroversikt) 

• Brukerens langsiktige planer for virksomheten og konsekvens for lokaler (input til 

• eiendommens strategi for FDVU) 

• Eiendommens tilstand: teknisk, innemiljø, fysisk tilgjengelighet 
• Forbruksdata, blant annet energi og andre "miljøparametere" pr bygg 

• Antall brukere og lignende indikatorer for bruksintensitet og area/effektivitet 

• Lovpålagt dokumentasjon (branndokumentasjon, HMS, bygningsmyndighetene m.m) 

• Juridisk dokumentasjon vedrørende eiendommene 

• FDVU- dokumentasjon for øvrig 
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5.1.2 Plan og bygningslovens krav til FDV-dokumentasjon 

Plan- og bygningsloven § 21-10 om sluttkontroll og ferdigattest sier at «Ved ferdigattest skal det fra 
tiltakshavers eller de ansvarlige foretaks side foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over 
byggverkets, herunder byggeproduktenes, egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og 
vedlikehold av bygget». Bestemmelsen er utdypet i byggteknisk forskrift (TEK-10) i§ 4-1 og § 4-2. 
Lovkravet innebærer at den som skal stå ansvarlig for bygget i driftsfasen skal motta nødvendig 
dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, 
tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på en tilfredsstillende måte. Dokumentasjonen skal 
oppbevares av eier av byggverket (TEK 10 kapittel 4). Arsaken til at det er krav til dokumentasjon 
for driftsfasen, er at de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde byggverket må ha kunnskap om 
byggverkets egenskaper for at byggverket skal fungere. 

Kravet om FDV dokumentasjon er ikke nytt. I forskrift om krav til byggverk gjeldende fra 22.01.1997 
står det i § 8-6: «Det skal finnes skriftlig instruks om hvordan igangsetting, drift og vedlikehold av 
byggverk og tekniske anlegg skal utføres slik at gjeldende forskriftskrav tilfredsstilles» 

5. 1. 3 Administrasjonssjefens ansvar og økonomiplan/egging i kommunene 

Kommuneloven § 23 andre ledd sier: 

«Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll». 

Kommuneloven § 44 sier følgende om økonomiplan og økonomiplanlegging: 

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 

2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 

3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 
planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 

5.1.4 Kommunestyresak 11149 

Rådmannen skriver i sitt saksframlegg i saken «:Status og framtidig organisering av 
eiendomsforvaltningen» 

«Rådmannen legger til grunn at kommunestyrets hensikt med eiendomsforvaltningen kan 
sammenfattes slik. Kommunestyret ønsker en helhetlig forvaltning av eiendomsmassen som 
sikrer at det: 

• Stilles hensiktsmessige bygg til rådighet for de tjenester som kommunen skal 
yte til befolkningen. 

• Bevare verdien av eiendomsformuen, og utvikle denne. 
• Effektiv drift og forvaltning av bygninger og grunneiendommer. 

Enstemmig vedtak i kommunestyret: 

1. Utredningen tas til orientering 
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2. Rådmannen iverksetter nødvendige prosesser med sikte på å finne frem til 
organisasjonsmessige justeringer som gir bedre kostnadseffektivitet samt høyner 
kvaliteten på driftsrelaterte tjenester. Resultater av prosessene legges fram som egen sak 
for sommeren 2012. 

3. Det utarbeides framover handlingsplaner og årsrapporter for eiendomsforvaltningen som 
legges fram til politisk behandling. 

Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterier: 

Problemstilling 2 

Har Skedsmo kommune tilstrekkelig kontroll 
med drift og vedlikehold av formålsbyggene? 

5.2 Funn/fakta 

Revisjonskriterier 

=> Det bør finnes systemer og rutiner for 
tilstandskartlegging og FDV- dokumentasjon og de bør 
brukes etter sin hensikt 

=> Budsjettframlegg og vedlikeholdsplaner bør være 
flerårige 

=> Vedlikeholdet bør baseres på prinsippet om 
verdibevarende vedlikehold med målsetning å bevare 
eiendomsformuen 

Revisjonen besvarer problemstilling 2 gjennom tre underproblemstillinger fordelt på tre 
underkapitler. I underkapittel 5.2.1 ser vi nærmere på tilstandskartlegging m.m for å besvare det 
første av revisjonskriteriene ovenfor. I underkapittel 5.2.2 ser vi nærmere på budsjett og 
vedlikeholdsplaner for å svare på det andre revisjonskriteriet ovenfor. I underkapittel 5.2.3 tar vi for 
oss prinsippet om verdibevarende vedlikehold for å svare på det siste revisjonskriteriet ovenfor. 

5. 2. 1 Tilstandskart/egging, intern kontroll og FD V-dokumentasjon 

I dette underkapittelet er faktainformasjon samlet inn om: 

• Fagsystemer i eiendomsavdelingen 

• Miljørettet helsevern (kommunelegens godkjenning) 

• Drift og driftsavtaler 

• Rutiner for tilstandskartlegging 
• Internkontroll og vaktmesternes driftsoppgaver 

• FDV-dokumentasjon 
• Tjenestanalyser (årsrapporter fra eiendomsavdelingen) 

Som det står i NOU 2004:22 «Velholdte bygninger» er tilstandsinformasjon den viktigste 
hovedkomponenten som må være på plass i eiendomsforvaltningen. Tilstandsinformasjon kan sies 
å være grunnmuren i driften, forvaltningen og vedlikeholdet av byggene. For å sikre god 
tilstandsinformasjon er det nødvendig med gode systemer og rutiner og etterlevelse av disse. 
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Fagsystemer i eiendomsavdelingen 
Når det gjelder datasystemer for å sikre kontroll med drift og vedlikehold av eiendomsmassen 
bruker avdeling for bygningsdrift to fagsystemer knyttet til bygningsdrift og vedlikehold. Det er Lydia 
og IK-bygg. 

FDVU systemet Lydia 
Eiendomsavdelingen har hatt Lydia siden 2010. Leverandøren av Lydia sier følgende om systemet: 
"Et verktøy for bedre fasilitetsstyring. Tidligere ble dette fagområdet omtalt som forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygninger og eiendommer» (www.Lydia.no). 

Eiendomsavdelingen i Skedsmo sier følgende om Lydia: «Lydia er et FDVU system som vi har tatt i 
bruk de siste par årene, men som har vist seg å ha en noe høy brukerterskel. Er således fremdeles 
under innarbeiding hos oss. Lydia er ikke ment til styring av tekniske anlegg, men et system for 
vedlikeholdsplan/egging, tegninger, arkivering av dokumentasjon knyttet mot bygningsmassen samt 
en mulig driftsmodul med arbeidsordre». Hensikten med innkjøp av Lydia var for 
eiendomsavdelingen å få etablert et helhetlig system FDVU-system tilknyttet eiendomsmassen i 
Skedsmo. Et helhetlig system som dekker både forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 
eiendomsmassen. Eiendomsavdelingen opplyser at Lydia kostet kr 240 000 i innkjøp og kr 160 000 
er brukt til lisenser, kurs og opplæring.Totalt er det dermed brukt kr 400 000. 

Skedsmo kommunale boliger (SKB) har besluttet å kjøpe inn et FDVU system som heter Facilit. 
Årsaken til at SKB ikke har tatt i bruk Lydia, er at Lydia ikke kan levere utleiemodul i henhold til 
kravene som SKB stiller. Avdeling for bygningsdrift skal også ta i bruk Facilit for å sikre et enhetlig 
FDVU system som fungerer etter hensikten. IK-bygg er kompatibelt med Facilit. Avdeling for 
bygningsdrift opplyser at Lydia blir faset ut. Data fra Lydia vil bli lagt over i Facilit. 

Internkontroll systemet IK-bygg 
Eiendomsavdelingen i Skedsmo forteller at IK-bygg ble anskaffet i 2011 og brukes som et 
internkontroll system. IK-bygg er ifølge leverandøren «et internkontrollsystem (ikke et FD V-system) 
som synliggjør byggets tilstand og skaderisiko slik at det blir lettere å få politisk støtte til nødvendig 
vedlikehold» (www.IK-bygg.no). 

Hensikten med anskaffelse av IK-bygg var ifølge eiendomsavdelingen: 

• A få et verktøy for tilstandsoversikt med avviksoversikt på bygningsmassen. 

• A synliggjøre bygningsmassens tilstand opp mot kommuneledelse og politikere. 
• A bruke IK-bygg årlig gjennom tjenesteanalyserapporter til politikerne i formannskapet og 

kommunestyret. 

• A synliggjøre de enkelte byggs tilstandsgrad. Myndighetskrav og ordinært vedlikehold 
avdekkes og gjengis med farger og tallkarakterer. Grønn 0 - 1 er ok, gul 1 - 2 er merknader 
og rød 2 - 3 er større avvik (oversiktsark IK-bygg vedlegg 2). 

• A bruke IK-bygg i annen rapportering til politisk og administrativt nivå og i budsjettarbeidet 
hver høst, samt i folkevalgtopplæringen ved starten av hver ny kommunestyreperiode. 

Miljørettet helsevern i Skedsmo 
Kommunen må overholde krav i forskrift om miljørettet helsevern i skole og barnehage av 
15.12.1995. Det ligger under kommunelegens myndighet å godkjenne alle undervisningsbygg 
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gjennom en helseverngodkjenning. Skole og barnehagevirksomhetene i Skedsmo ble første gang 
underlagt samlet godkjenning i 2001. De fleste virksomhetene har senere gjennomgått 
rehabiliteringer/utbygginger uten at helseverngodkjenningen har blitt oppdatert. 

I en melding fra Helse og omsorgsdepartementet 25.01.2012 ble det dessuten presisert at 
praksisen med å gi godkjenninger på vilkår, ikke er tråd med lov og forskrift. For å få fornyet 
helseverngodkjenning utarbeidet eiendomsavdelingen i samarbeid med undervisningssektoren i 
Skedsmo en egen internkontrollhåndbok for utdanningssektoren gjeldende fra 01.01.2013 
(forsterket dokumentasjon av standard og driftsprosedyrer i.f.t. miljørettet helsevern-forskriften). 
Eiendomsavdelingen holdt kurs for virksomhetsledere innenfor utdanningssektoren høsten 2012 om 
den nye internkontrollhåndboken. Revisjonen har ikke gått nærmere inn og vurdert rutinene eller 
etterlevelsen av disse. 

Undervisningsbyggene i Skedsmo er pr juni 2014 gitt fornyet helseverngodkjenning med et unntak. 
Unntaket er en barnehage som på grunn av byggearbeider har fått utsatt godkjenningen. 

Godkjenningen innebærer: 

• Virksomheten kan dokumentere rutiner og prosedyrer for ivaretakelse av brukernes trivsel, 
helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold på en allment akseptert måte 

• Virksomheten har etablert internkontrollsystem for å påse at krav fastsatt i eller medhold av 
forskriften overholdes. 

• Virksomheten har rapport standard og tilstand i overensstemmelse med funksjonskravene 

• Virksomheten har system for avvikshåndtering (i Skedsmo brukes avvikssystemet QM+) 
• Helseverngodkjenningen her fritar ikke for ansvar- og plikter etter annet regelverk. 

Drift 
Det er de totalt 28 vaktmesterne/teknisk personell i avdeling for bygningsdrift som utfører 
driftstjenester fordelt på følgende soner: Lillestrøm, Skedsmokorset, Skjetten og Strømmen. 

Eiendomsavdelingen har utarbeidet en internkontrollhåndbok til bruk for vaktmesterne. På side 3 
står det om internkontrollhåndboken: «Skedsmo kommune vil med dette sikre at all kommunal 
eiendom driftes og vedlikeholdes i h.h.t krav fastsatt i medhold av lover og forskrifter vedrørende 
elektro, legionel/a, basseng, sikkerhet lekeplasser, HMS-kartlegging og egenkontroller». 
Vaktmesterne skal gjennomføre driften/dokumentere driften og tilstanden på byggene på følgende 
områder: 

• Ukeplaner 

• Egenkontroll kvartal. Eks dører fungerer som forutsatt. Vinduer fungerer, Festeandordninger 
og radiatorer, ovner er ok. Avtrekk, tilluftskanaler ok. Fastmonterte apparater i gymsaler i 
henhold til regelverk 

• Egenkontroll årlig. Bytte ventilasjonsfilter.Fyrkjelekontroll. Kontrollert sandfangere og 
kummer. Kontrollert takrenner og nedløp. Kontrollert yttertak for skader. Årskontroll på heis 
utført. Alt av kontroller er utført og dokumentasjon arkivert i denne håndbok. 

• Egenkontroll elektriske anlegg og utstyr 

• Snødybder 
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• Meldeskjema legionella 
• Bassenginstruks 

• Risikoanalyse og handlingplan 

• Sikkerhet lekeplasser 
• Melding om uønsket hendelse 

• Kvittering for utført internkontroll 
Dokumentasjonen av driften og tilstandskartleggingen i internkontrollhåndboken er satt i system i 
«årsplanen for vaktmesten> hvor møter og ferieplanlegging også er lagt inn (vedlegg 3). 

Driftsavtaler mellom eiendomsavdelingen og virksomhetene 
Eiendomsavdelingen leide inn Fredrik Horjen Rådgivning til å lage en rapport med en 
intervjuundersøkelse om hvordan politikere, brukere/leietakere og leverandører oppfattet 
eiendomsforvaltningen i Skedsmo. Rapporten forelå i november 2010. 

