
___________________________________________________________________________ 

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

Kontrollutvalgets 
medlemmer  

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

Ordfører Ole Jakob Flæten 

Revisor Romerike Revisjon 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Torstein Leiro, Rådmann 

Kopi av innkallingens 
framside sendes: 

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

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Sted Skedsmo rådhus, formannskapssalen. 

Tid Mandag 20.10.2014 kl. 08.00 

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

Invitert til sak Rådmannen til sak 34 

SAKSLISTE 
Sak nr. Sak Ca tid for 

behandling 

34/2014 Forebyggende tiltak i arbeidet med barn og unges psykiske helse – 
redegjørelser fra rådmannen 

08.00 

35/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – forebygging barn og unges helse. 
Prosjektskisse. 

09.00 

36/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen rusomsorg – prosjektplan. 09.30 

37/2014 Plan for forvaltningsrevisjon – prioritering av prosjekter. 10.00 

38/2014 Revidert plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. 10.30 

39/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon. 11.00 

40/2014 Samarbeid mellom kontrollutvalg 11.15 

41/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 11.45 

42/2014 Eventuelt. 12.00 

Asle Johansen (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 13.10.14 

Mona Moengen  
Sekretariatsleder 

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


EPOSTADRESSE 

skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no 

HJEMMESIDE 

www.skedsmo.kommune.no 

ORGANISASJONSNR 

938 275 130 

BANKGIRO 

7101.05.02572 

Løpenr :77395/2014   Side 1 av 7 

DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 

2014/1996 Cathrine GH Gundersen/Ragnhild Ottestad 13.10.2014 

Redegjørelse for kommunens forebyggende tiltak i arbeidet med barn og unges 
psykiske helse - Kontrollutvalgets møte 20.10.14 

1 Innledning – oppgaver, prinsipper og metodikk 

Psykiske vansker er et utbredt helseproblem blant barn og unge i dag. I Norge har mellom 15 og 
20 prosent psykiske vansker som påvirker fungeringen i hverdagen. Mellom 4 og 7 prosent av 
disse har så store utfordringer at de trenger behandling. Psykisk helsearbeid i kommunen 
omfatter forebygging, diagnostikk og funksjonsvurdering, tidlig hjelp og behandling. 
Forebyggingsaspektet står sentralt i dette arbeidet, med tidlig intervensjon for å hindre 
skjevutvikling og redusere utbredelse av sykdom og funksjonstap. 

Forebyggende arbeid skjer på ulike nivåer, alt fra primærforebygging i et folkehelseperspektiv til 
tertiærforebygging med fokus på å redusere problemutvikling og motvirke følgene av problemer. 
I litteraturen i dag omtales disse tre nivåene som henholdsvis universell, selektiv og indikativ. 
Individrettet (indikativ) forebygging er tiltak rettet mot individer med høy sykdomsrisiko eller høyt 
symptomnivå. Eksempelvis kan dette være individer som har symptomer på depresjon eller 
andre lidelser, men som ikke møter kriteriene for en mer alvorlig diagnose. Individrettet 
forebygging er nært beslektet med begrepet sekundærforebygging. Individrettede tiltak har i 
mange tilfeller svært god effekt for den enkelte, men er av mindre betydning for folkehelsen, 
siden det kun er de som har høy risiko eller er i ferd med å bli syke som får tiltaket. (Se 
illustrasjon nedenfor).  

Når man betegner en intervensjon som helsefremmende, er målet for intervensjonen å bedre 
den psykiske helsen ved for eksempel å øke graden av velvære, selvbilde, optimisme, positiv 
atferd, mestring og evne til å takle motgang og belastninger i livet. Helsefremmende tiltak kan 
også dreie seg om å tilrettelegge støttende faktorer i det sosiale miljøet slik at resultatet blir økt 
livskvalitet og trivsel. 
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Ref: Rapport 2011:11 fra Folkehelseinstituttet «Bedre føre var…» 
 
De viktigste utviklingsmessige milepælene skjer i løpet av barns første fem leveår, og jo tidligere 
man kommer til med hjelpetiltak i risikofamilier, jo mer sannsynlig er det at barnets skjevutvikling 
reduseres. Forskningen viser at tidlige intervensjonstiltak satt inn i førskolealder, reduserer 
sannsynligheten for utvikling av alvorlige psykiske lidelser. Ut fra denne kunnskapen har 
Skedsmo kommune spesielt fokus på de minste barna. Målet med tiltakene er å øke sjansen for 
at barn kan vokse opp i hjem preget av trygghet og forutsigbarhet, og at foreldre får oppleve 
glede og mestring i foreldrerollen. 
 
Det psykiske helsearbeidet for barn og unge er et helhetlig ansvar for kommunen. Arbeidet 
involverer flere kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. I vår kommune er 
helsestasjon- og skolehelsetjenesten, fastlegene og Barne- og ungdomsbasen viktige aktører i 
det helsefremmende og forebyggende arbeidet, samt oppfølging og behandling. Også 
Pedagogisk- psykologisk tjeneste, barnehager, skoler, barneverntjenesten, kultursektoren og 
NAV er sentrale aktører inn i det psykiske helsearbeidet. 
 
Noen av de viktigste utfordringene er: 

 Tjenester og systemer som er gode nok for tidlig identifisering av skjevutvikling 

 Det er flere barn og unge med psykisk helseproblematikk 

 Stort fravær og dropout i skolen 

 Omsorgspersoner med psykisk helseutfordring 

 Økning av familier med minoritetsspråklig bakgrunn 

 Folkehelseutfordringer - «hvor lever barn og unge sine liv?» 

 Økning i voldsproblematikk 

 Mer inaktivitet og overvekt som gir utfordringer senere i livet 
 
Sentrale overordnede oppgaver i det psykiske helsearbeidet er: 

 Legge til rette for gode og trygge oppvekstmiljøer, og iverksette forebyggende tiltak for å 
hindre psykiske vansker hos barn og unge. 

 Fange opp barn og unge i risiko, eller som har psykiske vansker eller lidelser. 

 Gi hjelp og behandling for de som trenger det på beste effektive omsorgsnivå (BEON 
prinsippet). Det som kan behandles i kommunen, skal behandles i kommunen. 

 Sørge for bistand fra, og samarbeid med, spesialisthelsetjenesten eller andre aktører ved 
behov.             
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Ref: IS1405- Veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunen 
 
For å kunne lykkes med et godt psykisk helsearbeid har vi vektlagt følgende prinsipper: 

- Avdekke, kartlegge og identifisere problem tidlig 
- Riktige tiltak til riktig tid 
- Utnytte styrken i tverrfaglig arbeid på tvers av avdelinger og sektorer 

Andre viktig insitamenter for å lykkes er; 
- et tydelig barne- og ungeperspektiv i den kommunale planleggingen 
- tilstrekkelig kompetanse 
- økt satsning på metodeutvikling 
- gode koordinerte og forutsigbare tjenester innad i kommunen 
- godt samarbeide med spesialisthelsetjenesten 
- brukermedvirkning 
- formidling av kunnskap om psykisk helse 

 
Ref: Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn 0 – 6 år. Skedsmo kommune 
2104 

 
Lovverk å kjenne til: 
Helse og omsorgstjenesteloven 
Folkehelseloven 
Barnevernloven 
Opplæringsloven 
Plan- og bygningsloven 
Kommuneloven  
 
«Psykisk helsearbeid er både et kunnskapsfelt og et praksisfelt, og omfatter forebyggende tiltak 
på systemnivå, opplysningsvirksomhet og tiltak for å motvirke stigmatisering og diskriminering» 
Folkehelseinstituttet rapport 2011:1 
 
2 Tiltak på systemnivå 
 
Det er i Skedsmo kommune lagt vekt på tverrsektoriell og tverrfaglig satsning rettet mot barn, 
unge og familier som det er knyttet bekymring til.   
 
Kommunen har mange tverrfaglige og tverrsektorielle samhandlingsarenaer; 

- Tverrsektoriell styringsgruppe (SAMBUS), bestående av kommunaldirektører for 
utdanning, kultur og helse/sosial. 

- Tverrsektorielt samarbeidsforum (SAMBUS), bestående av sentrale 
tjenesterepresentanter fra utdanning, kultur, helse/sosial og forebyggende politi. 