Når det gjelder vaktmestertjenesten sa oppsummeringen i rapportens kap 6 følgende: 

«Uttalelsene over viser at vaktmestertjenesten er en viktig person for virksomhetene. Mange 
er fornøyd med vaktmestertjenesten slik den nå fungerer, men mange savner også den 
gamle ordningen der de selv styrte vaktmesteren i det daglige. Det er spesielt hjelp til 
forefallende oppgaver som ikke har med drift og vedlikehold av bygget å gjøre som savnes. 
Det vil si praktisk hjelp til å reparere ting som går i stykker, til å montere og henge opp, flytte, 
sjaue møbler, gå ærend m.m. 

I Fredrik Horjen Rådgivnings rapport kapittel 7 som omhandler kommunisjon og avtaler, sto det 
følgende i oppsummeringen: «Uttalelsene tyder på at mange brukere opplever uklar fordeling av 
ansvar og oppgaver. A vta!er etterlyses. Flere omorganiseringer i eiendom har gjort det vanskelig for 
brukerne å kommunisere med eiendom.» 

Nedenfor gjør vi nærmere rede for dette. Først tar vi for oss ansvarsmatrise. Ansvarsmatrise 
handler om avtaler mellom eiendomsavdelingen og virksomhetene knyttet til å avklare gråsoner når 
det gjelder oppgaver og rollefordeling. Deretter tar vi for oss hvordan brukerne kan kommunisere 
med vaktmestertjenesten i det daglige for å løse serviceoppgaver. 

Ansvarsmatrise avklaring av oppgaver og roller 
Leder for avdeling bygningsdrift forteller i intervju at de i forbindelse med konkurranseutsettingen av 
to bygg utarbeidet en ansvarsmatrise. Denne ansvarsmatrisen redegjør for ansvarfordelingen 
mellom virksomhet og vaktmestertjeneste. Dette for å avklare hva som er eiendomsavdelingens 
ansvar og hva som er virksomhetenes ansvar. Matrisen ønskes videreført på alle bygg. 
Eiendomsavdelingen forteller at det som er viktigst å avklare er HMS og eieransvaret. Om 
grenseoppgangen mellom eiendomsavdelingens ansvar og virksomhetens ansvar sier leder for 
bygingsdrift følgende: 

«Dette har vært og er fortsatt en utfordring. Intensjonen er å utarbeide brukeravtaler i forhold 
til eiendomsavdelingens driftstjenester, og det er meningen at slike forventningsavklaringer 
!driftsavtaler skal administrativt behandles gjennom avtaler med for eksempel pleie og 
omsorg og utdanning i tiden framover». 
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Servicetjenester utført av vaktmesterne 
Leder for avdeling for bygningsdrift forteller videre i intervju med revisjonen at de på 
institusjonsbyggene har etablert en arbeidsordrematrise for driften av servicetjenester utført av 
vaktmesterne. Dette for å sikre gode servicetjenester. Eksempel på slike servicetjenester kan være 
dører i ustand, tette avløp, problemer med låser, vaskemaskiner i uorden osv. Mao løpende 
driftsoppgaver som vaktmesterne håndterer. Arbeidsordrematrisen består av excel-ark som ligger 
tilgjengelig for alle ansatte. Excel-arkene loggfører forespørsler og vaktmesterne kvitterer for utførte 
arbeider på ukentlig basis. Denne arbeidsordrematrisen ble opprinnelig utformet i samarbeid med 
pleie- og omsorgstjenesten. Et slikt excel-basert system vil ifølge avdeling for bygningsdrift i stor 
grad erstatte gule lapper, unødvendige telefonsamtaler osv, og samlet gi bedre kommunikasjon 
mellom brukerne på byggene og vaktmestertjenesten. Eiendomsavdelingen sentralt følger opp og 
sikrer internkontrollen gjennom stikkprøver. Ifølge leder for bygningsdrift viser underveis evaluering 
fornøyde brukere på det nye servicetjenestesystemet. 

Rutiner for tilstandskartlegging 
Avdeling for bygningsdrift i Skedsmo opplyser at de samler inn tilstandsinformasjon på 
formålsbyggene gjennom: 

• Vaktmesterne rapporterer behov og utført arbeid inn til eiendomsavdelingen fortløpende 
gjennom det daglige arbeidet 

• Arskontroll på brannteknisk utstyr 
• Vaktmesterne foretar egenkontroller på det enkelte bygg hhv månedlig, kvartalsvis og årlig i 

henhold til internkontrollhåndboken for eiendomsavdelingen (nærmere om dette nedenfor) 

• Personell fra eiendomsavdelingen sentralt går vedlikeholdsbefaringer på bygg 

• Bruk av eksterne innleide konsulenter.Eksempel på hvor ekstern innleid kompetanse er 
brukt: 

o «Rådmannen bes utarbeide en investerings- og opptrappingsplan for rehabilitering 
av kommunens svømmehal/er. Denne planen skal inneholde forslag til prioriterte 
haller og arbeider» (vedtak i Skedsmo k.styre 11.12.2013). 

• Gjennom rammeavtaler og påfølgende service og reparasjoner på for eksempel heis, 
brannvarsling. 

• Gjennom tilsyn, for eksempel branntilsyn, el-tilsyn og mattilsyn. 
• At virksomhetene i utdanningssektoren sender inn utfylte skjemaer i Internkontrollhåndbok 

for utdanningssektoren og registrerer avvik i avvikssystemet QM+. 

• At virksomhetene melder inn behov 

I tillegg til disse kulepunktene kommer historikken på registrert vedlikeholdsbehov på hvert enkelt 
bygg. 

Avdeling for bygningsdrift opplyser også at en sentral del av tilstandskartleggingen skjer, og skal i 
større grad skje gjennom internkontroll verktøyet IK-bygg. IK-bygg har i utgangspunktet 240 
detaljerte spørsmål hvor flesteparten er knyttet til tilstandskartlegging. Avdeling for bygningsdrift 
opplyser at målet er at disse 240 spørsmålene skal gås gjennom på alle bygg hvert år. Bruken av 
IK-bygg til tilstandskartlegging på detaljert nivå er under implementering i avdeling for bygningsdrift, 
og opplæring i bruk av IK-bygg foregår. Vaktmesterne/eiendomsavdelingen bruker i dag både tekst 
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og dokumentasjonsfoto i tilstandskartleggingen og dette skal videreføres og utvikles gjennom 
bruken av IK-bygg. Det legges opp til PC-basert bruk av IK-bygg og ikke mobilbasert. 

Internkontroll i eiendomsavdelingen 
Eiendomsavdelingen har både internkontrollhåndbok og brannhåndbok, og det er utarbeidet 
rutinebeskrivelser for både brann og HMS. 

Følgende egenkontroller i internkontrollhåndboken skal utføres av vaktmesterne og omhandler 
tilstandskartlegging: 

• Egenkontroller kvartal: Eks dører, vinduer fungerer. Feste for radiatorer, ovner fungerer. 
Avtrekk er fri for støv. Fastmonterte apparater i gymsal i henhold til regelverk (skjema 2.1) 

• Egenkontroller årlige rutiner skjema: Byttet ventilasjonsfilter, sjekket/byttet reimer o.I 
Fyrkjelekontroll. Kontrollert/tømt sandfangere og kummer. Kontrollert/rengjort takrenner og 
nedløp. Kontrollert yttertak for skader. Årskontroll heis. (skjema 5.1.3) 

• Egenkontroll av elektrisk anlegg. Siste uke hver måned 

• Meldeskjema legionella 2 ganger i året 
• Egenkontroll svømmebasseng 

• Sikkerhet lekeplasser en gang i året på sommeren 

• HMS-kartlegging årlig 
• Risikoanalyse med tabell sannsynlighet/konsekvens til utfylling på hvert bygg 

• Til slutt i internkontrollhåndboken er det en kvitteringsliste for utført egenkontroll som 
vaktmesterne skal fylle ut og sende inn i uke 52 hvert år. Kvitteringslisten gjelder 
meldeskjema legionella, risikoanalyse på hvert enkelt bygg, egenkontroll av elektriske 
anlegg/utstyr, basseng instruks og rapport sikkerhet lekeplasser. I tillegg skal det kvitteres 
på leverte vannprøver. Kvitteringslisten skal ifølge eiendomsavdelingen sikre de lovpålagte 
oppgavene. (skjema 12.1) 

Revisjonen har gjennomført en stikkprøvekontroll på tre av de ovennevnte internkontrollrutinene for 
2013. Revisjonen valgte ut formålsbygg som har relativt mange hhv gule og røde farger i 
oversiktsskjema IK-bygg tjenesteanalyse 2012 (se vedlegg 2). Følgende egenkontroller er 
gjennomgått og kontrollert: 

• Skjema 2.1 Rutine egenkontroll kvartal 

• Skjema 5.1.3 Rutine framtidige planlagte oppgaver(årlig innsending på slutten av året) 

• Skjema 12.1 Rutine kvitteringsliste for utført internkontroll (innsending på slutten av året) 
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Tabell 2 Etterlevelse av tre internkontrollrutiner 
Bygg Rutine 2.1 Rutine 5.1.3 Rutine 12.1 

Sagdalen skole Ok Mangler ok 
Skedsmovollen skole Ok Mangler Ok 
Sten Tærud skole Ok Mangler ok 
Hagen barnehage Ok Foreligger, men i mindre Mangler dato/signatur på en av to 

skala årlige melde-skjemaer legionella 
ellers ok 

Måsan barnehage Ok Foreligger, men i mindre ok 
skala 

Strømmen barnehage Ok Mangler ok 
Lillestrøm bo-og Ok Ok ok 
behandlingssenter LIBOS 

Skedsmo stadion og ishall Ok Foreligger, men i mindre Mangler dato/signatur på en av to 
skala årlige meldeskjemaer legionella. 

Mangler dato/signatur på 
risikoanalyse. Ellers ok 

Skedsmohallen Ok Ok ok 
Sørum fritidsgård Ok Foreligger, men i mindre Ok 

skala 
.. 

Kilde: Eiendomsavdelingen, revisjonens 91ennomgang 

I forbindelse med at revisjonen fikk overlevert dokumentene for kontroll på de 10 utvalgte 
formålsbyggene, fikk vi en muntlig redegjørelse og skriftlig dokumentasjon på at rutine 5.1.3 er 
gjennomført på de nevnte 1 O byggene. Avdeling for bygningsdrift opplyste i den forbindelse at 
rapportering om tilstandsinformasjon også skjer på annen måte enn gjennom rutiner i 
internkontrollhåndboken, og da gjennom e-post, telefon, vedlikeholdsbefaringer og at disse 
opplysningene systematiseres i excel ark på det enkelte bygg. 

Vedlikeholdsbehovskjemaene og annen tilstandskartlegging systematiseres av 
vedlikeholdsplanlegger og danner grunnlag for oversikt over byggene med grønne, gule og røde 
fargekoder i IK-bygg. Videre danner tilstandskartleggingen grunnlag for vedlikeholdsbehovet for 
neste års budsjettframlegg (eget Excel ark med tilhørende fane, «registrerte tiltak og behov»). 
Registrerte tiltak og behov er en prioriteringsliste med 10 punkter rangert 1-10 som det informeres 
om til politikerne i budsjettbehandlingen. Når det gjelder prioriteringene som gjøres i excel ark 
registrerte tiltak og behov, opplyses det til revisjonen at HMS er prioritet nr 1, deretter tette tak, 
inneklima og trygge bygg. I tillegg til excel arket «registrerte tiltak og behov», som dekker de 
byggene som har størst vedlikeholdsbehov, har avdeling for bygningsdrift detaljert oversikt i excel 
over det enkelte byggs tilstand. 

Avdeling for bygningsdrift opplyser til revisjonen at tilstandskartleggingen er mest hensiktsmessig å 
gjøre fra årsskiftet og fram til sommerferien. Dette fordi budsjettarbeidet starter opp etter 
sommerferien. I eiendomsavdelingens årshjul/årsplan for vaktmestere er det lagt opp til kvartalsvise 
tilstandskartlegginger (skjema 2.1) og årlige tilstandskartlegginger på slutten av året (skjema 5.1.3). 
Avdeling for bygningsdrift opplyser videre at årshjul/årsplan for vaktmesterne ikke er endret etter at 
IK-bygg ble tatt i bruk. Det skal ifølge eiendomsavdelingen lages en rutinebeskrivelse for bruken av 
IK-bygg i tilstandskartleggingen. 
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Internkontrollen knyttet til brannhåndbok gjennomføres som en stikkprøvekontroll av virksomhetene. 
Ansvar for brannsikkerhet ligger også på virksomhetene. Eiendomsavdelingen kontrollerer at 
virksomhetene ivaretar dette ansvaret innenfor bygningsdrift. Avdeling for bygningsdrift forteller at 
de, basert på en vurdering av rapportene det ene året, foretar stikkprøvekontroll året etter på de 
rapportene/byggene som ikke tilfredsstiller kravene i brannhåndboken. Revisjonen har fått 
overlevert dokumentasjon som viser eksempel på utført stikkprøvekontroll. 

FDV-dokumentasjon 
Avdeling for bygningsdrift opplyser at i all hovedsak finnes FDV-dokumentasjon på formålsbyggene. 
Enkelte bygg er gamle og på disse gamle byggene foreligger ikke all FDV-dokumentasjon. 
I kjelleren på rådhuset er det lagret FDV-dokumentasjon i to arkivrom, og denne dokumentasjonen 
er hovedsakelig originalversjonene i papirform. Noe FDV-dokumentasjon er digitalisert, og 
digitalisering av FDV-dokumentasjonen gjøres på alle nybygg som overtas. Avdeling for 
bygningsdrift opplyser også at papirversjoner av FDV-dokumentasjon i noen grad finnes ute på det 
enkelte bygg. Avdeling for bygningsdrift opplyser også at det ikke er skriftliggjorte rutiner for hvordan 
FDV-dokumentasjon skal brukes. Eiendomsavdelingen gjennomgår FDV-dokumentasjonen og ser 
etter at de for eksempel har fått alt det de skal ha når de overtar et bygg, men har ingen formell 
rutinebeskrivelse på dette. 

Når det gjelder innsamling av FDV-dokumentasjon er det byggeprosjektansvarlig i 
eiendomsavdelingen som skal sikre at all FDV-dokumentasjon er mottatt når et byggeprosjekt er 
ferdig. Videre har avdeling for bygningsdrift et system gjennom at vaktmester som skal være på 
bygget etter ferdigstillelse, er med under byggeprosessen og gjør seg kjent med bygget (eksempel 
bygging av Kjeller skole). Når bygget er ferdigstilt overleveres bygget fra prosjekt til drift. I den 
forbindelse er det befaring på bygget og avdeling for bygningsdrift opplyser at de da kontrollerer 
FDV-dokumentasjonen de mottar fra prosjektleder i eiendomsavdelingen. Denne kontrollen gjøres 
sammen med stedlig vaktmester. Deretter legges FDV-dokumentasjonen inn elektronisk. 

Når det gjelder bruken av FDV-dokumentasjonen opp mot vedlikeholdsplaner forteller avdeling for 
bygningsdrift at dette gjøre i liten grad. Deler av FDV brukes derimot aktivt. Dette gjelder for 
eksempel essensielle avtaler på ventilasjon, brannvarsling, pumper og fyrkjeler etc for teknisk drift. 

Revisjonen har vært i kontakt med Direktoratet for byggkvalitet og spurt om praksis knyttet til FDV
dokumentasjon opp mot vedlikeholdsplaner: DIBK svarer: «Det er langt mellom liv og lære på dette 
området. Men ja, meningen fra lovgivers side er at FD V-dokumentasjonen skal brukes i 
vedlikeholdsplan/eggingen, men dette gjøres trolig lite» 

Tjenesteanalyser for eiendomsavdelingen 
Kommunestyret i Skedsmo vedtok i sak 11/49 «Fremtidig organisering av eiendomsforvaltningen» 
at det skulle utarbeides handling planer og årsrapporter for eiendomsforvaltningen som skal legges 
fram til politisk behanding. Eiendomsavdelingen har i nettverk med andre kommuner samarbeidet 
for å bedre regnskapsføringen som ligger til grunn for KOSTRA-rapporteringen samt å lage en 
tjenesteanalyse eller årsrapport. Tjenestanalysen har blitt utarbeidet for årene 2011 og 2012 og 
behandlet i kommunestyre hhv våren 2013 og våren 2014. 
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I tjenesteanalysen for 2011 står det følgende: «Eiendomsavdelingens tjenenesterapport skal 
fremlegges på høsten når de endelige KOSTRA-tallene foreligger. Arbeidet med å utvikle en felles 
plattform for tjenesterapporten ble ferdigstilt høsten 2012 og rapporten for 2011 foreligger derfor noe 
senere enn forutsatt». 

Formålet med tjenesteanalysen er ifølge tjenesteanalysen fra 2011 å gi informasjon om grunnlaget 
for prioriteringer og drift: 

• Prioriteringer (økonomi) 

• Behov/dekningsgrad 

• Produktivitet 

• Investering 

• Målt/opplevd kvalitet 

Av innholdet i tjenesteanalysen kan nevnes informasjon om eiendomsforvaltning, formål og drift, 
organisering av eiendomsavdelingen, nøkkeltallsammenligninger med andre kommuner, 
informasjon om gjennomførte og planlagte byggeprosjekter. Videre brukerundersøkelser, 
tilstandsvurderinger av bygg, utført vedlikehold, enøk, HMS inkludert sykefravær, informasjon om 
Skedsmo kommunale boliger samt investeringsprosjekter i eiendomsavdelingen. 

5.2.2 Vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsbudsjetter 

Avdeling for bygningsdrift opplyser til revisjonen at det vedtatte avdelingsbudsjettet for 2014 
inneholder følgende hovedposter i driftsbudsjettet på til sammen 26,3 mill kr: 

• 3,5 millioner fast enøk bevilgning. Er en del av energisparepakken (epc pakken) og bygger 
på klimastrategien til Skedsmo kommune 

• 3, 1 millioner fast i driftbudsjettet. Eks på bruk, universal utforming, ordinært vedlikehold 

• 1 O millioner øremerket utfasing oljefyring (to-årig bevilgning) 

• 9,7 millioner engangsbevilgning for 2014 til bruk politisk vedtak oppgradering svømmehaller 
Revidert budsjett for Skedsmo kommune viser at det er budsjettert med 22,5 mill kr til vedlikehold 
på de utvalgte formålsbyggene som det er nøkkeltall på i KOSTRA. Dette tilsier basert på 230 500 
kvm formålsbygg i 2013 ca kr 97 pr kvm til vedlikehold. Det er logisk at det totale 
vedlikeholdsbudsjettet til avdeling for bygningsdrift er noe større enn 22,5 mill kr da ikke alle 
formålsbyggarealer inngår i KOSTRA-rapporteringen. 

Avdeling for bygningsdrift opplyste videre om følgende post i investeringsbudsjettet: 

• 2,3 millioner fast til vedlikehold over investeringsbudsjettet. Eksempel på bruk kan være 
klemlister barnehager, brannteknisk utstyr, oppgradering utearealer barnehage osv 

Avdeling for bygningsdrift opplyser at budsjettvedtak er styrende for budsjettet til avdelingen. Når 
det gjelder vedlikeholdsplaner utarbeides disse årlig og bygger på budsjettframlegg og 
budsjettvedtak. Avdeling for bygningsdrift opplyser videre at ikke alle vedlikeholdsaktiviteter settes i 
gang på forsommeren. Dukker det opp uforutsette utgifter i løpet av budsjettåret, holdes det av 
ressurser til dette. Uforutsette utgifter kan for eksempel være lekkasjer, frostskader, 
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myndighetskrav fra tilsynsrapporter, el.tilsyn, brannsyn, arbeidstilsynet mm. Alt dette skal i følge 
avdeling for bygningsdrift «landes» innenfor gitte budsjettrammer. 

Leder avdeling for bygningsdrift forteller følgende i intervju om vedlikeholdsplaner: «Vi har ikke 
utarbeidet flerårige planer, men kan lage dette for å synliggjøre behovene for ressurser i et 10 års 
perspektiv. Dette er gjort tidligere uten at rammene for vedlikehold er økt. Vi har for eksempel bedt 
om ressurser til bassengbyggene våre uten at dette har blitt prioritert» 

Leder avdeling for bygningsdrift forteller videre «Vi utarbeider hver høst en vedlikeholdsplan for 
neste år gjennom budsjettframlegget til rådmannen. Det er en faglig vurdering som ligger til grunn 
for tiltakene. Når det er noe som må gjøres sier vi fra til politikerne. For eksempel i AB 2014 og 
handlingsplan 2014-2017 /a rådmannen inn 13,3 millioner inn til bla svømmehal/er. Vi presenterer 
derfor en handlingsplan svømmehal/er for politikerne våren 2014. Når det gjelder forslag til ekstra 
vedlikehold gjøres dette gjennom budsjettforslag hvert år og ikke som en flerårig plan. Dette er en 
vurdering som er gjort i eiendomsavdelingen som følge av tildelte rammer gjennom mange ån>. 

Eiendomsavdelingen opplyser i den forbindelse at de i liten grad bruker investeringsanalyser og 
totaløkonomiske beregninger knyttet til det enkelte bygg for eksempel NS 3454 livssykluskostnader 
for bygg. Det har imidlertid hendt av at de har brukt livsykluskostnader i vedlikeholdsplanleggingen. 

Når det gjelder vedlikeholdsbudsjetter forteller avdeling for bygningsdrift at de hvert år lager et 
avdelingsbudsjett hvor avdeling for bygningsdrift legger inn enn fast post på kroner 5,4 mill 
vedlikeholdsmidler. Dette samordnes med eiendomsavdelingens budsjett i forbindelse årsbudsjett 
og fireårig handlingsplan. Vedlikeholdsbudsjettet er dermed fireårig, mens vedlikeholdsplaner er 
ettårige. 

5.2.3 Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep i Skedsmo kommune 

Når det gjelder spørsmålet om Skedsmo kommune har godt verdibevarende vedlikehold for å 
bevare eiendomsformuen som er et av kriteriene i NOU 2004:22, og som rådmannen legger til 
grunn er politikerens ønske i K-styre sak 11/49 svarer eiendomsavdelingen: «Vi har god standard 
på formålsbyggene, da mange av byggene er nye. Vi sier derimot at vi skulle hatt mer penger til 
vedlikehold». 

Eiendomsavdelingen har levert tjenesteanalyser/årsrapporter for årene 2011 og 2012 og i disse 
tjenesteanalysene er vedlikeholdsetterslepet omtalt under punktet avskrivninger. 

I tjenesteanalysen for eiendomsavdelingen 2011 står det følgende: 

«Avskrivning er et uttrykk for det kapitals/it som den kommunale bygningsmassen 
representerer. Den samlede avskrivningen summerer seg til kr 64, 5 mill13 i 2011. 
Kommunale formålsbygg avskrives over 40 år. For å opprettholde eiendomsformuen bør det 
således årlig brukes kr 64, 5 mill på verdibevarende tiltak. Bygningsvedlikehold et slikt 
verdibevarende virkemiddel. Vedlikeholdsnivået er vesentlig lavere enn avskrivingen, noe 
som er et uttrykk for at kommune har netto slitasje på bygningsmassen. I kroner kan denne 
slitasjen beregnes til 42 mill kroner årlig. Dette tallet kan sees på som et uttrykk for økningen 
i vedlikeholdsetterslepet» 

13 Tallet inkluderer også kommunale boliger 
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I tjenesteanalysen for 2012 er vedlikeholdsetterslepet oppgitt til kr 66,6 mill. I analysen er det også 
vist til: 

«Vedlikeholds- og rehabiliteringsnivået er lavere enn avskrivningen, noe som igjen er et 
utrykk for at kommunene har netto slitasje på bygningsmassen. Dette betyr at 
vedlikeholdsetterslep er et tema ved prioritering av ressursbruken, noe som vanskeliggjør 
det planmessige vedlikeholdsarbeidet.» 

Når det gjelder det samlede vedlikeholdsetterslepet i kroner i Skedsmo kommune, står det ikke noe 
om det i tjenesteanalysene for 2011 og 2012 etter det revisjonen kan se. 

I årsbudsjett og handlingsplan for 2013-2016 står det følgende: 
«Økt bevilgning til vedlikehold av bygg. Ved/Jkeholdsetterslepet på Skedsmo kommunes 
bygningsmasse er stort, stipulert til 105 mill. kr. Budsjettrammene i dag tar ikke høyde for 
slikt vedlikehold. Med dagens rammer må helse- miljø- og sikkerhet og myndighetskrav få 
prioritet fremfor ordinært systematisk bygningsvedlikehold». 

I årsbudsjett og handlingsplan for 2014-2017 står det ikke noe om vedlikeholdsetterslepet. 
Avdeling for bygningsdrift forteller følgende i intervju med revisjonen 14 «Det estimerte 
vedlikeholdsetterslepet på 100 millioner som er kommunisert opp til politikerne bygger i stor grad på 
intern kartlegging gjort av avdeling for bygningsdrift og er et grovt anslag, og vil være lavt hvis vi 
skulle forholde oss til standard NS3454 livsløpskostnader for bygg. Vi har bygg som er veldig 
gamle, og har et stort vedlikeholdsetterslep. Hadde vi utarbeidet en total tilstandsrapport for hvert 
bygg hadde registrert etterslep økt betraktelig» 

Eiendomsavdelingen opplyser at spesielt formålsbygg som inneholder svømmehaller, har et stort 
vedlikeholdsetterslep. En egen sak på vedlikehold/rehabilitering av bassengbyggene var oppe til 
politisk behandling i kommunestyret 11.6.201415 i forbindelse med årsbudsjett og handlingsplan 
2015-2018. I saksframlegget fra rådmannen var prioriterte investeringstiltak stipulert til 29,5 millioner 
kroner fordelt på tre bassengbygg (Sagdalen, Sten Tærud og Vigernes). 

Ifølge Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK)16 finnes det ikke en standard som kommunen skal bruke 
som hjelpemiddel for å beregne vedlikeholdsetterslepet. De store rådgivende ingeniør-firmaene tar 
gjerne utgangspunkt i standardene NS 3424 tilstandsanalyse av byggverk og eller NS 3454 
livssykluskostnader for byggverk. Det er ca 80 kommuner som bruker IK-bygg. For disse 80 
kommunene vil det ifølge DIBK kunne være hensiktsmessig å bruke IK-bygg (IK-bygg tar 
utgangspunkt i NS 3424 tilstandsanalyse av byggverk) for å beregne vedlikeholdsetterslepet. 

Praksis vil derfor ofte være ifølge DIBK at ved en intern tilstandsgjennomgang brukes eksisterende 
systemer i kommunen som for eksempel IK-bygg. I tillegg vil man ha tilgjengelig oppsamlet 
tilstandsinformasjon. En annen mulighet for kommunene er å bruke en standard for eksempel NS 

14 Intervju med avdelingsleder bygningsdrift 10.3.2014 
15 Enstemmig vedtak i kommunestyret: «Prioriterte investeringstiltak vises i Budsjettrundskrivet for ÅB/HP 
2015-2018. 
16 Telefon/e-post intervju med rådgiver eksisterende bygg Fredrik Horjen DIBK april 2014 
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3424 eller 3454 direkte. De store rådgivende ingeniørselskapene tar gjerne utgangspunkt i 
standardene NS 3424 tilstandsanalyse av byggverk og eller NS 3454 livssykluskostnader for 
byggverk. 