- Samarbeidsmøte med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i henhold til 
delavtaler inngått som følge av samhandlingsreformen.  

Rådmannen har fremmet sak «Evaluering av SAMBUS-organiseringen og forslag til framtidig 
organisering av tverrsektorielt samarbeid» til politisk behandling, med behandling 
kommunestyret den 5. november som K-sak 14/120. Det foreslås der enkelte endringer i dagens 
organisering hva angår målgruppe, sammensetning og oppgaver for tverrsektorielt 
samarbeidsforum, og opprettelse av koordinatorroller.  
 
Følgende planer, veiledere og sentrale rutiner er utarbeidet i kommunen:  

- Plan for psykisk helse og rus 2011-2015 
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- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
- Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
- Strategi mot fattigdom 
- Overordnet plan for integreringsarbeid 
- Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn 0 – 6 år 
- Rutiner for bekymringsfullt skolefravær 

Skedsmo kommune har inngått avtale med Alternativ til Vold (ATV) Nedre Romerike om 
behandlingstilbud til voldsutøvere. Det er også inngått avtale med Oppfølgingstjenesten for 
videregående opplæring (OT) med formål å sikre tverretatlig samarbeid mellom kommunale, 
fylkeskommunale og statlige instanser i arbeidet med å redusere frafallet fra videregående 
opplæring. 
 
Skedsmo kommune har gjennomført ungdomsundersøkelsen Ungdata i 2013. Det er et mål å 
gjennomføre en ungdomsundersøkelse i kommunen hvert 3. år. Jevnlige undersøkelser med 
innsyn i ungdommens erfaringer med trusler, vold, rusmidler, trivsel på skolen, selvbildet, 
psykisk helse og fritidsaktiviteter, gir et bilde på ulike sider ved ungdommens liv og livssituasjon.  
 
3 Tjenestetilbud på individnivå 
 
Tjenester kan gis både som gruppetilbud og som individuelle tilbud til barn, ungdom og foreldre.  
 
3.1. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten (inkl. svangerskapsomsorgen og Helsestasjon for ungdom) 
har en særdeles viktig rolle i å avdekke psykiske vansker hos den gravide, mor/far, barn og 
unge, ettersom tjenesten treffer en stor andel av befolkningen gjennom sitt lavterskeltilbud. 
  
Tjenesten driver et omfattende helsefremmende og forebyggende arbeid. Informasjon og 
veiledning knyttet til psykisk helse og rus er vesentlige arbeidsoppgaver. Målsettinger for 
tjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og 
forebygge sykdommer og skader. Tjenesten har særlig oppmerksomhet rettet mot barn og 
ungdom med spesielle behov og mot sårbare og utsatte grupper. Den kan avdekke psykososiale 
problemer og intervenere tidlig, og den sørger for å iverksette tiltak eller henvise videre. 
Tiltakene er både individ- og grupperettede, i tillegg til at det benyttes ulike kartleggings- og 
veiledningsmodeller.   
 
Forsterket helsestasjon er et utvidet helsestasjonstilbud med tettere oppfølging av risikoutsatte 
gravide/ foreldre/ familier med barn, og retter seg særlig mot foreldre som strever med rus, 
psykiske lidelser eller vold i nære relasjoner.  
PS team (psykososialt team) arbeider direkte med barn og unges psykiske helse, og med 
foreldrene. Teamet gir tilbud om samtaler og kurs i en tidsbegrenset periode. Teamet består av 
psykolog og helsesøster/psykiatrisk sykepleier. Henvendelser skjer gjennom helsestasjonens 
lege, jordmor eller helsesøster. Teamet har gruppetilbud for deprimerte mødre - Kurs i 
depresjonsmestring (KiD).  
Home start er et familiestøttende program hvor frivillige familiekontakter besøker 
småbarnsfamilier med behov for støtte i hverdagen, en gang i uken (2–4 timer). Familien 
definerer selv hva de trenger støtte til. De frivillige deltar på et forberedelseskurs og må levere 
politiattest før de godkjennes som familiekontakt. 
Helsestasjon for ungdom: er et tilbud til unge mellom 13-23 år, og psykisk helse er ett av 
arbeidsområdene. Tjenesten har oppfølgingssamtaler og henviser videre ved behov, og den 
samarbeider med spesialisthelsetjenesten for å gi rask hjelp til ungdom som strever med 
psykiske belastninger. Dette skjer gjennom Helsestasjon for ungdom - psykisk helse, som drives 
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i samarbeid med Ahus (Divisjon Psykisk helsevern - BUP og DPS). Dette er et lavterskeltilbud til 
ungdom som trenger hjelp for psykiske problemer. Målsetningen er å forebygge utvikling av mer 
alvorlige psykiske plager/lidelser hos ungdom og motiverer ungdom for videre hjelp ved behov. 
Gjennom dette samarbeidet øker kompetansen både i førstelinjen og i spesialisthelsetjenesten. 
 
3.2. Barne- og ungdomsbasen 
Barne- og ungdomsbasen har hjelpetiltak for gravide, barn/ungdom og foreldre som trenger 
ekstra støtte og oppfølging. Det tilbys foreldreveiledning, familiesamtaler, egne samtaler med 
barn/ungdom og gruppetiltak for barn, unge og foreldre. Barne- og ungdomsbasen arbeider 50 % 
av tiden med tiltak etter vedtak fra barnevernet.  
 
Det jobbes med samspill i familien, styrking av foreldrerollen og utfordringer i 
foreldresamarbeidet. Barna/de unge kan også få egne samtaler for det de strever med relatert til 
psykisk helse, sosial tilhørighet, familiekonflikter, rus og annet som virker negativ inn på mestring 
og fungering i hverdagslivet.  
 
Basen har ulike gruppekurs som retter seg mot foreldrerollen, eller for barn og ungdom. Barne- 
og ungdomsbasen arbeider både med individuell oppfølging, grupper og en kombinasjon av 
begge deler. Tjenesten er organisatorisk inndelt i barneteam, ungdomsteam og småbarnsteam.  
Tjenesten benytter ulike kartlegging- og veiledningsmodeller. Noen av gruppetilbudene som 
tilbys er: Spebarnsgruppe, COS-grupper, ”Fortsatt foreldre” – foreldregrupper, Stressmestring i 
familielivet, Helsefremmende grupper for barn i skolen, UMM gruppe for foreldre som har 
ungdom med rusproblemer. 
 
3.3. Barneverntjenesten 
Barneverntjenestens ansvar er å forvalte Lov om barneverntjenester, og tjenesten har som 
oppgave å bistå barn og unge og deres foresatte når kriteriene for bistand er til stede. Tjenesten 
skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk eller psykisk overlast.  
 
Barn og familier som har behov for hjelp, skal primært få hjelp i sitt eget hjem, men det kan også 
settes inn aktuelle tiltak som institusjon/rusbehandling overfor barn/ungdom med alvorlig 
atferdsproblemer, rusproblemer eller kriminalitet. Barneverntjenesten deltar i tverrfaglige 
prosjekter innen rus, psykisk helse og vold. I tillegg til direkte hjelpetiltak til unge som har 
problemer med egen psykisk helse eller rusproblemer, har barneverntjenesten også hjelpetilbud 
til barn og unge som lever i et oppvekstmiljø preget av rus eller psykiske vansker i familien. 
Barnevernet gir råd og veiledning, treffer vedtak i henhold til loven, forbereder saker for 
behandling i fylkesnemnda og iverksetter og følger opp tiltak. 
 
Barnevernet samarbeider med Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten - ”det statlige 
barnevernet”) og iverksetter hjemmebaserte tiltak eller plassering i institusjon i samarbeid med 
Bufetat. MST (MultiSystemiskTerapi) er Bufetats tilbud til ungdom med alvorlige 
atferdsproblemer. Tilbudet kan være et alternativ til plassering utenfor hjemmet. 
Barneverntjenesten benytter Barne- og ungdomsbasen til å styrke foreldrenes 
omsorgskompetanse og til intensive hjemmebaserte tiltak som alternativ til plassering utenfor 
hjemmet. 
 