Revisjonen har innhentet tall for vedlikeholdsetterslep i millioner kroner på formålsbygg på de av 
sammenlingningskommunene til Skedsmo i kommunegruppe 13 som de sammenligner seg med. 
Revisjonen har fått bekreftet at tallene i tabellen er kommunisert opp til politikerene i den enkelte 
kommune. 

Tabell 3 Vedlikeholdsetterslep formålsbygg 
Vedlikeholds- Totalt antall kvm Vedlikeholds- Utgifter til vedlikeholds-
etterslep i millioner formåls-bygg 2013 etterslep kroner aktiviteter snitt perioden 
kroner pr kvm 2008-2013 kr/kvm 

Skedsmo 100 230 872 433 106 

Moss 280* 110413 2 536 122 

Sarpsborg Har ikke tall 184 236 Har ikke tall 154 

Asker Har ikke tall 236 906 Har ikke tall 106 

Rælingen 113** 70 099 1612 36 

Lørenskog 150 (+20)*** 147 650 1016 178 

Nittedal 85 72 793 1168 132 

Ringerike 340**** 104 274 3260 73 

Snitt for 115 
kommunene 

Kilde: Telefon og mailforspørsler til eiendomsavdelingene i de ulike kommunene i april/mai 2014 

*Moss: Tallet bygger på ekstern innleid gjennomgang i 2013. 

**Rælingen: Tallet bygger på en intern gjennomgang i 2012 basert på NS 3424 tilstandsanalyse for byggverk. 

***Lørenskog: Tallet bygger på en intern gjennomgang våren 2013. De (+20) i tabellen er knyttet til inneklima 
oppgraderingsbehov og er ikke tatt med i vedlikeholdsetterslep pr kvm formålsbygg. 

**** Ringerike tallet bygger på intern gjennomgang 2013 som inkluderer skoler og et generelt vedlikeholdsetterslep ellers. 

Tabell 3 ovenfor viser store forskjeller mellom kommunene i vedlikeholdsetterslep pr kvm 
formålsbyggmasse. Skedsmo ligger klart lavest med kr 433. Tabellen viser også at ikke alle 
kommuner har tallfestet det totale vedlikeholdsetterslepet på formålsbyggene. 

For Skedsmo er det i perioden 2008-2013 følgende utgifter til vedlikehold på formålsbyggene: 

Tabell 4 Utg til vedlikeholdsaktiviteter Skedsmo, 2008-2013 
Ar 2oos 2009 2010 2011 2012 2013 

Vedlikeholdsaktiviteter 
pr kvm 93 123 186 98 75 59 

Kilde: KOSTRA. Kroner pr kvm 

Tabellen viser at vedlikeholdsaktivitetene har vært avtagende i Skedsmo etter en topp på kr 186 pr 
kvm i 2010. Eiendomsavdelingen opplyser at Skedsmo kommune fikk en tiltakspakke på kr 
31.068.000,- i forbindelse med finanskrisen. Disse midlene ble brukt og ble regnskapsført i 2009 og 
2010. 
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Basert på estimert vedlikeholdsbehov for ulike bygningstyper, samt arealfordelingen mellom ulike 
bygningstyper, estimerte Multiconsult/PricewaterhouseCoopers i 2008 et gjennomsnittlig 
kostnadsbehov for vedlikehold av kommunal bygningsmasse som årskostnad i kr/m2 per år i 
henhold til standard om livssykluskostnader for byggverk (NS 3454). «Beregningen viste et 
gjennomsnittlig vedlikeholdsbehov for en kommunal bygning på ca 170 krlm2 per år som annuitet, 
og beregningene ble basert på 60 års levetid og 6 % kalkulasjonsrente. Dette annuitetstallet er 
følsomt for byggets levetid, intervaller for vedlikeholdsinnsats og for levetiden til ulike komponenter i 
bygget samt kalkulasjonsrente. En halvering av betraktningsperioden, eller byggets levetid, til 30 år 
gir en reduksjon i normtallet til ca 100 krlm2, men innebærer da at bygningen enten må avhendes 
eller står foran en betydelig oppgradering dersom den skal benyttes videre» 
(Multiconsult/PricewaterhouseCoopers 2008). 

«I normtallet på 170 krlm2 er kostnader til ombygginger/tilpasninger, eller utviklingskostnader, ikke 
tatt med» ( Multiconsult/PricewaterhouseCoopers 2008, kapittel 4.5.2.) 

Skedsmo kommune bruker en betraktningsperiode på 40 år ifølge tjenesteanalysen 2011. 

5.3 Revisjonens vurdering 

5.3.1 Tilstandskart/egging, internkontroll og FDV-dokumentasjon 

Revisjonen har lagt til grunn kriteriet om at det skal finnes systemer og rutiner for 
tilstandskartlegging og bruk av FDV-dokumentasjon, og det skal sikres at systemene og rutinene 
brukes etter sin hensikt. 

Revisjonen mener at det i all hovedsak finnes systemer og rutiner når det gjelder 
tilstandskartlegging og internkontroll. Eiendomsavdelingen har for eksempel rutiner for 
tilstandskartlegging gjennom året. Det er videre utarbeidet brannhåndbok og 
internkontrollhåndbøker, samt rutiner for oppfølging. 

Etter revisjons oppfatning er det likevel noen mangler. 

• Revisjonen har avdekket mangelfull innrapporting fra vaktmesterne på årlig 
tilstandskartlegging. 

• Tilstandskartleggingen foregår sent på året selv om faglige anbefalinger og avdelingen selv 
mener at dette bør utføres i første halvår. 

Avdeling for bygningsdrift har planlagt å implementere fullversjon av IK-bygg. 
Revisjonen mener at denne implementeringen vil kunne gi tilfredstillende tilstandsinformasjon i 
Skedsmo kommune. Revisjonen viser til at det kan være nyttig å legge til grunn en relevant 
standard som for eksempel NS 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk». 

Når det gjelder FDV-dokumentasjon er det ikke utarbeidet en rutinebeskrivelse eller annet 
dokument som sikrer at sentral FDV-dokumentasjon brukes i vedlikeholdsplanleggingen og i driften. 
Revisjonen vil peke på at hensikten fra lovgivers side er at FDV-dokumentasjonen skal være et 
sentralt element i vedlikeholdsplanleggingen både på kort og lang sikt. I den forbindelse vil 

revisjonen peke på at sentral FDV-dokumentasjon er viktig. Eksempler på sentral FDV-
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dokumentasjon kan være: garantier, utskiftningsintervaller slitedeler, avtaler inngått med eksterne 
på drift og vedlikehold av teknisk utstyr, og levetid på bygningsdeler. Mangelfull bruk av sentral 
FDV-dokumentasjon vil kunne medføre et unødvendig økonomisk tap spesielt gjelder dette i 
garantitiden. 

Revisjonen har imidlertid forståelse for valget eiendomsavdelingen har gjort, ved å ikke drive 
systematisering av til dels gammel og mangelfull FDV-dokumentasjon, da dette er veldig 
ressurskrevende. På nyere bygg og bygg som overtas bør det imidlertid være enklere å forholde 
seg til FDV-dokumentasjonen opp mot vedlikeholdsplaner. Dette gjøres også i Skedsmo, men er 
ikke i tilstrekkelig grad satt i satt i system. 

Et fungerende FDVU-system vil kunne legge grunnlaget for mer effektiv drift og vedlikehold av 
formålsbyggene. Eiendomsavdelingen er i ferd med åta i bruk et nytt FDVU-system. Dette skal 
erstatte et tidligere innkjøpt system. Eiendomsavdelingen sier selv at det ikke er optimalt at det ikke 
er på plass et helhetlig FDVU-system. 

Vaktmesterdrift og driftsavtaler 
Når det gjelder organisering av vaktmestertjenesten og forholdet til virksomhetene er det etablert to 
forskjellige driftsavtaler, disse kalles hhv ansvarsmatrise og servicetjenesteavtale. 

Ansvarsmatrise handler om avtaler mellom eiendomsavdelingen og virksomhetene for å avklare 
gråsoner når det gjelder oppgaver og rollefordeling. Revisjonen mener at behovet for slike 
ansvarsmatriser ikke er nytt. Dette ble påpekt i en rapport fra Fredrik Horjen Rådgivning i november 
2010. Revisjonen konstaterer at ansvarsmatriser ikke er gjennomført på kommunens øvrige 
bygningsmasse i tråd med intensjonen etter rapporten i 2010. 

Videre er det etablert en avtale for servicetjenester utført av vaktmesterne på institusjonsbyggene. 
Revisjonen finner det her positivt at slike avtaler er utarbeidet og skal implementeres på de øvrige 
byggene. 

Tjenesteanalyse 
Revisjonen har i sin gjennomgang funnet at eiendomsavdelingen ikke overholdt sin egen tidsfrist for 
levering av tjenesteanalysen/årsrapporten for 2012. Tjenesteanalysen er et sentralt dokument, og 
bør kunne foreligge på høsten hvert år som er den opprinnelige intensjonen. Revisjonen peker på at 
analysen legger til grunn endelige KOSTRA-tall som foreligger i midten av juni hvert år. 

Revisjonen mener at rutinene for tilstandskartlegging og internkontroll i det store og hele er på 
plass. Revisjonen mener likevel at det noen mangler. Manglene gjelder først og fremst rapportering 
fra vaktmesterene på tilstandskartlegging og at mye av tilstandskartleggingen skjer sent på året. 
Driftsavtaler er videre i liten grad på plass når det gjelder ansvarsavtaler, mens avtaler for 
servicetjenester ikke er implementert for andre enn institusjonsbyggene. Her gjenstår også 
implementering for andre enn institusjonsbyggene. 
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5.3.2 Vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsbudsjetter 

Revisjonen har lagt til grunn kriteriet om at kommunelovens bestemmelser i § 44 nr.1-3 om 
økonomiplan og økonomiplanlegging skal følges. 

Det som bevilges til vedlikehold i Skedsmo kommer ikke direkte fram i årsbudsjett og handlingsplan. 
Avdeling for bygningsdrift utarbeider pr i dag ikke flerårige vedlikeholdsplaner. KL § 44 nr 3 sier at 
økonomiplanene skal gi en «realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 
prioriterte oppgaver i planperioden». Etter revisjonens mening synliggjør ikke årsbudsjett og 
handtingplan en realistisk oversikt over vedlikeholdsbehov fram i tid. Det er pekt på at godt 
verdibevarende vedlikehold handler om at «arten og omfanget av vedlikeholdet vurderes i et 
langsiktig økonomisk perspektiv» (NOU 2004:22). Bruk av livssykluskostnader kan etter revisjonens 
oppfatning være et godt hjelpemiddel i arbeidet med å utarbeide flerårige vedlikeholdsplaner. 

5.3.3 Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep i Skedsmo kommune 

Revisjonen har lagt til grunn kriteriet om at Skedsmo kommune skal ha et godt verdibevarende 
vedlikehold. 

Hva som er det reelle vedlikeholdsetterslepet på formålsbyggene er uvisst. Vedlikeholdsetterslepet 
på ca 100 mill som er kommunisert opp mot politikerne gir sannsynligvis ikke et reellt bilde, og 
etterslepet er trolig betydelig høyere. Intervjudata viser at Skedsmo ikke har foretatt en 
tilstandsanalyse på alle formålsbygg for å finne vedlikeholdsetterslepet. Revisjonen vil her peke på 
nødvendigheten av gode og fullstendige saksframlegg til de folkevalgte. Dette er administrasjonens 
ansvar, og gjelder gode saksframlegg på vedlikeholdsbehovet like mye som andre sektorer eller 
tjenester i kommunen. 

Revisjonen har forståelse for at tilstandskartlegging er ressurskrevende, og at det kan virke 
bortkastet å bruke mye penger på tilstandskartlegging når eiendomsavdelingen mener at det er et 
stort og vedvarende gap mellom behov og tildelte midler. 

Rådmannen har forutsatt at Skedsmo kommune ønsker å ha et godt verdibevarende vedlikehold på 
formålsbyggene. På den ene side er det kommuniserte et vedlikeholdsbehovet på kr 100 mill. Dette 
tallet er for lavt. Eiendomsavdelingens egne vurderinger av vedlikeholdsetterslepet i 
tjenesteanalysene for årene 2011 og 2012 er på ca 40 mill pr år. Dette tilsier et betydelig høyere 
samlet vedlikeholdsetterslep. På den annen side har Skedsmo kommune i de senere årene bygget 
mye nytt/rehabilitert. Nye bygg/rehabiliterte bygg har naturlig et lavt vedlikeholdsbehov de første 
årene. Nye bygg og rehabiliteringer kan derfor ha bidratt til å redusere vedlikeholdsetterslepet. 