3.4. Pedagogisk-psykologisk avdeling  
PPAs oppdrag er tredelt, og strekker seg fra å vurdere barn og unges rett til spesialundervisning/ 
spesialpedagogisk hjelp, bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen 
til rette for elever med spesielle behov, og arbeide systemrettet for å hjelpe barnehager og skoler 
med videreutvikling av lærings-/utviklingsmiljø og eller allmennpedagogikken, den ordinære 
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opplæringen. I dette arbeidet har særlig Plan for kvalitetssikring av omsorgs- og læringmiljø i 
barnehagene og Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet i skolen, vært sentralt.  
 
Et sentralt mål for PPA, er å bidra til at god psykisk helse skapes der barn og unge er - i 
barnehager og skoler. PPAs tilbud om utviklingsfremmende samtaler til barn med psykisk strev, 
deltakelse i prosjekt initiert av R-BUP Mestrende barn, rettet mot engstelige og redde barn i 
skolen, og tilbud om kurs til elever med spesifikke språkvansker, er noen av de satsningene 
avdelingen har for å bedre barn og unges psykiske helse.  
 
De siste to årene har PPA deltatt i en toårig prøveordning som har gitt pedagogisk-psykologisk 
tjeneste i utvalgte fylker henvisningsrett til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og 
habiliteringstjenesten for barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Målet har vært å sørge mer og 
bedre sammenhengende tjenester for barn og unges psykiske helse. PPAs erfaring med 
prøverordningen har vært positiv og i tråd med hensikten.  
 

3.5. TOFU – (Timeout for utvikling) 
TOFU er en del av Utdanningssektoren, og arbeider både system- og individrettet. Teamet 
består av 8 erfarne pedagoger med kompetanse på opplærings- og familiearbeid, og de bistår 
skolene i arbeidet med læringsmiljø og med å forebygge og redusere problematferd i 
Skedsmoskolen. I dette arbeidet har TOFU et nært samarbeid med skolen, hjemmet til eleven og 
eventuelle andre som kan være aktuelle i den enkelte sak. Det er skolen, ved rektor, som 
henviser elever til TOFU. Foreldrene må være enig i at eleven henvises, og de undertegner 
henvisningen. 

Det er skolene selv som i henvisningen definerer hva som er problematferd. TOFU arbeider i et 
systemisk perspektiv og er opptatt av å finne ut hva som bidrar til å opprettholde negativ atferd. 
Mange av elevene som henvises til TOFU, er meget sårbare og har behov for spesiell 
tilrettelegging. Arbeidet med elevene foregår både inne i klasserommet og i systemet rundt 
elevene. Noen ganger kan det være aktuelt å ta eleven ut av klassen og inn på TOFU i kortere 
perioder. Dette gjøres alltid i samarbeid med foreldrene og skolen. 

TOFU bistår med veiledning og tilrettelegging både i læringsmiljøet og i hjemmet for å forebygge 
og dempe problematferd. Det er viktig med tett dialog for å oppnå god effekt og bedre 
læringsmiljøet. 

Kompetanseheving, gjennom kurs i blant annet klasseledelse og forståelse og håndtering av 
problematferd, samt å være ressurspersoner i ulike nettverk og samarbeidsfora, er viktige 
arbeidsoppgaver for TOFU.  

 
 
 
 
Med hilsen 
For rådmannen  
 
 
Arild Hammerhaug 
Kommunaldirektør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Sak nr. Sak Møtedato 

34/2014 Forebyggende tiltak i arbeidet med barn og unges 

psykiske helse – redegjørelser fra rådmannen 

20.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Redegjørelse for kommunens forebyggende tiltak i arbeidet med barn og unges psykiske

helse, notat fra rådmannen 13.10.14.

Saksopplysninger 
Under behandlingen av prioritering av fremtidige forvaltningsrevisjonsprosjekter (sak 28/14) på 

forrige møte var kontrollutvalget blant annet opptatt av helse for barn og ungdom med vekt på 

helsefremmende arbeid og forebygging. Utvalget besluttet å be rådmannen om en orientering 

om hvordan kommunen jobber forebyggende for å sikre barn og unges helse. Rådmannen har 

laget vedlagte notat som redegjør for prinsipper, satsing, oppgaver og tiltak på system- og 

individnivå.  

Avdelingssjef for Avdeling for barn og familier (Helse/sosial) Ragnhild Ottestad og for 

Pedagogisk-psykologisk avdeling (Utdanning) vil på vegne av rådmannen møte i utvalget for å 

redegjøre for kommunens arbeid på dette felt. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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unges helse, prosjektskisse. 
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Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Forebygging barn og unges helse – skisse til et mulig forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Notat RRi 7.10.14.

Saksopplysninger 
I tillegg til å be om en orientering fra rådmannen om hvordan kommunen jobber forebyggende 

for å sikre barn og unges helse ba kontrollutvalget RRi om å lage en skisse til et mulig 

forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette området. Skissen er lagt ved saken, og det legges opp til 

en diskusjon på møtet. Saken må også sees i sammenheng med drøfting av prioritering av 

prosjekter fremover (sak 37/14). 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

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


Vedlegg 1 sak 35/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

36/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen rusomsorg – 

prosjektplan. 

20.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Prosjektplan for psykisk helse og rusomsorg. RRi 7.10.14.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget drøftet i forrige møte ulike problemstillinger knyttet til samhandlingsreformen, 

og besluttet å bestille en prosjektplan for et prosjekt innen psykisk helse og rusomsorg. 

Prosjektet skal samordnes med det prosjektet Rælingen har bestilt. RRi har laget vedlagte 

prosjektplan. 

Prosjektet avgrenses til brukere over 18 år. Det legges opp til å undersøke to problemstillinger: 

1. Hvilke tjenester og tilbud har kommunen til personer med psykiske vansker/lidelser

og/eller rusavhengighet og hvordan er disse organisert? (deskriptiv problemstilling)

2. I hvilken grad sikrer Skedsmo kommune at pasienter/brukere med psykiske

vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud?

Prosjektet vil starte opp medio oktober 2014, og leveres til kontrollutvalget april/mai 2015. RRi 

anslår et tidsforbruk på 400 timer. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 for

Skedsmokommune og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til

rusomsorg.

2. Prosjektet har følgende problemstillinger:

a. Hvilke tjenester og tilbud har kommunen til personer med psykiske

vansker/lidelser og/eller rusavhengighet og hvordan er disse organisert?

(deskriptiv problemstilling)

b. I hvilken grad sikrer Skedsmo kommune at pasienter/brukere med psykiske

vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert

tjenestetilbud?

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 400 timer, og kontrollutvalget ber om at

endelig prosjektrapport ferdigstilles april/mai 2015.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

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


Vedlegg 1 sak 36/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

37/2014 Plan for forvaltningsrevisjon – drøfting og prioritering 

av kommende prosjekter. 

20.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget drøftet plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016 og prioritering av prosjekter 

på forrige møte, og fattet følgende vedtak: 

1. Revisjonen utarbeider en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innen rusomsorg til

neste møte. Prosjektet samordnes med det prosjektet Rælingen har bestilt.

2. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en redegjørelse om hvilke tiltak kommunen har

iverksatt når det gjelder forebygging for barn og unges helse.

3. Revisjonen legger frem en skisse til problemstillinger innen temaet forebygging for barn

og unges psykiske helse til neste møte.

4. Kontrollutvalget kommer tilbake til prioritering av ytterligere prosjekter for resten av

planperioden i neste møte.

Utvalget har i de foregående sakene i dette møtet fått en redegjørelse fra rådmannen angående 

forebygging for barn og unges helse og drøftet en skisse til prosjekt på denne problemstillingen 

samt en prosjektplan innen rusomsorg. Under denne saken vil utvalget drøfte prioritering av 

ytterligere prosjekter for resten av planperioden. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget prioriterer følgende prosjekter for resten av planperioden:



2. Kontrollutvalget ber RRi oppdatere planen til neste møte.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

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


KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

1 

Kontrollutvalget i Skedsmo 

Plan for 

forvaltningsrevisjon 

2013-2016
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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. 



 

 
KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE 

 

 

 
3 

 

 

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.  
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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 

38/2014 Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike 20.10.14 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Plan for selskapskontroll for perioden 2013-2016 Skedsmo kommune.

2. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

Saksopplysninger 
Plan for selskapskontroll ble behandlet i kontrollutvalget den 12. november 2012 og i 

kommunestyret 30. januar 2013. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

a) Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak av plan for

selskapskontroll 2013 – 2016.

b) Kontrollutvalget delegeres myndighet til å endre planen ved behov.

Planen er lagt ved saken. En oversikt over hvilke selskaper som skulle underlegges kontroll i 

perioden finnes i vedlegg 2 i planen. Denne planen ble revidert i september 2013, og utvalget 

fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget foretar følgende endringer i fremdriften: 

 Eierskapskontroll i Nedre Romerike Brann og redningsvesen IKS gjennomføres vår

2014. 

 Eierskapskontroll i ROAF gjennomføres høst 2013.

 Eierskapskontroll i Norasonde gjennomføres vår 2014.

Eierskapskontroll er gjennomført i ROAF, Norasonde og Krisesenteret, og behandlet i 

kontrollutvalget i februar 2014. Kontrollen i NRBR ble utsatt fordi brannvesenene på Nedre og 

Østre Romerike var midt i en fusjoneringsprosess.  

Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av selskapskontroll for 

alle eierkommunene. De planene som foreligger har ikke en sammenfallende tilnærming for 

faktisk gjennomføring og utvelgelse av de selskaper som skal kontrolleres. Det er derfor behov 

for en ny, revidert felles plan for alle selskapene.  

Per i dag finnes det selskaper som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. I den nye 

planen (vedlegg 2 til saken) legges det opp til at det gjennomføres kontroll i alle selskaper for å 

tilegne seg konkret kunnskap og etablere et fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift 

og øvrige elementer relatert til virksomheten til kommunene. Hvilken tilnærming som velges i 

senere kontroller må baseres på konkrete funn i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes 

senere vurdering og beslutning. Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av 

kontroll i de selskaper som så langt ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap hvor det 

foreligger konkrete bestillinger fra kontrollutvalg. 

De selskaper som er prioritert i gjenværende del av denne planperioden fremgår av oversikten 

på side 8. 

Forslag til vedtak 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

2. Planen sendes kommunestyret som en referatsak.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

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

1.1 Hjemmel 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  

1.2 Innholdet i selskapskontrollen 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en Plan for selskapskontroll og at planen 

utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 

rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også utvides 

til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger bestemmelsene om 

forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. Følgende figur viser selskapskontrollens omfang og 

innhold: 

Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 

Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon 

(frivillig). Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller 

andre som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til 

kapittel 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av 

en kvalifisert og uavhengig revisor. 

Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med private 

eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, vil det 

imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra deleide 

selskaper. 

Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner
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Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 

Kl § 77 nr. 5 Kl § 80, 1. ledd 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 1. ledd

Kl § 80, 2. ledd 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 2. ledd

Selskapsform/Type 

kontroll 

Påse at kommunens 

eierinteresser ivaretas 

fra eiers side 

I tillegg til å påse at 

kommunens eierinteresser 

ivaretas, gis innsynsrett inn i 

selskaper for å gjennomføre 

kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf. KF § 14, 1. ledd) Ja Ja 

IKS Ja (jf. KF § 14, 1. ledd) Ja Ja 

Aksjeselskap med 

kommunale og private 

eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Kl § 27-selskap som er 

egne rettssubjekt  

Ja Ja Ja 

1.3 Kontroll i andre virksomheter enn de som omfattes av Selskapskontroll, jf. § 80 

I punktet over ble det gitt en redegjørelse for de virksomheter som er omfattet av 

innsynsbestemmelsen i § 80. I tillegg til disse virksomhetene har kommunene innledet andre 

typer samarbeid, for eksempel vertskommunesamarbeid jf. kommunelovens § 28 og kapittel 5B 

om samkommune.  Vertskommunesamarbeid kan organiseres som administrativt samarbeid, jf 

koml. § 28-1b eller som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd,  

jf koml. § 28-1c.  

I tillegg fins 

 aksjeselskaper med innslag av private eierinteresser,

 uformaliserte samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har

ansatte,

 kommunale eierandeler i veier og annen type fast eiendom.

I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 

selskapskontrollen i sine eierkommuner, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 

omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av 

operativ 

I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 

selskapskontrollen i sine eierkommuner, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 

omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av 

operativ selvstendighet og eller en manglende formell organisering at det etter revisjonens syn 

har vært behov for å gjøre nærmere undersøkelser av disse virksomhetene. Dette ble 

kommunisert eierkommunenes kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige 

valgperiode. I forlengelsen av dette har NRD i samarbeid med ØRR utarbeidet en oversikt alle 

samarbeid utover de som er omfattet av selskapskontroll, se vedlegg 3. I denne sammenheng 

foreslås det at kontrollutvalgene gis fullmakt til å følge opp nærmere kontroll av disse 

virksomhetene i planperioden.    
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Grunnlaget for kontroll av disse virksomhetene  vil være forskjellig avhengig av hva slags 

formell organisering de har. De samarbeid som er organisert etter § 28 vil for eksempel 

kontrolleres av kommunens revisor ettersom de inngår i vertskommunens regnskap. 

Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i selskaper og 

lignende er kommunelovens § 77 nr 5.  

Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 

undersøkelser i det enkelte tilfellet. 

1.4 Formålet med selskapskontrollen 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold til aktuelle lover 

og regler.  

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 

utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens 

interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser seg 

til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 

faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og 

funksjon faller derfor utenfor denne kontrollen. 

Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap med statlige eller 

private eierinteresser må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med 

utgangspunkt i åpne kilder fordi ikke innsynsretten etter § 80 gjelder. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil 

dermed ha fokus på selve aktiviteten og resultater i selskapet. 

2 Gjennomføring og rapportering m.m. 

2.1 Gjennomføring 

Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som skal 

gjennomføres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Utvalget kan, i den grad det finner det 

nødvendig, be om at aktuelle selskaper oversender relevante dokumenter. Kontrollutvalget kan gjøre 

endringer i planen, hvis forutsetningene skulle endre seg.  

Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad koordineres. 

Med utgangspunkt i de ressurser NRD har nedlagt for å styrke selskapskontrollen, samt de ressurser 

som er avsatt for å gjennomføre fremtidige kontroller, foreslås at det at NRD i utgangspunktet får 

ansvaret for den praktiske gjennomføringen av disse kontrollene.   

2.2 Innhenting av opplysninger 

Kontrollutvalget eller den som utøver selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskaper på vegne 

av kontrollutvalget, kan kreve enhver opplysning fra det enkelte selskap som de finner påkrevd for 

gjennomføring av kontrollen med hjemmel i kommuneloven § 80. 
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Opplysninger innhentes normalt gjennom den revisjonsenheten som gjennomfører kontroll på vegne 

av kontrollutvalget. Metodikk for gjennomføring av selskapskontroll innebærer at ansvaret for å avgi 

korrekt informasjon er overlatt til selskapet. 

2.3 Rapportering 

Rapport etter gjennomført selskapskontroll sendes fra utøver til kontrollutvalget. Etter 

kontrollutvalgets behandling sendes rapporten kommunestyret.  

Kontrollutvalget rapporterer om gjennomførte selskapskontroller og resultatet av disse i sin årsrapport 

som legges fram for kommunestyret. Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i plan for 

selskapskontroll, jf. punktet om ”Gjennomføring”, som nevnt ovenfor, skal dette framgå av 

årsrapporten. 

Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til innholdet i rapporten, og eventuelle 

kommentarer skal fremgå av rapporten.  

2.4 Møterett i selskapsorganer 

Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles om og har rett til å være til stede på det enkelte 

selskaps generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ.
1

Kontrollutvalget avgjør selv om det skal være representert på generalforsamling eller representantskap 

når årsregnskap og årsberetning behandles i selskaper hvor det er vedtatt å gjennomføre 

selskapskontroll med hjemmel i kl. § 80. 

1
 Kommuneloven § 80, 3. ledd 
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3 Prioriteringer i denne planperioden 

3.1 Oversikt over selskaper hvor kommunen har eierinteresser 

I vedlegg 2 fremgår det en oversikt over de selskap kommunen har eierinteresser i og som kan være 

gjenstand for selskapskontroll, jf § 80. 