Videre har revisjonen avdekket at avdeling for bygningsdrift ikke driver med flerårig 
vedlikeholdsplanlegging. Manglende flerårige vedlikeholdsplaner kan gjøre det vanskeligere åta 
igjen vedlikeholdsetterslepet og sikre godt verdibevarende vedlikehold. 
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VEDLEGG 1 

Tabell 5 Politisk og adm organisering i utvalgte kommuner. 
Kommune Folketall pr 1.1.2014 Politisk organisering Organisasjonsform 

Arendal 43841 Eget styre Kommunalt foretak 

Asker 58338 Utvalg for eiendom og økonomi Egen etat 

Bodø 49731 Utvalg for plan næring og miljø Egen etat under sentraladministrasjonen 

Drammen 66214 Eget styre Kommunalt foretak 

Fredrikstad 77591 Utvalg for teknisk sektor Egen etat 

Karmøy 41753 Utvalg for teknisk sektor Egen etat 

Larvik 43258 Eget styre Kommunalt foretak 

Sandefjord 44976 Utvalg for bygg og eiendom Egen etat 

Sandnes 71900 Eget styre Kommunalt foretak 

Sarpsborg 54059 Formannskap Egen etat 

Skedsmo 51188 Formannskap Egen etat under sentraladministrasjonen 

Skien 53439 Utvalg for teknisk sektor Egen etat 

Tromsø 71590 Utvalg finans og næring Egen etat 

Tønsberg 41550 Eget styre Kommunalt foretak 

Ålesund 45747 Eget styre Kommunalt foretak 
Kilde: Eiendomsavdelingene 1 de kommunene. Kommunestørrelse mellom 40000 - 80000 innbyggere. 
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VEDLEGG 2 

IK-bygg tilstandsoversikt formålsbygg 2012 Skedsmo kommune 

GjelJerås skole 
Kjenervolla skole 
Sagdalen skole 
Veslestua ved Sagdalen 
Skjetten skole 
Stalsberg skole 
Stav skole 
Sten-Tærud skole 
Stentærud skole (filleskolen) 
Tæruddalen Skole 
Vardåsen Nærniljøsenter 
Vigernes skole 
Volla skole 
Asenhagen skole 
KjeDer skole byggetrinn 1 
Barnehager 
Bretdablikk barnehage. 
Hagan barnehage 
KjeUer barnehage 
Korshagen barnehage 
Lillestrøm barnehage 
Melby barnehage 
~san barnehage 
Strønmen barnehage 
Tærud Skole barnehage 
Tærud barnehage 
Uglebakken Barnehage 
V arden Barnehage 
VestvollenBarnehage 
Volla Barnehage 

senhagen Barnehage 
Linbråten Barnehage 
Sagelva Barnehage 
Solhaug Barnehage 
Risløkka Barnehage 
Adrrinistrasjon 
sentralverkstedet Leiraveien 
Rådhuset Skedsrro 
Reie omsorg 
Libos 
Skedsrrotun bbs 
Stalsberg bbs 
Solbakken rehab. 

råsveien bo- og omsorgssenter 
Kultur 
Skedsrro stadion og ishall 
Skedsrro hanen 
TærudhaDen 
Skjetten fritidssenter 
Vass øyholtet 
1-1.Jseby gård 
Sørum fritidsgård 
strømnen Menighetshus 

senga Fritidsklubb 
Steen Menighetshus 
Valstad Grendehus 
Leirsund stadion 
lingvoJd 
Strømnen stadion 
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0,0 1,0 0 ,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0 ,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
0 ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 
0,0 1,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 1,0 2,0 
0,0 1,0 0 ,0 1,0 2.0 2.0 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2.0 
0,0 1,0 o.o 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 2,0 0,0 1,0 
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0,0 1,0 1,0 2.0 1,0 2,0 1,0 1,0 
0 ,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 
0 ,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 
0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 
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1,0 1,0 1,0 1,0 0 ,0 2,0 0,0 2,0 1,0 0 ,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 2.0 0,0 2.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
0,0 1,0 1.0 1.0 o.o 2,0 o.o 2,0 2,0 2,0 0 ,0 1,0 0,0 1,0 o.o 
1.0 1.0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0 ,0 1,0 0,0 1,0 2.0 
1.0 1,0 1,0 1,0 o.o 2,0 2,0 2.0 1,0 0,0 0 ,0 1,0 0 ,0 1,0 1,0 
1,0 0 ,0 1,0 1,0 2.0 0,0 0 ,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,0 1,0 0,0 1,0 2,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 o.o 0,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 
0,0 1,0 1,0 1,0 0 ,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0 ,0 1,0 1,0 0 ,0 1,0 2,0 
2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 0,0 1,0 1.0 0,0 1,0 0,0 
2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 0 ,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 
0,0 0 ,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0 ,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0 ,0 2,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 
2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1.0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 
1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 
0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0 ,0 2,0 1,0 2,0 0 ,0 1,0 0,0 1,0 0,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 0 ,0 1,0 2,0 1,0 2.0 2,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0,0 1,0 
1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 0,0 1,0 0 ,0 0,0 1,0 1,0 
1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
1,0 2,0 1,0 1,0 0 ,0 2.0 1.0 2,0 1,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2.0 1,0 2,0 1,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1.0 2,0 1,0 0 ,0 2.0 0,0 0,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 2,0 1,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 0 ,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2.0 0 ,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1.0 1,0 0,0 2.0 0,0 2,0 1,0 2,0 0 ,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 2,0 1,0 0 ,0 0,0 o.o o.o 1,0 1,0 
1,0 1,0 1.0 1,0 0 ,0 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 o.o 1,0 1,0 
2.0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,0 2.0 1,0 0,0 0 ,0 o.o 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0 ,0 o.o 1,0 1,0 
0 ,0 0 ,0 1.0 0 ,0 0,0 2,0 0 ,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 o.o 1,0 1,0 

2,0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

1,0 0 ,0 0 ,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 2.0 0 ,0 0,0 2,0 1,0 0 ,0 1,0 0,0 
1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 
1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0 ,0 1,0 0,0 1,0 1,0 
0 ,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0 ,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 0 ,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 o.o 0 ,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 0 ,0 0,0 1,0 2,0 1,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
2.0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0,0 1,0 1,0 
2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0 ,0 

0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2.0 0,0 o.o 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 
0 ,0 0 ,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
0,0 0,0 0 ,0 o.o 2,0 2,0 2.0 0 ,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 1,0 1,0 
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VEDLEGG 3 

Arshjul IK-bygg (side 43) 
Arshjul/ukeplan vaktmestere Skedsmo (side 44) 
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VEDLEGG 4 RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 

Rådmannens tilbakemelding på Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltningen -September 2014 

Revisjonens anbefalinger knytter seg til forhold ved det administrative styringssystemet i 
kommunens eiendomsforvaltning. 

Omfanget av planleggings- og styringssystemene er tilpasset de praktiske behov og eksisterende 
ressursgrnnnlag. For Skedsmo betyr dette at de administrative ressursene er moderate i forhold til 
sammenlignbare kommuner. I henhold til KOSTRA tallene brnkte Skedsmo kommune kr 23 pr kvm 
til forvaltning i 2012, landsgjennomsnittet var på kr 44 pr kvm. 

Revisjonskriteriene som settes opp tar utgangspunkt i lovbestemmelser, samt i offentlige utredninger 
som beskriver en ønsket praksis innenfor eiendomsområdet. 

Revisjonens anbefalinger bygger på at det er avvik mellom dagens praksis og den ideelle fordring. 

Rådmannen oppfatter ikke at det påvises brudd på lover og forskrifter ut over avvik fra kommunens 
egne administrative kontrollsystemer. 

Det er rådmannens syn at kommunen, i hovedsak, har god kontroll med drift og vedlikehold av 
formålsbyggene. 

Oppfølging av revisjonens anbefalinger vil kreve økt administrativ ressursbruk. En styrking av 
administrasjonen vil måtte skje gjennom utvikling av budsjettrammene. 

Revisjonens anbefalinger med rådmannens kommentarer: 

1. Skedsmo kommune bør få på plass en overordnet og fullverdig eiendomsstrategi. 

Det er pr i dag svært begrenset erfaring med overordnede eiendomsstrategier i norske kommuner, og 
således lite praksis å støtte seg på i oppfølgingen av denne anbefalingen. 

Det er igangsatt et arbeid i Bærum kommune, og det forventes å foreligge et resultat i løpet av 2014. 
Arbeidet antas å være omfattende og ressurskrevende og det vil etter rådmannens syn være rasjonelt 
å vente med å gjennomføre tiltaket til det foreligger erfaringer fra andre kommuner. 
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2. Skedsmo kommune bør sikre at internkontrollrutiner etterleves og at planlagte driftsavtaler 
med virksomhetene blir implementert 

Driftsavtaler som regulerer ansvars- og oppgavefordeling vil bli etablert for de bygg som p.t. ikke har 
slik avtale. 

3.Skedsmo kommune bør utarbeide flerårige vedlikeholdsplaner. 

Et hensiktsmessig planleggings- og styringssystem er tilpasset ressursgrnnnlaget/pengestrømmen 
som skal forvaltes, og det har ikke blitt prioritert å brnke administrative ressurser på langsiktig 
vedlikeholdsplanlegging. 

Det foreligger imidlertid oversikt over bygningsmessige tiltak som planlegges gjennomført, både på 
kort og lang sikt, selv om disse tiltakene ikke fremkommer i et plandokument. 

Når kontrollverktøyet IK- bygg samt nytt IT-basert FDV- system er ferdig implementert vil den 
løpende tilstandskartleggingen være ivaretatt, og arbeidet med å lage langsiktige vedlikeholdsplaner 
vil bli mindre ressurskrevende. 

Anbefalingen om å utarbeide flerårige vedlikeholdsplaner vil således bli fulgt opp når de nødvendige 
styringsverktøyene er operative. 

4. Skedsmo kommune bør nyttiggjøre seg sentrale deler av FD V-dokumentasjonen gjennom 
systemer/rutiner og etterlevelse av disse. 

For den delen av bygningsmassen som er av nyere dato foreligger det omfattende FDV
dokumentasjon, og denne dokumentasjonen benyttes i den daglige drift og ved bygningsmessige 
vedlikehold på byggene. Det foreligger imidlertid ingen rutine for systematisk brnk av FDV
dokumentasjonen pr i dag, men dette vil inngå som en del av funksjonen i et IT-basert FDV-system. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

28/2014 Plan for forvaltningsrevisjon – drøfting og prioritering 

av kommende prosjekter. 

15.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016.

Saksopplysninger 
Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kontrollutvalget den 11. oktober 2012, og i 

kommunestyret den 30. januar 2013. Utvalget er delegert myndighet til å foreta endringer i planen i 

perioden. Planen er lagt ved saken. 

Følgende prosjekter levert: 

1. Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger. (2013)

2. Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold (2014).

I planen er det att høyde for at utvalget skal ha 6 – 8 prosjekter i løpet av perioden. Fremdriften har 

av ulike årsaker ikke vært i henhold til planen. Utvalget bør signalisere hvilke prosjekter det ønsker 

gjennomført resten av planperioden. Det neste prosjektet utvalget har prioritert er Tilbud og kvalitet 

i rusomsorgen (Nr. 2 i perioden 2013/2014), hvor aktuelle problemstillinger kan være:  

 Får den enkelte det tilbud og den oppfølgingen han/hun har krav på?

 Hvordan er bemanning og kompetanse innen rusomsorgen?

Det legges opp til å gi signaler til revisjonen om aktuelle problemstillinger mv. for prosjektet Tilbud 

og kvalitet i rusomsorgen, slik at prosjektplanen kan vedtas i neste møte. 

Utvalget har prioritert ytterligere ett prosjekt i perioden 2013/2014: Innfrir kommunen krav til 

samhandlingsreformen. En ktuell problemstillinger kan være: 

 Klarer kommunen å gi mangfoldet av utskrivningsklare pasienter det tilbudet de har krav

på?

Kontrollutvalget i Skedsmo må ha et noe større tempo på leveransene i resten av planperioden. Det 

legges derfor opp til en diskusjon av innretning av prosjektet på neste møte. 

De øvrige prosjektene er ikke prioritert. I og med at gjeldende plan for forvaltningsrevisjon bygger 

på overordnet analyse fra 2012, kan det ha skjedd en del endringer frem til i dag. Det kan også ha 

skjedd endringer når det gjelder vurdering av risiko og vesentlighet som gjør at det er andre 

områder som er mer aktuelle for forvaltningsrevisjon. Dette må tas med i vurderingen når utvalget 

nå skal prioritere prosjekter ut planperioden (2016). 

Forslag til vedtak 
1. Revisjonen bes om å utarbeide prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innen rusomsorg til

neste møte.

2. Bestilling av prosjekt innen samhandlingsreformen settes opp som sak på neste møte.

3. Kontrollutvalget prioriterer følgende prosjekter for resten av planperioden:



http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Bakgrunn 

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av 

tilsynsansvaret skal kontrollutvalget blant annet utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og 

rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.  

For å bidra til at det er de viktigste og mest relevante revisjonsprosjektene som velges, skal 

det minst en gang i valgperioden utarbeides en overordnet analyse av hele kommunens 

virksomhet. Analysen skal gi svar på hvilke av kommunens ansvarsområder det antas å være 

størst risiko for vesentlige avvik. Med risiko menes i denne sammenheng sannsynligheten for 

at fastsatte mål og lovkrav ikke blir oppnådd. Med vesentlighet menes hvor store 

konsekvensene er dersom det negative inntreffer.  

Overordnet analyse for Skedsmo kommune er gjennomført av Nedre Romerike 

distriktsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i Skedsmo. 

Formålet med forvaltningsrevisjon 

Landets kommuner står overfor betydelige utfordringer. Innbyggerne stiller større krav til 

kvalitet og sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk effektivitet og innhold i tjenester. 

I tillegg kan det være manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Dette 

medfører at kommunene må rette større fokus på ressursbruk, styring og ledelse, samt på 

evaluering av måloppnåelse.   

Den overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planer er viktig for at kontrollutvalget 

skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er med på å gi 

kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta sitt 

kontrollansvar. Gjennom forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget til å fremskaffe viktig 

informasjon til kommunens beslutningstagere, samt peke på forbedringsområder i 

kommunens virksomhet. Dette bidrar igjen til å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 

og bedre måloppnåelse.  

Valg og rapportering av forvaltningsrevisjonen 

Med utgangspunkt i overordnet analyse gjennomført av revisjonen, har kontrollutvalget 

drøftet ulike prosjekter for den aktuelle planperioden. Prioritering av prosjekter er foretatt ut i 

fra et risiko- og vesentlighetsperspektiv. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere 

vesentlighet opp mot og kontrollutvalget har derfor skjønnsmessig måttet vurdere de ulike 

områdene opp mot hverandre for å avgjøre hvilke som er mest vesentlig å undersøke. 