3.2 Gjennomført selskapskontroll 2008-2011 

Slik det fremgår over har NRD prioritert arbeidet med styrkingen av selskapskontroll av 

eierkommunenes selskap som er omfattet slik kontroll siden 2006. I denne sammenheng er det 

gjennomført kontroll av samtlige kjente aksjeselskap og interkommunale i de to siste valgperioder. 

Ses de gjennomførte kontroller i sammenheng over disse periodene, kan det konstateres en betydelig 

styrking av eierstyringen fra kommunens side. Dette gjelder ikke minst de selskap som eies av 

kommunene i fellesskap. 

Gjennomføringen av selskapskontroller over tid har også bidratt til å tydeliggjøre hvilke deler av de 

respektive virksomheter som kan ha vies særlig oppmerksomhet i senere kontroller.  

3.3 Gjennomføring av selskapskontroll i perioden 2013-2016 

Med utgangspunkt i denne planen for selskapskontroll vedtar kontrollutvalget hvilke 

selskapskontroller som skal gjennomføres i perioden. 

Det foreslås at det gjennomføres selskapskontroller av samtlige aksjeselskap og interkommunale 

selskap som kan omfattes av kontroll, jf § 80, se vedlegg 2, på de tidspunkt som der fremgår. Videre 

foreslås det at kontrollutvalget gis fullmakt til å endre tidspunkt for gjennomføring dersom det skulle 

være hensiktmessig. 
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VEDLEGG 1:  

SENTRALE BESTEMMELSER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992. 

Kommuneloven § 77 nr 5: 

5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

Kommuneloven § 80: 

I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr 6 og i aksjeselskaper der en 

kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner 

eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommune eller 

fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd 

for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for 

selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor 

selv foreta undersøkelser i selskapet. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 

kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og 

herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 

kontrollutvalg og revisor. 

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett 

til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og 

tilsvarende organ. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004. 

Kap. 6. Selskapskontroll 

§ 13. Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

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

selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere 

til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre 

selskapskontroll.  

§ 14. Selskapskontrollens innhold 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 

eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den 

som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar 

med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).  
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Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner kap. 3.  

§ 15. Rapportering om selskapskontrollen 

Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 

utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av 

selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å 

gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal 

fremgå av rapporten.  

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 

avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt 

om resultatene av disse.  
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VEDLEGG 2: 

SELSKAPSKONTROLL ETTER KL § 80, INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
OG HELEIDE KOMMUNALE AKSJESELSKAPER 

Selskap Eierform Eiere Status 

Nedre Romerike Brann og 

redningsvesen IKS 

IKS Lørenskog 38% 

Skedsmo 49% 

Rælingen 13% 

Gjennomføre eierskapskontroll 

1. halvår 2013

Romerike Avfallsforedling IKS IKS Lørenskog  21,43 % 

Gjerderum    3,58 % 

Sørum  10,71% 

Rælingen    10,71 % 

Enebakk  7,14 % 

Nittedal  14,29 % 

Skedsmo    25% 

Fet                7,14 % 

(oppdatert 13.8.08) 

Eierskapskontroll pågår og 

avsluttes i løpet av november i 

år 

Nedre Romerike Vannverk  AS AS AS-andeler: 

Lørenskog    25,0 %  

Nittedal        14,3 %  

Rælingen     10,7 %  

Sørum  10,7 % 

Skedsmo  32,2 % 

Fet      7,1 % 

Avvente avviklingsprosess 

Nedre Romerike Vannverk IKS IKS IKS-andeler: 

Lørenskog: 23,6; 

Nittedal: 17,4; 

Rælingen: 14,3;  

Sørum: 5,5; 

Skedsmo: 34,7;  

Fet: 4,5 

Gjennomføre eierskapskontroll 

1. halvår 2014

Sentralrenseanlegget RA-2 AS AS Lørenskog 33% 

Skedsmo   33% 

Rælingen   33% 

Avvente avviklingsprosess 

Nedre Romerike Avløpsselskap 

IKS 

IKS Skedsmo   50.90 

Lørenskog  34.90 

Rælingen    14.20% 

Gjennomføre eierskapskontroll 

1. halvår 2014

Romerikes 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 

IKS Aurskog-Høland Andel: 5,9 %  

Eidsvoll Andel: 8,5 %  

Fet Andel: 4,2 %  

Gjerdrum Andel: 2,4 %  

Hurdal Andel: 1,0 %  

Lørenskog Andel: 13,3 % 

Nannestad Andel: 4,5 %  

Nes Andel: 7,6 %  

Nittedal Andel: 8,4 %  

Rælingen Andel: 6,4 %  

Gjennomføre eierskapskontroll 

1. halvår 2015. Kontrollen

gjennomføres av ekstern aktør 
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Skedsmo Andel: 19,5 % 

Sørum Andel: 6,3 %  

Ullensaker Andel: 12,0 % 

Romerike Krisesenter IKS IKS Aurskog-Høland Andel: 5,7 %  

Sørum Andel: 6,2 %  

Fet Andel: 4,1 %  

Rælingen Andel: 6,2 %  

Enebakk Andel: 2,0 %  

Eidsvoll Andel: 8,3 %  

Nannestad Andel: 4,4 %  

Hurdal Andel: 1,1 %  

Lørenskog Andel: 13,1 % 

Skedsmo Andel: 19,1 % 

Nittedal Andel: 8,4 %  

Gjerdrum Andel: 2,3 %  

Ullensaker Andel: 11,6 % 

Nes Andel: 7,5 %  

Gjennomføre eierskapskontroll 

1. halvår 2013

Nedre Romerike 

distriktsrevisjon 

§ 27 –

Interkomm

unalt 

samarbeid 

Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, 

Nittedal 
Avvente til evt sammenslåing 

av revisjonene på Romerike er 

endelig avklart 

Norasonde AS AS Akershus Fylkeskommune 25.16% 
Skedsmo 20.20% 

Lørenskog 14.37% 

Nittedal 10.70% 
Rælingen 9.00% 

Sørum 7.41% 

Fet 5.93% 
Aurskog-høland 5.00% 

Gjerdrum 2,21% 

Norsk Folkehjep 0,32% 
Rømskog 0,25% 

Eierskapskontroll pågår og 

avsluttes i år. 

NRD anser at en minoritetspost 

på privat hånd på under en 

prosent ikke er til hinder for 

gjennomføring av 

eierskapskontroll etter § 80. Til 

det er posten for liten 

sammenholdt med at denne har 

begrenset praktisk verdi på 

grunn av selskapets utbytte 

forbud.   

Skedsmo Parkering AS, med 

datterselskapene Romerike 

Parkering AS og Lillestrøm 

Parkering AS 

AS Skedsmo 100% Gjennomføre eierskapskontroll 

2. halvår 2015

Lillestrøm kulturbygg AS AS Skedsmo 100% Gjennomføre eierskapskontroll 

1. halvår 2013
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VEDLEGG 3:  

KOMMUNENS INTERESSER I ULIKE SAMARBEID 
Interkommunale selskaper (IKS) og kommunalt heleide AS: se vedlegg 2.   

Adm.vertskommune- 

Samarbeid, Kl § 28 

Skatteoppkreverfunksjon Rælingen, Fet 

Skedsmo, Sørum 

Skedsmo er 

vertskommune 

Andre 

Samarbeidsformer 

Regionkontor landbruk Skedsmo, Oslo, 

Rælingen, Lørenskog, 

Nittedal 

Skedsmo driver dette 

som en egen etat 

SNR  

Samarbeidsrådet 

På Nedre Romerike. 

Aurskog Høland, Fet, 

Lørenskog, Nittedal, 

Rælingen, Skedsmo, 

Sørum og Akershus 

Fylkeskommune 

Skedsmo er verts- 

Kommune 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Skedsmo 

Legeformidlingen Skedsmo, Rælingen, 

Lørenskog, Enebakk, 

Fet 

Skedsmo er driver 

Romerike HMS Senter BA Skedsmo (?) 

Samfunnshuset på 

Skedsmo BA 

Videreføring av 

Skedsmo samfunnshus. 

Diverse lokale 

foreninger er 

andelseiere  

Selskap med 

begrenset ansvar 

Enhet for lindrende 

samarbeid 

Lørenskog, Nittedal, 

Skedsmo og Rælingen 

kommuner, samt 

Akershus 

Universitetssykehus. 

Spesialisert korttidsenhet Lørenskog, Nittedal, 

Skedsmo og Rælingen 

kommuner, samt 

Akershus 

Universitetssykehus 

HF. 

Lørenskog er 

vertskommune 

Stalsberghagen 

krematorium 

Lørenskog, Rælingen, 

Skedsmo 

Skedsmo lever 

tjenester til 

Lørenskog og 

Rælingen 

Lillestrøm legevakt Lørenskog, Rælingen, 

Skedsmo 

Skedsmo er 

vertskommune 

Tolketjenesten Lørenskog, Rælingen, 

Skedsmo 

Lørenskog er 

vertskomune 
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VEDLEGG 4 

METODE FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL 

Aktuelle selskaper tilskrives og informeres om gjennomføring av selskapskontroll og om innhenting 

av dokumenter. 

For selskaper som velges ut for selskapskontroll, benyttes følgende opplegg: 

- Det avtales møte med daglig leder. Samtale med utgangspunkt i spørsmålsliste 

- Representantskapet/generalforsamlingen og styret tilskrives og bes besvare 

spørsmålslister innen gitt frist 

- Selskapets revisor tilskrives 

Innhentet informasjon, samt informasjon fra åpne kilder, innarbeides i skjema utarbeidet for formålet. 

Hovedpunktene er: 

- Selskapsforhold 

- Avtalemessige forhold 

- Forpliktelser vis a vis offentlige instanser 

- Juridiske forhold 

- Organisasjon 

- Miljø 

- Framtidsutsikter 

Utkast til rapport utarbeides og oversendes selskapet v/daglig leder, styret, 

representantskap/generalforsamling og selskapets revisor til uttalelse.  

Mottatte uttalelser innarbeides eventuelt i rapporten og svar vedlegges. Rapport oversendes 

kontrollutvalget som rapporterer til kommunestyret. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Romerike Revisjon IKS ble etablert med virkning fra 1. juni 2014. Det nye selskapet var et resultat 

av at organisasjonene i Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS, Østre Romerike revisjonsdistrikt og 

Nedre Romerike distriktsrevisjon ble slått sammen. En konsekvens av dette er at Romerike 

Revisjon IKS er blitt ansvarlig for planlegging og gjennomføring av selskapskontroll for alle 

eierkommunene.  

De respektive planene i sin nåværende form har ikke en sammenfallende tilnærming for faktisk 

gjennomføring og utvelgelse av de selskapene som skal kontrolleres. Det er derfor behov for 

utarbeidelse av ny, revidert felles plan for alle selskapene i regionen. En felles og koordinert plan 

eierkommunene i mellom er også noe kommuneloven legger opp til skal være utgangspunktet for 

kontroll i selskap med mer enn en kommunal- eller fylkeskommunal eier.  

1.2 Kort om metode 

Både utformingen av denne planen og gjennomføringen av selve kontrollen skjer etter de 

hovedlinjer som fremgår av NKRFs veileder for selskapskontroll og gjeldende lovgivning på 

området. 

1.3 Kontrollens omfang 

Et utgangspunkt for den lovpålagte delen av selskapskontrollen er at alle heleide selskap i regionen 

skal kontrolleres. Per i dag er det flere selskap som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. Vi 

anser det utfra et risiko- og vesentlighetsperspektiv lite tilfredsstillende ikke å ha utført kontroller i 

samtlige selskap i regionen. Uavhengig av størrelse, marked og økonomisk omfang er det viktig at 

det gjennomføres kontroll i alle selskapene for å tilegne seg konkret kunnskap og etablere et 

fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige elementer relatert til virksomhetene til 

eierkommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere kontroller må baseres på de konkrete funn 

i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere vurdering og beslutning. 

Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av kontroll i de selskaper som så langt 

ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap med utgangspunkt i allerede besluttede konkrete 

bestillinger fra de enkelte kontrollutvalgene. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at 

tidligere besluttede tidspunkt for gjennomføring av kontroll i de enkelte selskap vil kunne være 

endret i denne planen og innebære at planlagte kontroller i inneværende periode utsettes til neste. 

Dette er i hovedsak praktisk begrunnet. 

Når det gjelder ressurser er vi innforstått med at en plan om kontroll av samtlige aktuelle selskap 

kan være krevende. Med utgangspunkt i metoden vi benytter for kontroll og den kompetanse 
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organisasjonen har på dette området vil en gjennomføring av kontroll i tråd med de planer det 

legges opp til, allikevel være mulig. 

 

1.4 Hjemmel 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5:  

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 

Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  
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2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en plan for selskapskontroll og at planen 

utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 

rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også 

utvides til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger 

bestemmelsene om forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. Følgende figur viser 

selskapskontrollens omfang og innhold: 

Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 

Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon (frivillig). 

Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller andre 

som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kapittel 3 i 

forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av en 

kvalifisert og uavhengig revisor. 

Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med 

private eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, 

vil det imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra 

deleide selskaper. 

Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner
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Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 (innsynsregel) 

Kl § 77 nr. 5 Kl § 80, 1. ledd 

(innsynsregel) 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 1. ledd

Kl § 80, 1. ledd 

(innsynsregel) 

Kontrollutvalgsforskriften 

§ 14, 2. ledd

Selskapsform/Type 

kontroll 

Påse at 

kommunens 

eierinteresser 

ivaretas fra eiers 

side 

I tillegg til å påse at 

kommunens eierinteresser 

ivaretas, gis innsynsrett inn 

i selskaper for å 

gjennomføre kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf. KU-

forskriften § 14, 1. 

ledd) 

Ja Ja 

IKS Ja (jf. KU-

forskriften § 14, 1. 

ledd) 

Ja Ja 

Aksjeselskap med 

kommunale og 

private 

eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Kl § 27-selskap som 

er egne rettssubjekt 

(SR) 

Ja Ja Ja 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  Side 5 

3 KONTROLL I ANDRE VIRKSOMHETER ENN DE SOM 

OMFATTES AV INNSYNSRETTEN I § 80 

I punktet over ble det gitt en redegjørelse for de virksomheter som er omfattet av 

innsynsbestemmelsen i § 80. I tillegg til disse virksomhetene har kommunene innledet andre typer 

samarbeid, for eksempel vertskommunesamarbeid jf. kommunelovens § 28-1 a-c, og uformaliserte 

samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har ansatte.  

 

I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 

selskapskontrollen i eierkommunene, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 

omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av operativ 

selvstendighet og eller en manglende formell organisering at det etter revisjonens syn har vært 

behov for å gjøre nærmere undersøkelser av disse virksomhetene. Dette ble kommunisert til enkelte 

av eierkommunenes kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige valgperiode. I 

den inneværende valgperioden vil arbeidet med selskapskontroll allikevel utelukkende være rettet 

mot kontroll av interkommunale selskap og aksjeselskap. Vi legger imidlertid opp til å identifisere 

alle øvrige samarbeids- og foretaksformer i den neste valgperioden og foreslå en nærmere 

gjennomgang av disse.  

 

Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i disse samarbeid- og 

foretaksformene er kommunelovens § 77 nr 5.  

 

Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 

undersøkelser i det enkelte tilfellet. 
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4 FORMÅLET MED SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etter aktuelle lover og 

regler.  

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 

utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens 

interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser 

seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 

faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og 

funksjon faller derfor utenfor denne kontrollen. 

Det er ofte slik at det i en eierskapskontroll avdekkes problemstillinger som det er behov for å 

undersøke nærmere i en forvaltningsrevisjon. I et selskap med statlige eller private eierinteresser 

må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med utgangspunkt i åpne kilder 

fordi ikke innsynsretten etter § 80 gjelder. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil kunne være å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil dermed ha fokus på selve aktiviteten 

og resultater i selskapet. 
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5 GJENNOMFØRING 

Selskapskontrollen gjennomføres av RRI i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll. 

Kontrollutvalgene forutsettes å kunne gjøre endringer i planen, hvis forutsetningene for 

gjennomføring skulle endre seg, se under.  

5.1 Rapportering av gjennomførte kontroller og løpende endring av planen 

Kontrollutvalget vil i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 15 avgi rapport til kommunestyret om 

hvilke kontroller som er gjennomført og resultatet av disse. Rapportene vil sendes videre til 

kommunestyret for sluttbehandling. 