Vesentlighet kan vurderes ut fra flere perspektiver; for eksempel det økonomiske, det 

politiske, brukerperspektivet og samfunns- og miljøperspektivet. På bakgrunn av overordnet 

analyse har kontrollutvalget utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av 

kommunestyret. Etter at kommunestyret har vedtatt planen er det kontrollutvalgets oppgave å 

bestille forvaltningsrevisjon. 
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I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om 

resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å 

rapportere til kommunestyret. Saksgangen for forvaltningsrevisjonsrapporter kan  illustreres 

med følgende figur:  

Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og  hvordan  

rapporteringen skal foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig form og 

frekvens på dette. Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges 

fortløpende frem for kommunestyret.  

Prioriteringer i denne planperioden 

Overordnet analyse for Skedsmo kommune ble behandlet av kontrollutvalget i møte 

11.10.2012. På bakgrunn av analysen og kontrollutvalgets egne innspill har utvalget kommet 

frem til at områdene gjengitt i tabellen under er de mest aktuelle for forvaltningsrevisjon.  

Ved utforming av revisjonsoppdragene vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet 

blir mest mulig konkret og målrettet i forhold til revisjon på det aktuelle området. 

Kontrollutvalget er inneforstått med at det i perioden ikke vil være aktuelt med mer enn 6-8 

prosjekter, avhengig av prosjektenes omfang.  



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

4 

Kontrollutvalget ønsker å gå gjennom planen om 2 år, for om nødvendig å gjøre endringer. 

Vi har valgt å bruke stjerner for å synliggjøre hvilke temaer som revisjonen, på bakgrunn av den  

kunnskap vi har, mener det er viktigst å prioritere. Det er viktig å presisere at alle områdene nevnt 

under ikke kan gjennomføres i form av forvaltningsrevisjon.  

**

* 

** 

* 

Aktuelle revisjonsprosjekter med oppstart i 2013 eller 2014 (maks 5 prosjekt – kontrollutvalget må prioritere) 

Aktuelle områder som bør følges opp litt lengre ut i perioden, enten i form av revisjon eller kartlegging 

Områder som det følges med på i form av kartlegging/orientering til kontrollutvalget og som ev. følges opp

 med en forvaltningsrevisjon, avhengig av behov 

Område og perspektiv Mulige temaer/aktuelle problemstillinger Forslag 

til 

priori- 

tering 

Økonomisk sosialhjelp 
(vedtatt i forrige plan) 

 Brukerperspektiv

 Økonomisk

perspektiv

Lykkes NAV i å gjøre flere selvhjulpne? 

Både NAV’s nasjonale strategi og kommunens egne 

styringsdokumenter sikter mot en reduksjon av 

antall sosialhjelpsmottakere og lavere utgifter til 

økonomisk sosialhjelp sett i forhold til antall 

innbyggere i kommunen. Dette knyttes opp mot 

slagordet ”jobb først”. Økonomisk rapport for 

august 2012 melder om balanse for NAV samlet 

sett. Litt lengre frem i tid kan en aktuell 

problemstilling være: 

 Har tiltakene med økt bemanning og

endret arbeidsform bidratt til å gjøre flere

sosialhjelpsmottakere er selvhjulpne?

** 

 Økonomisk risiko knyttet til at mange

flyktninger går fra statlig

integreringstilskudd og over på

økonomisk sosialhjelp.

o Klarer kommunen å legge godt

nok til rette for å gjøre flyktninger

selvhjulpne og integrerte i det

norske samfunnet?

o Valgt å sette i gang dette

prosjektet i 2012.

*** 
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Område og perspektiv Mulige temaer/aktuelle problemstillinger Forslag 

til 

priori- 

tering 

Samhandlingsreformen 

 Brukerperspektiv

 Økonomisk

perspektiv

 Medarbeiderperspekti

v

Innfrir kommunen krav i 

Samhandlingsreformen? 

Reformen gir kommunene et større økonomisk og 

faglig ansvar for de kommunale helsetjenestene. 

Aktuelle problemstillinger kan være: 

 Tilbud – klarer kommunen å gi

mangfoldet av utskrivningsklare

pasienter det tilbudet de har krav på?

 Kontrollutvalget prioriterer dette

som prosjekt nr. 3 i perioden

2013/2014

*** 

 Kvalitet – er kvaliteten på de store

tjenesteområdene som sykehjem og

hjemmesykepleie iht lov og forskrift?

** 

 Forebygging – med

samhandlingsreformen har kommunen

plikt til å forebygge sykdom.

Forebyggende arbeid er ikke begrenset

til helsesektoren, men skal foregå i alle

samfunnssektorer  -  i hvilken grad

klarer kommunen å innfri kravet om

forebyggende helsearbeid?

** 

Barnevern 

 Brukerperspektiv

 Økonomisk

perspektiv

 Medarbeiderperspekti

v

Mangler og avvik i barnevernet 

Fylkesmannen konkluderte i 2011 med flere 

alvorlige avvik i barnevernet. Det ble iverksatt tiltak 

for å bedre situasjonen. Aktuelle problemstillinger 

noe frem i tid kan være:  

 Har tiltakene hatt ønsket effekt?

 Jobber barnevernet godt nok både i forhold

til å rekruttere og beholde riktig

kompetanse?

** 

Eiendomsforvaltning 

 Økonomisk

perspektiv

 Bruker perspektiv

 Samfunnsperspektiv

Ivaretakelse av kommunal eiendom 

Skedsmo kommunes bygningsmasse har et stort 

behov for å få tilført ressurser til drift og 

vedlikehold. Aktuelle problemstillinger kan være: 

 Hvordan forvalter og organiserer kommunen

*** 
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Område og perspektiv Mulige temaer/aktuelle problemstillinger Forslag 

til 

priori- 

tering 

sine eiendommer som kirkebygg, 

idrettsanlegg, skoler etc.  

 Hvordan planlegges og foregår drift/

vedlikehold?

 Hvordan organiseres arbeidet? Krav til

kompetanse?

 Ivaretas krav til brannsikkerhet, inneklima

etc (HMS).

 Får brukerne den bistanden de trenger og

har de mulighet til å medvirke på tjenester

som leveres?

 Kostnads/ansvarsfordeling mellom

driftsenhetene og eiendomsavdelingen

 Eiendomsomsetning

 Kontrollutvalget prioriterer dette som

1.valg for 2013/2014

Teknisk sektor 

(KU ønsker en orientering fra 

teknisk sektor om status) 

 Økonomisk

perspektiv

 Miljøperspektiv

 Samfunnsperspektiv

Utskifting av gamle rørledninger. Aktuelle 

problemstillinger kan være:  

 Har kommunen nødvendige planer og

gjennomføringsevne?

 Ivaretas fremtidige krav og behov, for

eksempel med tanke på klimaendringer?

** 

Barnehage 

 Brukerperspektiv

 Medarbeider-

perspektiv

Kompetanse/sykefravær i barnehagene. Aktuelle 

problemstillinger kan være: 

 Hvordan er praksis med bruk av

dispensasjoner i kommunens barnehager?

 Har mangelen på førskolelærere og høyt

sykefravær konsekvenser for kvaliteten i det

pedagogiske tilbudet til barna?

** 

Rusomsorgen 

 Brukerperspektiv

 Samfunnsperspektiv

Tilbud og kvalitet i rusomsorgen. Aktuelle 

problemstillinger kan være:  

 Får den enkelte det tilbud og den

oppfølgingen han/hun har krav på?

 Hvordan er bemanning og kompetanse

innen rusomsorgen?

 Kontrollutvalget prioriterer dette som

*** 
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Område og perspektiv Mulige temaer/aktuelle problemstillinger Forslag 

til 

priori- 

tering 

2.valg for 2013/2014

Skole 

 Brukerperspektiv

 Samfunnsperspektiv

 Økonomisk

perspektiv

Aktuelle problemstillinger kan være: 

 Individuelt tilpasset opplæring. I hvilken

grad klarer skolen å gi elevene tilpasset

opplæring?

 Kommunen som skoleeier. Får skolens

ledelse den oppfølging de trenger

 Problematferd/barn med spesielle behov.

Hvordan jobber kommunen med

problematferd og har arbeidet ønsket effekt?

* 

Internkontroll 

(vedtatt i forrige plan) 

 Økonomisk

perspektiv

 Samfunnsperspektiv

Rutiner og oppfølging. Aktuelle problemstillinger 

kan være: 

 Er det svakheter i intern kontrollen i

kommunen? Er det noen områder som

skiller seg ut?

 Har Skedsmo tilfredsstillende rutiner for

avviksrapportering og følges rapportene

opp? Her kan det være aktuelt å se på

overordnede systemene eller gå mer

detaljert inn på enkeltområder.

** 

Beredskap 

 Samfunnsperspektiv

 Økonomisk

perspektiv

Planverk og øvelser. 

 Har kommunen beredskapsplaner og risiko- 

og sårbarhetsanalyser som oppfyller lovens

krav?

 Foretar kommunen realistiske og relevante

øvelser?

* 

Miljø 

 Samfunnsperspektiv

Energi- og klima 

Skedsmo kommune har en energi- og klimaplan, 

vedtatt av kommunestyre den 6. april 2011. Det er 

for tidlig å evaluere effektene av planen, men en 

aktuell problemstilling kan være å: 

 kartlegge og vurdere gjennomføringen av

tiltakene i planen

* 

Lønn/personal  Personalpolitikk med fokus på rekruttering ** 
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Område og perspektiv Mulige temaer/aktuelle problemstillinger Forslag 

til 

priori- 

tering 

og arbeidsmiljø 

Oppvekstvilkår i 

kommunen 

 Brukerperspektiv

Oppvekstvilkår i kommunen.  

Skedsmos kommuneplan har som mål; "en helhetlig 

og samordnet oppvekstpolitikk hvor barn og unge 

opplever identitet og livskvalitet i et likeverdig 

barnehage-, skole-, helse-, omsorgs- og 

kulturtilbud". Skedsmo har i derfor etablert et 

samarbeid på tvers av sektorene i kommunen, med 

politiet og via SAMBUS-modellen. 

En aktuell problemstilling kan være: 

 Innfrir kommunen målene som er satt i

kommuneplanen?

* 

Lokaldemokrati 

 Samfunnsperspektiv

Lokaldemokratiets kår i Skedsmo 

 Aktuelle problemstillinger kan være: 

 Hvordan fungerer lokaldemokratiet mellom

valgene?

o Hvordan informerer, involverer og

kommuniserer kommunen med sine

innbyggere?

o I hvilken grad fører kommunen

dialog med innbyggerne via

folkemøter, dialogmøter, etc.

o Har kommunen gode ikt-løsninger

for dialog med innbyggerne

o Mottar kommunen

”innbyggerinitiativ” – og blir disse

behandlet i kommunestyret slik

loven krever?

 Folkevalgtes arbeidsbetingelser – fremmer

det lokalpolitisk engasjement?

o Hvordan er den praktiske

organisering av arbeidet for

politikerne?

o Hvordan er arbeidsdelingen mellom

politisk ledelse og administrasjon?

 Kontrollutvalget prioriterer dette som

4.valg for 2013/2014

*** 
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Sak nr. Sak Møtedato 

29/2014 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015 15.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Forslag til budsjett 2015 ROKUS IKS (behandles i representantskapet 23. september 2014)

2. Forslag til budsjett 2015 Romerike Revisjon IKS (behandles i representantskapet 16.

oktober 2014).

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, jfr. 

kontrollutvalgsforskriftens § 18: 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 

eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 

revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen og revisjon. 

Budsjettet består av følgende poster:  

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, kurs og reisegodtgjørelse. Det er lagt til grunn 

samme antall møter som for 2014, det vil si 7 møter. Under Kurs er det lagt inn den summen som 

må påregnes ved at alle utvalgsmedlemmene deltar på kontrollutvalgskonferansen.  

Sekretærfunksjonen 

Representantskapet i ROKUS behandler budsjettet den 23. september 2014. Forslaget her er styrets 

innstilling til representantskapet. 

Budsjettet har en total ramme på kr. 2 863 000,-. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør samlet 

kr. 2 642 500,-. I budsjettforslaget er betalingen fra kommunene fordelt med 60% etter folketall og 

40% er fordelt likt. 40 %-en blir justert etter medgått tid ved årsslutt. I forslag til revisjon av 

selskapsavtalen som ble vedtatt av representantskapet den 22. april 2014 er det foreslått 40 % på 

folketall og 60 % på medgått tid. Dette er til behandling i eierkommunene. Skedsmo kommunes 

andel ut i fra ovennevnte fordeling utgjør kr. 388 114,-. 

Revisjonen 

Representantskapet i Romerike Revisjon behandler budsjettet den 25. september 2014. 

I følge eieravtalen skal kommunene innbetale et årlig tilskudd og et ekstra driftstilskudd 

(oppstartstilskudd) de 4 første årene. Det årlige tilskuddet består av en fast og en variabel del. Den 

faste delen er beregnet ut i fra intervaller knyttet til den enkelte kommunes totale innbyggertall i 

dag. Det skal gjøres en vurdering av den faste delen hvert 4. år basert på endringer i innbyggertallet. 

Den variable delen beregnes ut fra folketallet i kommunen. Denne del justeres hvert 4. år der 

innbyggertallet legges til grunn. 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Budsjettet har en total ramme på kr. 24 175 436,-. Tilskudd fra kommunene utgjør kr. 22 845 340,-. 

Skedsmos årlige tilskudd utgjør kr. 3 494 520,- og oppstartstilskuddet kr. 195 000,- i 2015. Samlet 

tilskudd blir kr. 3 689 520,-. 

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettene for ROKUS og Romerike Revisjon i forbindelse 

med representantskapsbehandlingen, vil kommunene bli informert om dette. 

Budsjettramme for kontroll- og tilsynsvirksomheten blir etter dette slik: 

Budsjett 2014 Budsjett 2015 

Godtgjørelser kontrollutvalget        120 000        120 000 

Abonnementer 3 000 3 000 

Møteutgifter 2 000 2 000 

Kurs          25 000            25 000   

Sum kontrollutvalget        150 000        150 000 

Sekretærfunksjonen        371 500 388 000 

Revisjonen     3 621 000 3 690 000 

Totalt     4 142 500   4 228 000 

Forslag til vedtak 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Skedsmo kommune

vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2015.

Budsjett 2015 

Godtgjørelser kontrollutvalget        120 000 

Abonnementer 3 000 

Møteutgifter 2 000 

Kurs          25 000   

Sum kontrollutvalget        150 000 

Sekretærfunksjonen 388 000 

Revisjonen 3 690 000 

Totalt   4 228 000 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for

Skedsmo kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for

kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg


________________________________________________________________________________ 

BUDSJETT 2015 

ROUKUS IKS ble stiftet 26.3.12. Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene 

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, 

Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker kommuner. I tillegg selger selskapet 

sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker.  

Tjenesten er lovpålagt iht. kommuneloven § 77 nr. 10. Selskapet er opprettet i henhold til lov 

om interkommunale selskaper. Regnskapet skal imidlertid føres etter kommunale 

regnskapsprinsipper, og budsjettet er bygd opp etter dette. 

Budsjett 
Kontrollutvalgene skal legge fram forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsordningen i 

kommunen, det vil si ramme for sekretariatsvirksomheten og revisjonsvirksomheten i tillegg til 

møtegodtgjørelse og annen drift av utvalget. Etter endringer i IKS-loven, er budsjettet for 

Rokus endelig når det er vedtatt i representantskapet. Styret fordeler rammen på et 

detaljbudsjett.  

Sekretariatets oppgaver  
Sekretariatstjenesten er lovpålagt og oppgavene er utledet av kontrollutvalgets oppgaver. I 

selskapsavtalens § 3 heter det: «Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for 

deltakernes kontrollutvalg etter gjeldende lover og forskrifter. Sekretariatet skal påse at de 

saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir 

iverksatt. Det skal utføre overordnet analyse og lage planene for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. Sekretariatet kan utføre eierskapskontroll.» 

En mer detaljert beskrivelse av oppgavene går fram av kontrollutvalgenes årsplaner. I tillegg 

har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av selskapet.  

Bemanning 
Rokus har 3 ansatte. 

GENERELT OM BUDSJETTET FOR 2015 

Utgifter 
Utgiftene ligger i hovedsak på samme nivå som i 2014, kun justert for lønnsvekst og kjent 

økning i kostnader. Rokus er en kunnskapsbedrift, noe som reflekteres i at lønn utgjør den 

største utgiften i Rokus, etter kjøp av varer og tjenester. Innenfor kategorien kjøp av varer og 

tjenester er den største posten kompetansebygging etter husleie. 

Vedlegg 1 Sak 29/14



Det er lagt inn en stipulert lønnsøkning på 3 % for 2015, ettersom det er et år med 

mellomoppgjør. Vi har foreløpig ikke fått noen signaler på hva sentrale myndigheter anbefaler. 

Enkelte kommuner på Romerike benytter 3 % i påslag på budsjettert lønn i 2014.   

Det er inngått avtale om medlemskap i KLP. Vi har budsjettert med en pensjonsutgift på 13 %, 

etter beregning fra KLP.  

I budsjettet for 2015 er det forutsatt at godtgjøring til styret og representantskapets leder og 

nestleder legges på samme nivå som tidligere, og at satsene for representantskapets 

medlemmer skal følge kontorkommunens satser for godtgjøring. Følgende satser er foreslått 

for styret: 

Styret i Rokus IKS 

Styrets leder: kr 60 000,- 

Nestleder: Kr 30 000,- 

Styremedlemmer: Kr 25 000,- 

Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 1 200,- 

For representantskapet er det foreslått følgende satser: 

Representantskapet i Rokus IKS 

Representantskapets leder: Kr 15 000,- 

Nestleder: Kr 5 000,- 

Møtegodtgjørelse til medlemmene fastsettes og dekkes av eierkommunene, og følger 

eierkommunens satser for godtgjøring. Representantskapet har imidlertid tatt initiativ til å 
anmode regionrådene om å behandle sats for møtegodtgjørelse til representantskapets 

medlemmer i interkommunale selskaper med sikte på å få lik sats for alle.  

Inntekter 
Inntektene består av betaling fra eierkommunene (overføringer), salg av tjenester til 

kontrollutvalget i Asker kommune og mva refusjon (refusjoner). 



Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunenes betaling fra 2013 til 2015. Det har vært en 

moderat økning i kommunenes betaling på rundt 5 prosent. 

Kommunens betaling for tjenesten fordeler seg slik: 

 Kommuner 2013 2014 2015 

Aurskog Høland 157 623       166 272       174 210 

Eidsvoll 195 458       206 303       217 299 

Fet 133 518       140 387       147 526 

Gjerdrum 108 313       113 944       119 020 

Hurdal 88 624         93 126         97 461 

Lørenskog 263 557       277 140       289 272 

Nannestad 137 664       144 430       151 476 

Nes 183 296       192 791       202 165 

Nittedal 194 518       205 308       215 477 

Rælingen 164 750       173 019       182 038 

Skedsmo 353 632       371 442       388 114 

Sørum 164 305       172 688       182 709 

Ullensaker 248 543       262 150       275 732 

Sum 2 393 800     2 519 000  2 642 500 



40 % av kommunenes betaling for 2015 vil i ettertid bli justert etter medgått tid ved årets 

slutt. I budsjettsammenheng er denne summen fordelt likt.  

TALLMESSIG BUDSJETT 
Vedlagt ligger driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015. Eventuelle endringer som 

framkom under styrets behandling er innarbeidet før det legges fram for representantskapet. 

Lørenskog, 3.6.14 

Mona Moengen (sign) 

sekretariatsleder  



Driftsbudsjett
B 2015 B 2014 OB 2013 JB 2013 R 2013

Driftsinntekter

Salgsinntekter 140 000       140 000       - - 190 721

Refusjoner 75 500         54 000         41 000 248 000       191 729

Overføringer 2 642 500    2 519 000    2 393 700    2 393 700    2 393 802    

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter 2 858 000    2 713 000    2 434 700    2 641 700    2 776 252    

Driftsutgifter

Lønn inkl. sosiale utgifter 2 271 500    2 221 000    2 047 200    2 117 200    2 001 171    

Kjøp av varer og tjenester 515 000       442 000       350 500       518 750       493 483       

Overføringer 75 500         54 000         41 000         248 000       191 729       

Kalkulatoriske avskrivninger

Sum driftsutgifter 2 862 000    2 717 000    2 438 700    2 883 950    2 686 383    

Driftsresultat -4 000          -4 000          -4 000          -242 250      89 869         

Finansposter

Renteinntekter 5 000 5 000 5 000 5 000 8 176 

Renteutgifter

Avdrag på lån

Mottatte avdrag på lån

Sum finansposter 5 000 5 000 5 000 5 000 8 176 

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Ordinært resultat 1 000 1 000 1 000 -237 250      98 045         

Interne finansieringstransaksjoner

Avsetninger - - 204 080       204 261       

Bruk av tidligere avsetninger - - 204 080       204 800

Bruk av fond - - 238 250       181 500

Finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 1 000           1 000 1 000 1 000 181 

Regnskapsmessig resultat - 0 - - 279 903       

Ramme for virksomheten 2 863 000    2 718 000    2 439 700    2 884 950    

(sum driftsutg. + sum finansutgifter)

ROKUS IKS

Budsjett 2015



1

Investeringsbudsjett

KTO Konto (t) B 2015 B 2014 B 2013 R 2013

UTGIFTER

4529 Kjøp av aksjer og andeler 1 000 1 000 1 000 181

4530 Dekning tidligere års underskudd

Sum utgifter 1 000 181

INNTEKTER

4970 Overføring fra driftsregnsk. -1 000 -1 000 -1 000 -181

4980 Underskudd investering

Sum inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -181

ROKUS IKS

Budsjett 2015



Vedlegg 2 sak 29/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

30/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon. 15.9.14 

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 

31/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 15.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Skedsmo, med jnr. 26/14 – 30/14.

2. Oversikt over saker til behandling 2014.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker 2014.

4. Skatteinngang mai og august 2014.

5. Invitasjon til å delta i reformprosessen, brev fra KMD til ordførerne i alle landets

kommuner, 26.8.2014.

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


Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

26 19.06.2014 19.06.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

Nedre romerike revisjonsdistrikt, Protokoll 422.5.4

27 02.09.2014 02.09.2014 x Rådmannen Tilbakemelding FR flyktninger 422.5.1

28 03.09.2014 03.09.2014 x Rådmannen Skatteinngang 2014 422.5.1

29 04.09.2014 04.09.2014 x Rri FR-rapport eiendomsforvaltning 422.5.1

30 08.09.2014 08.09.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

Nedre romerike revisjonsdistrikt, Innkalling 422.5.1

Referert i møtet 15.9.14

Postliste for kontrollutvalget i Skedsmo

Vedlegg 1 sak 31/14



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE       August 2014 

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.

 Innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i
selskaper hvor Skedsmokommune har eierinteresser.

 Rådmannens oversikt over oppfølging av kommunestyre saker.

 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.

 Oppfølging av revisjonens merknader.

Bestilling av 

forvaltningsrevisjon 

og selskapskontroll 

 Følgende selskapskontroller skal bestilles i 2014:
o Nedre Romerike Brann og redningsvesen IKS
o Lillestrøm kulturbygg AS

 I 2014 vil det bli bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen

rusomsorg.

24. februar  Årsmelding 2013.

 Selskapskontroll ROAF, Norasonde og Krisesenteret

 Årlig orientering om kommunens system for behandling av
tips/varsling..

 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon.

 Rapport fra NRD på enkel undersøkelse av kommunens system for

oppfølging av ulovlig bruk av eiendom. Utsatt fra novembermøtet.

 Planlegge virksomhetsbesøk 2014.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

12. mai  Årsregnskap og årsberetning

 Revisjonsbrev nr. 6

 Rapportering fra revisjonen

 Kontrollutvalgets kontakt med media.

 Virksomhetsbesøk

 Referater, orienteringer og diskusjoner..

19. juni  Orientering fra rådmannen ved barnevernleder om utviklingen i
barnevernet.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen. Bl a rapport på forvaltningsrevisjons-

Vedlegg 2 sak 31/14
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KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE       Juni 2014 

Møte Saker 

prosjekt knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom. 

15. september  Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om

hvordan anbefalingene i FR om flyktninger er fulgt opp innen 1.9.2014.

K-sak 13/153. Innkalle rådmannen også.

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ivaretagelse av kommunal
eiendom, ref KU-sak 8/14 og rapport i møtet 19.6.

 Nytt FR-prosjekt rusomsorg 1. runde.

 Rapportering fra revisjonen.

20. oktober  Revidert plan for selskapskontroll for alle kommunene

 Plan for regnskapsrevisjon 2014.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

24. november  Kontrollutvalget ber om status på saksmengde og restansesituasjon

ulovligbruk av eiendom ultimo 2014.

 Årsplan 2015

 Invitere Kari Elisabeth Fjærli, Lørenskog kommune, leder av

Barnevernvakten for å gi en orientering.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra revisjonen.

2015  Årlig orientering om kommunens system for behandling av

tips/varsling (gis på første møte).

 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).

 Kontrollutvalget følger opp at strykningsreglene i forskriften følges
opp ved årsregnskapet 2014, ref num brev  nr. 6 og sak 15/14.

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg


Oppfølging KU-saker Skedsmo-2014 

Sist redigert 05.09.2014 1 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

24.2.14 1/2014 Orientering fra rådmannen om 

kommunens system for 

behandling av tips/varsling.  

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens system for 

behandling av tips/varsling til orientering. 



2/2014 Selskapskontroll ROAF. Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens

anbefaling om at det gjennomføres

bevisstgjøring av eierrollen for

representantskapets medlemmer i Romerike

Avfallsforedling IKS.

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/36 



3/2014 Selskapskontroll 
NORASONDE AS 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og 

oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens

anbefalinger, herunder at det

 gjennomføres bevisstgjøring av

eierrollen for eierrepresentantene i

NORASONDE AS.

 utarbeides eierstrategi.

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

k-styret 

26.3.14 

sak 14/37 



4/2014 Selskapskontroll 
Krisesenteret 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender 

den til kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering om ber om at: 

1. Rådmann legger frem en sak som inneholder en vurdering

av et eventuelt eierforum i 

    Romerike krisesenter IKS. 

2. Representantskapets medlem følger opp følgende

anbefalinger: 

• Det har vært krevende for kommunene å forankre 

egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør forsikre 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/38 
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Oppfølging KU-saker Skedsmo-2014 

Sist redigert 05.09.2014 2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

seg om at selskapet følger dette opp. 

• Representantskapet bør også følge opp at selskapets 

styre sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem. 

Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en 

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

5/2014 Kontrollutvalgets påseansvar 
for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av 

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.13.    

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.13. 



6/2014 Undersøkelse av kommunens 
system for oppfølging av 
ulovlig bruk av eiendom. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender 

den til kommunestyret med følgende innstilling: 

• Kommunestyret tar rapporten til etterretning, og ber 

rådmannen følge opp revisjonens innspill. 