Det foreligger ingen lovpålagt oppfølging av eierskapskontrollen. Det er likevel naturlig 

kontrollutvalgene forventer at kommunen/selskapet tar stilling til vurderinger eller anbefalinger som 

foreligger. Selskapskontroller med forvaltningsrevisjon vil bli lovmessig fulgt opp av 

kontrollutvalgene og rapportert på lik linje med øvrig forvaltningsrevisjon.  

Etter kontrollutvalgsforskriften vil kontrollutvalgenes mulighet for å endre planen for selskapskontroll 

bero på de rammer som er fastsatt av kommunestyret. I denne sammenheng bes det om at 

kommunestyrene i eierkommunene delegerer myndighet til de respektive kontrollutvalg til å foreta 

nødvendige endringer av denne planen i inneværende planperiode. Det forutsettes i denne 

sammenheng at endringer av planen som gjelder selskap med flere eiere koordineres mellom de 

respektive kontrollutvalg slik at utarbeidelse av flere rapporter for det samme selskap unngås. 

5.2 Nærmere om tidsplan og hvilke selskap som skal kontrolleres 

Nedenfor følger en oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode, og planlagt 

tidspunkt for kontroll. I vedlegg vises en oversikt over alle selskap og samarbeid per kommune. 
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Oversikt over selskap som skal kontrolleres inneværende periode: 

Selskap Selskapsform Kommune 
Eierandel 

% 
Tidspunkt for 

kontroll 
Aurskog-Høland 

utbyggingsselskap 
AS Aurskog-Høland 100,0 Vår 2016 

Krogstad Miljøpark AS Sørum 100,0 Vår 2016 

Mjølkerampa AS Gjerdrum 100,0 Vår 2016 

NRBR IKS 

Lørenskog  20,6 

Høst 2016 

Nittedal  17,7 

Sørum  9,5 

Aurskog-Høland  7,8 

Fet  6,3 

Rælingen  7,7 

Skedsmo 30,4 

Sentralrenseanlegget RA-2 AS 

Lørenskog 33,3 

Vår 2015 Rælingen 33,3 

Skedsmo 33,3 

NRV AS 

Fet  7,1 

Vår 2015 

Lørenskog 25,0 

Nittedal 14,3 

Rælingen 10,7 

Sørum 10,7 

Skedsmo 32,2 

ØRAS IKS 

Ullensaker 46,7 

Høst 2015 
Eidsvoll 32,6 

Hurdal 3,9 

Nannestad 16,8 

ØRBR Brann og redning IKS 

Eidsvoll 23 

Høst 2016 

Hurdal 3,7 

Gjerdrum 7,3 

Nannestad 12,6 

Nes 20,9 

Ullensaker 32,6 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Eidsvoll 33,3 

Høst 2014 Nannestad 33,3 

Ullensaker 33,3 
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VEDLEGG 

Nedenfor vises en oversikt over alle selskap og samarbeid per kommune. 

Aurskog-Høland kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

Romerike krisesenter IKS 

Aurskog-Høland utbyggingsselskap AS 

Neverstua AS 

Asvo Bjørkelangen AS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (brannvesen) IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde AS 

Berger Eiendom AS 

Bjørkelangen stasjon AS 

Haldenvassdragets kanalselskap AS 

KLP 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27

IINR § 28-1 a-b

Skåningsrud § 27

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Haldenvassdragets kanaltjeneste 

Stiftelser Selskapsform 

Aur prestegård Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 
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Eidsvoll kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI  IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

 
 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Filmparken AS AS 

AS Oplandske Dampskibsselskap AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

LV-sentral (legevakt) § 28-1 a 

PP-tjenester § 28-1 a 

Veterinærvakt § 28-1 a 

e-Stab § 28-1 a 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 
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Fet kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

ØRBR IKS 

Heia ViTa AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (brannvesen, erstatter ØRBR) IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde AS 

KLP 

Øyeren Båtservice AS 

Samarbeid Selskapsform 

Fjerne ØRR § 27

BORI 

SNR § 27

Søndre Bjanes samarbeid 

Dalen vannverk BA 

IINR § 28-1 a

Øyeren IKT § 28-1 a

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Fet nærmiljøsentral eid av Fet k. 

Lillestrøm legevakt § 28-1 a-b

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1 a-b

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Stiftelser Selskapsform 

Fet utleiestiftelse Stiftelse 

Fet boligstiftelse Stiftelse 

Fetsund Lenser Stiftelse 

Løken Stiftelse 

Oscar Øverbys legat Legat 
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Gjerdrum kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

DGI IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Mjølkerampa AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Samarbeid Selskapsform 

IINR § 28-1 a-b

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a

Hurdal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

LV-sentral (legevakt) § 28-1 a-

PP-tjenester § 28-1 a

Veterinærvakt § 28-1 a

estab § 28-1 a-b

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  Side 13 

Lørenskog kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Regionkontor landbruk § 28-1 a 

Stalsberghagen krematorium § 28-1 a 

Lillestrøm legevakt § 28-1 a 

Tolketjenesten § 28-1 a 

  

 

Nannestad kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI  IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

UniVann § 27 

estab § 28-1 a-b 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 a 

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 a 

  

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Side 14 

Nes kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

Romerike krisesenter IKS 

Kanmer AS 

Nes kulturhus AS 

DGI IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

KLP 

Svanfoss sluser 

Ovlien samfunnshus AL 

En rekke borettslag og sameieleiligheter 

Samarbeid Selskapsform 

ØRU § 27 SR

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27

Skåningsrud § 27

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Arbeidsgiverkontrollen § 27

Voksenopplæring § 28-1 a

Voldtektsmottak § 28-1 a

Veterinærvakt § 28-1-a

estab § 28-1 a-b

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Nittedal kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR

IINR § 28-1

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Regionkontor landbruk § 28-1 a



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  Side 15 

 

Rælingen kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Aktivum  AS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

IINR § 28-1 a-b 

Øyeren IKT § 28-1 a-b 

Barnevernvakten § 28-1 a-b 

Regionkontor landbruk § 28-1 

Stalsberghagen krematorium § 28-1 

Lillestrøm legevakt § 28-1 

Tolketjenesten § 28-1 

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1 

  

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  Side 16 

 

Skedsmo kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

NRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

Lillestrøm Kulturbygg AS 

Skedsmo Parkering AS 

  Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27 SR 

Søndre Bjanes Samarbeid 

Regionkontor landbruk § 28-1 

Stalsberghagen krematorium § 28-1 

Lillestrøm legevakt § 28-1 

Tolketjenesten § 28-1 

Skatteoppkreverfunksjonen  § 28-1a-b) 

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

 

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Side 17 

Sørum kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

ROAF IKS 

NRV IKS 

NRV AS 

ØRBR IKS 

Romerike krisesenter IKS 

Krogstad Miljøpark AS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

MIRA IKS 

Romerike revisjon IKS IKS 

NRBR (Brannvesen, erstatter ØRBR) IKS 

Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Norasonde AS 

KLP 

Samarbeid Selskapsform 

SNR § 27

IINR § 28-1

Skåningsrud § 27

Romerike HMS Forening 

Barnevernvakten § 28-1 a-b

Skatteoppkreverfunksjonen § 28-1

Kunnskapsbyen Lillestrøm Forening 

Stiftelser Selskapsform 

Valstad Café Stiftelse 

Urskog-Hølandsbanen Stiftelse 

Jenny Elise Aasens minne Stiftelse 



ROMERIKE REVISJON IKS 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  Side 18 

Ullensaker kommune 

Heleide selskap Selskapsform 

DGI  IKS 

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) IKS 

Romerike krisesenter IKS 

ØRAS IKS 

ØRBR Brann og redning IKS 

Øvre Romerike Industriservice AS 

Romerike revisjon IKS IKS 

  Selskap med private eierinteresser Selskapsform 

Orbit Arena AS AS 

Filmparken AS AS 

  Samarbeid Selskapsform 

Arbeidsgiverkontrollen § 27 

ØRU § 27 SR 

ORIK (innkjøpsordning) under ØRU § 27 

UniVann § 27 

estab § 28-1 a-b 

Interkommunalt byggetilsyn § 28-1 

Jessheim interkommunale legevakt § 28-1 

Tunet Interkommunale samarbeid - Tunstyret § 27 

Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor § 28-1 a 

Voldtektsmottak § 28-1 a-b 

Voksenopplæring § 28-1 a-b 

Felles flyktningemottaksarbeid  
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Sak nr. Sak Møtedato 

39/2014 Rapportering fra Romerike Revisjon. 20.10.14 

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 

40/2014 Samarbeid mellom kontrollutvalg 20.10.14 

Saksbehandler 
Mona Moengen 

Saksdokumenter 
1. Sak 41/2014 i Nes kontrollutvalg

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Nes har bedt sekretariatet utarbeide forslag til møteplass for kontrollutvalgene på 

Romerike. 