• Kontrollutvalget ber om status på saksmengde og 

restansesituasjon ultimo 2014. 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14 

sak 14/39 



7/2014 Revisors 
uavhengighetserklæring. 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i 

forhold til Skedsmo kommune for revisjonsåret 2014 tas til 

orientering. 



8/2014 Revidert prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon knyttet til 

ivaretagelse av kommunal 

eiendom. 

1. Kontrollutvalget vedtar revidert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ivaretagelse av 

kommunal eiendom. 

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

a. En analyse av Skedsmo kommunes 

eiendomsforvaltnings overordnede styringsgrunnlag. 

b. Har Skedsmo kommune tilstrekkelig kontroll med 

drift og vedlikehold av formålsbyggene (avd. for 

bygningsdrift)?  

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 500 

timer, og endelig prosjektrapport ferdigstilles til 

septembermøtet 2014. 

Særutskrift sendt 

NRD 25.2.14 



9/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 

10/2014 Årsrapport fra kontrollutvalget 

i Skedsmo 2013 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende
forslag til vedtak: 
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 
for 2013 til orientering 

Særutskrift sendt 

Kommunen 

25.2.14 

K-styret 

26.3.14sak 

14/40 



11/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 



Oppfølging KU-saker Skedsmo-2014 

Sist redigert 05.09.2014 3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

12/2014 Status for oppfølgingssaker 

og saksutvikling i 

barnevernet. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

13/2014 Planlegge virksomhetsbesøk 

2014. 

Sekretariatet jobber videre med et opplegg som legges 
frem på neste møte. 

Legges frem på 

neste møte 



14/2014 Eventuelt. Ingen saker. 

12.5.14 15/2014 Revisjonsbrev nr. 6 – 

årsregnskap og årsberetning 

2013. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og følger saken 
opp ved neste regnskapsavslutning. 



16/2014 Skedsmo kommunes 

årsregnskap og årsrapport 

2013. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Særutskrift sendt 

12.5 

KS 11.6 

Sak 14/75 


17/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 



18/2014 Planlegge virksomhetsbesøk 

2014. 

Kontrollutvalget ba sekretær om å utarbeide et program 
for virksomhetsbesøk i september, hvor Nedre Romerike 
Brann- og redningsvesen samt Kjeller skole besøkes. 

19/2014 Kontrollutvalgets kontakt med 
media.  

Kontrollutvalget drøftet saken. 

20/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

21/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

19.6.14 22/2014 Orientering om utviklingen i 

barnevernet. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

23/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike revisjonsdistrikt. 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 



24/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

25/2014 Eventuelt. Ingen saker. 

ok 



Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 3 693 224 2 470 000 2 432 465 214 357 910 216 020 000 208 003 517 

Avvik i kroner 1 223 224 1 260 759 -1 662 090 6 354 393 

Avvik i prosent 49,5 % 51,8 % -0,8 % 3,1 % 

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

Skatteinngang 3 341 645 1 700 000 1 340 808 145 735 392 148 136 000 141 696 799 

Avvik i kroner 1 641 645 2 000 837 -2 400 608 4 038 593 

Avvik i prosent 96,6 % 149,2 % -1,6 % 2,9 % 

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

Skatteinngang 5 613 295 3 450 000 2 541 554 303 585 065 302 151 000 289 540 405 

Avvik i kroner 2 163 295 3 071 741 1 434 065 14 044 660 

Avvik i prosent 62,7 % 120,9 % 0,5 % 4,9 % 

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

Skatteinngang 10 787 525 7 700 000 6 017 542 674 647 702 672 800 000 660 400 758 

Avvik i kroner 3 087 525 4 769 983 1 847 702 14 246 944 

Avvik i prosent 40,1 % 79,3 % 0,3 % 2,2 % 

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

Skatteinngang 3 107 550 2 400 000 1 314 084 217 267 874 215 133 000 204 738 507 

Avvik i kroner 707 550 1 793 466 2 134 874 12 529 367 

Avvik i prosent 29,5 % 136,5 % 1,0 % 6,1 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 248 196 1 323 712 1 150 000 173 712 

Gebyr inkasso 52 433 155 706 175 000 - 19 293 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt 

Denne måned 10 169 402 

Hittil i år 597 2 863 207 160 942 938 66 % 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang 
mai 2014 

Vedlegg 4 sak 31/14



Kommune FS 2013 FT 2013 RS 2012 AG 2013 Rest 2012 

Mål 98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 97,4 100,0 93,0 99,9 97,8 

0228 Rælingen 96,2 99,8 91,2 99,6 99,5 

0231 Skedsmo 97,9 99,9 90,8 99,8 98,5 

0226 Sørum 98,0 99,7 92,1 99,4 98,5 

0233 Nittedal 97,7 99,9 92,3 99,8 99,4 

∑ Kemnerkontoret 97,6 % 99,9 % 91,5 % 99,7 % 98,7 % 

0229 Enebakk 93,1 99,8 85,4 99,6 99,9 

0230 Lørenskog 95,8 99,9 89,8 99,9 99,6 

0235 Ullensaker 97,4 99,9 88,4 99,8 98,7 

Utskrevet Fet 74 110 750 239 179 465 36 832 167 120 384 573 7 681 445 

Innbetalt 72 216 812 239 108 457 34 243 237 120 294 212 7 511 672 

Mål i kroner 73 073 200 238 940 286 34 253 915 120 023 419 7 566 223 

Kr igjen til målet 856 388 -168 171 10 678 -270 793 54 551 

Ubetalte krav 1 893 938 71 008 2 588 930 90 361 169 773 

I Konkursbo 13 250 0 215 281 0 169 173 

Aktiv restanse 1 940 688 83 948 2 331 297 90 202 600 

Utskrevet Rælingen 74 173 590 265 673 923 55 018 325 133 236 199 9 622 248 

Innbetalt 71 346 046 265 034 808 50 174 749 132 625 775 9 572 964 

Mål i kroner 73 135 160 265 408 249 51 167 042 132 836 490 9 477 914 

Kr igjen til målet 1 789 114 373 441 992 293 210 715 -95 050 

Ubetalte krav 2 827 544 639 115 4 843 576 610 424 49 284 

I Konkursbo 61 000 596 862 2 209 401 402 194 

Aktiv restanse 3 321 153 42 847 4 840 936 208 579 20 295 

Utskrevet Skedsmo 226 204 226 3 250 954 253 170 635 167 1 542 166 794 115 576 751 

Innbetalt 221 387 273 3 248 004 601 154 869 448 1 538 423 591 113 894 937 

Mål i kroner 223 037 367 3 247 703 299 158 690 705 1 537 540 294 113 843 100 

Kr igjen til målet 1 650 094 -301 302 3 821 257 -883 297 -51 837 

Ubetalte krav 4 816 953 2 949 652 15 765 719 3 743 203 1 681 814 

I Konkursbo 469 636 1 438 427 579 926 2 078 318 971 480 

Aktiv restanse 4 480 832 1 424 280 15 161 203 1 457 838 683 502 

Utskrevet Sørum 94 224 975 514 276 283 56 775 672 259 598 685 27 449 936 

Innbetalt 92 373 689 512 606 369 52 296 667 258 077 982 27 046 852 

Mål i kroner 92 905 825 513 762 007 52 801 375 258 819 889 27 038 187 

Kr igjen til målet 532 136 1 155 638 504 708 741 907 -8 665 

Ubetalte krav 1 851 286 1 669 914 4 479 005 1 520 703 403 084 

I Konkursbo 6 300 1 368 145 0 988 322 149 961 

Aktiv restanse 2 011 013 300 703 4 443 814 458 404 35 443 

Utskrevet Nittedal 120 986 558 958 745 187 69 079 581 469 774 336 39 171 634 

Innbetalt 118 250 811 957 801 376 63 776 764 468 773 491 38 944 777 

Mål i kroner 119 292 746 957 786 442 64 244 010 468 365 013 38 584 059 

Kr igjen til målet 1 041 935 -14 934 467 246 -408 478 -360 718 

Ubetalte krav 2 735 747 943 811 5 302 817 1 000 845 226 857 

I Konkursbo 871 000 582 862 344 009 615 647 18 173 

Aktiv restanse 2 424 982 358 650 4 903 157 356 738 207 226 

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



Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 5 048 940 4 200 000 4 125 559 267 305 873 268 470 000 259 487 078 

Avvik i kroner 848 940 923 381 -1 164 127 7 818 795 

Avvik i prosent 20,2 % 22,4 % -0,4 % 3,0 % 

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

Skatteinngang 1 490 192 2 900 000 3 613 223 179 694 086 184 136 000 176 244 291 

Avvik i kroner -1 409 808 -2 123 031 -4 441 914 3 449 795 

Avvik i prosent -48,6 % -58,8 % -2,4 % 2,0 % 

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

Skatteinngang 7 033 770 6 000 000 5 937 537 378 659 917 375 651 000 362 265 134 

Avvik i kroner 1 033 770 1 096 233 3 008 917 16 394 783 

Avvik i prosent 17,2 % 18,5 % 0,8 % 4,5 % 

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

Skatteinngang 14 728 666 13 200 000 13 019 263 843 723 237 836 300 000 826 445 420 

Avvik i kroner 1 528 666 1 709 403 7 423 237 17 277 817 

Avvik i prosent 11,6 % 13,1 % 0,9 % 2,1 % 

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

Skatteinngang 4 306 535 4 100 000 5 001 296 267 636 477 266 233 000 254 959 302 

Avvik i kroner 206 535 -694 761 1 403 477 12 677 175 

Avvik i prosent 5,0 % -13,9 % 0,5 % 5,0 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 42 957 1 422 534 1 533 156 - 110 802 

Gebyr inkasso 48 195 224 042 233 333 - 9 290 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom 
foreg. mnd) 

Denne måned 129 2 210 453 

Hittil i år 1393 17 253 770 656 6 618 777 59 % 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang 
august 2014 



Kommune FS 2013 FT 2013 RS 2012 AG 2013 Rest 2012 

Mål 98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 98,0 99,9 93,5 99,9 97,8 

0228 Rælingen 96,6 99,8 92,2 99,6 99,5 

0231 Skedsmo 98,7 99,9 91,4 99,8 98,7 

0226 Sørum 98,4 99,7 92,1 99,5 98,5 

0233 Nittedal 98,9 99,9 94,2 99,8 99,4 

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

0229 Enebakk 94,7 99,9 87,6 99,7 99,9 

0230 Lørenskog 96,6 99,9 89,8 99,9 99,7 

0235 Ullensaker 98,1 99,9 90,4 99,8 99,2 

Utskrevet Fet 74 210 750 239 251 200 36 847 273 120 398 028 7 681 445 

Innbetalt 72 728 663 239 110 543 34 447 916 120 310 555 7 511 672 

Mål i kroner 73 171 800 239 011 949 34 267 964 120 036 834 7 566 223 

Kr igjen til målet 443 137 -98 594 -179 952 -273 721 54 551 

Ubetalte krav 1 482 087 140 657 2 399 357 87 473 169 773 

I Konkursbo 175 250 20 492 706 502 12 501 200 

Aktiv restanse 1 306 837 120 145 1 649 841 74 798 400 

Utskrevet Rælingen 74 206 990 265 696 185 54 758 439 133 257 407 9 622 248 

Innbetalt 71 650 819 265 057 070 50 469 521 132 720 311 9 572 964 

Mål i kroner 73 168 092 265 430 489 50 925 348 132 857 635 9 477 914 

Kr igjen til målet 1 517 273 373 419 455 827 137 324 -95 050 

Ubetalte krav 2 556 171 639 115 4 288 918 537 096 49 284 

I Konkursbo 58 984 535 367 144 277 425 865 194 

Aktiv restanse 2 497 487 103 670 4 144 210 17 846 20 295 

Utskrevet Skedsmo 226 214 226 3 251 083 866 170 529 931 1 542 568 053 115 987 307 

Innbetalt 223 317 336 3 248 425 923 155 859 534 1 538 995 710 114 433 410 

Mål i kroner 223 047 227 3 247 832 782 158 592 836 1 537 940 349 114 247 497 

Kr igjen til målet -270 109 -593 141 2 733 302 -1 055 361 -185 913 

Ubetalte krav 2 896 890 2 657 943 14 670 397 3 572 343 1 553 897 

I Konkursbo 240 986 1 611 992 516 474 2 138 397 672 643 

Aktiv restanse 2 655 880 959 006 13 981 526 1 223 038 580 685 

Utskrevet Sørum 94 155 975 514 741 545 57 280 788 259 633 148 27 449 936 

Innbetalt 92 644 310 512 948 394 52 728 102 258 196 130 27 046 852 

Mål i kroner 92 837 791 514 226 803 53 271 133 258 854 249 27 038 187 

Kr igjen til målet 193 481 1 278 409 543 031 658 119 -8 665 

Ubetalte krav 1 511 665 1 793 151 4 552 686 1 437 018 403 084 

I Konkursbo 6 300 1 095 041 0 979 897 161 058 

Aktiv restanse 1 505 229 697 044 4 537 495 383 095 21 346 

Utskrevet Nittedal 120 986 558 958 858 840 68 977 037 469 861 782 39 171 634 

Innbetalt 119 687 095 958 094 417 64 950 558 468 853 326 38 944 977 

Mål i kroner 119 292 746 957 899 981 64 148 644 468 452 197 38 584 059 

Kr igjen til målet -394 349 -194 436 -801 914 -401 129 -360 918 

Ubetalte krav 1 299 463 764 423 4 026 479 1 008 456 226 657 

I Konkursbo 328 060 636 471 214 071 642 531 18 173 

Aktiv restanse 971 391 125 653 3 756 757 337 386 207 226 

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



Vedlegg 5 sak 31/14





KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

12 

Sak nr. Sak Møtedato 

32/2014 Eventuelt. 15.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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