Det kan være nyttig for kontrollutvalg å samarbeide med andre kontrollutvalg. Et slikt samarbeid 

kan f. eks. være uformelle samlinger for dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer 

problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, og for å utvikle og dele gode praksiser. 

I et samarbeid kan det også gjennomføres felles faglige samlinger der man tar for seg ett eller flere 

tema som har relevans for kontrollutvalgenes arbeid.  

Mange sekretariater arrangerer faglige samlinger for «sine» kontrollutvalg. Av aktuelle temaer kan 

vi nevne korrupsjon, etikk i kommunene, hvordan få til god forvaltningsrevisjon, kontrollutvalgets 

rolle og samhandlingsreformen. 

Kommunene på Romerike samarbeider om kommunale tjenester enten i form av interkommunalt 

samarbeid eller vertskommunesamarbeid. Når det gjelder interkommunale selskap ivaretar 

kommunene sine interesser gjennom eierstyring. Eierstyring faller utenfor kontrollutvalgets mandat, 

men utvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene 

(eierskapskontroll). 

Vertskommunesamarbeid innebærer at det blir delegert beslutningsmyndighet til en annen 

kommune (vertskommune).  Det er kontrollutvalget i vertskommunen som skal gjennomføre 

kontroll med vertskommunens utførelse av de oppgaver som kommunen er tillagt fra andre 

kommuner. Når det gjelder forvaltningsrevisjon av vertskommunesamarbeid, kan det være en fordel 

om utvalgene i deltakerkommunene etablerer kontakt. 

Det er mange vertskommunesamarbeid på Romerike og samarbeidskonstellasjonene er mange. 

Dersom det utvikles et nærmere samarbeid mellom kontrollutvalgene vil forholdene ligge bedre til 

rette for at utvalgene i de kommuner som har et vertskommunesamarbeid kan samordne seg i 

forhold til kontroll av vertskommunesamarbeid. 

Sekretariatets vurdering er at en slik møteplass vil være nyttig for kontrollutvalgene, kanskje særlig 

i starten av valgperioden hvor mange er nye i medlemmer i kontrollutvalg. Kontrollutvalgene vil 

imidlertid alltid komme bort i nye problemstillinger som med fordel kan drøftes i større fora. 

Når saken legges frem nå er det for å registrere om det er interesse for å etablere en felles møteplass 

for kontrollutvalgene på Romerike. 

Saken fremmes uten innstilling. 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

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


Kontrollutvalget i Nes kommune 

Sak nr. Sak Møtedato 

41/2014 Eventuelt. 3.9.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 
Leder tok opp spørsmålet om koordinering av saker mellom kontrollutvalgene på Romerike. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag som kan drøftes i kontrollutvalgene. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utarbeide et forslag til møteplass for kontrollutvalgene på 

Romerike som drøftes i de respektive kontrollutvalgene. 

Sign. Utskrift 

Vedlegg 1 sak 40/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

41/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 20.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Skedsmo, med jnr. 31/14 – 38/14.

2. Oversikt over saker til behandling 2014.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker 2014.

4. Skatteinngang september 2014.

5. Aktuelle saker fra Kommunestyret:

 Finansrapport 2. tertial sak 14/105 og 2. tertialrapport sak 14/115:

https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-

utvalg/Kommunestyret/#moter/2014/1071

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til vedleggene. 

Kemneren rapporterer følgende om skatteinngangen for september: 

Skatteinngang er på eller under budsjett for alle kommuner. Dette bekrefter den svake 

utviklingen så langt i år. Vi har gjennomgått alle tall og innfordringsmuligheter, men som 

innfordringsstatistikken viser så har vi full måloppnåelse, og ligger bedre an enn 

sammenlignbare kommuner. De relativt svake tallene skyldes forhold utenfor 

kemnerkontorets kontrollsfære. 

Jeg har lagt til et nytt rapporteringsområde; arbeidsgiverkontroll. Vi rapporterer på antall 

gjennomførte kontroller, og på avdekket beløp. Vi er, etter at 3Q er ferdig, snart i mål med 

antall kontroller – og betydelig beløp er avdekket gjennom kontrollgruppas innsats. 

Oktober vil vise om det kommer nye fordelingstall som vil endre årets skatteinngang, og om 

det er satt av nok på margin for å dekke årets til gode skatt. Dette har ikke vært noe problem 

de siste årene. 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Skedsmo_komm.svg
https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2014/1071
https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2014/1071


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

31 15.09.2014 15.09.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

RRi Protokoll 422.5.4

32 16.09.2014 16.09.2014 x Ordfører Særutskrift sak 26, 27 og 29 422.5.5

33 16.09.2014 16.09.2014 x RRi Særutskrift sak  28 422.5.5

34 06.10.2014 06.10.2014 x Kemneren Skatteinngang 422.5.1

35 07.10.2014 07.10.2014 x RRi Notat forebygging barn og unge 422.5.1

36 07.10.2014 07.10.2014 x RRi Prosjektplan psykisk helse og rus 422.5.1

37 09.10.2014 09.10.2014 x RRi Plan for selskapskontroll 422.5.1

38 13.10.2014 13.10.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, rådmann, 

RRi Innkalling 422.5.1

Referert i møtet 20.10.14

Postliste for kontrollutvalget i Skedsmo

Vedlegg 1 sak 41/14



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE       Oktober 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 41/14

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


KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE       Oktober 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  Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innen rusomsorg

 Redegjørelse fra rådmannen om hvilke tiltak kommunen har iverksatt
når det gjelder forebygging for barn og unges helse.

 Skisse til problemstillinger innen temaet forebygging for barn og unges
psykiske helse.

 Prioritering av ytterligere prosjekter for resten av planperioden.

 Revidert plan for selskapskontroll for alle kommunene

 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.

 Plan for regnskapsrevisjon 2014.

 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.

 Kontrollutvalget ber om å få informasjon om oppfølging av

rapporten Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger med

fokus på resultatoppnåelse i det siste møte i valgperioden høsten

2015. 

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


Oppfølging KU-saker Skedsmo-2014 

Sist redigert 10.10.2014 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 10.10.2014 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 
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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. 

15.9.14 26/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon – 
Bosetting og 
introduksjonsordning for 
flyktninger. 

Kontrollutvalget tar oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Bosetting og 
introduksjonsordning for flyktninger til etterretning, og 
ber om å få informasjon om oppfølging av rapporten 
med fokus på resultatoppnåelse i det siste møte i 
valgperioden høsten 2015. 

Særutskrift sendt 

16.9.14 

KS 

8.10.14 

Sak 

14/118 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

27/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
– Eiendomsforvaltning,
eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold. 

1. Kontrollutvalget tar
forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning, 
eiendomsstrategi, drift og vedlikehold til orientering. 
2. 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 
til junimøtet 2015. 

Særutskrift sendt 

16.9.14 
KS 

8.10.14 

Sak 

14/117 



28/2014 Plan for forvaltningsrevisjon – 
drøfting og prioritering av 
kommende prosjekter. 

1. Revisjonen utarbeider en prosjektplan for en
forvaltningsrevisjon innen rusomsorg til neste møte. 
Prosjektet samordnes med det prosjektet Rælingen har 
bestilt. 
2. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en
redegjørelse om hvilke tiltak kommunen har iverksatt når 
det gjelder forebygging for barn og unges helse.  
3. Revisjonen legger frem en skisse til
problemstillinger innen temaet forebygging for barn og 
unges psykiske helse til neste møte.  
4. Kontrollutvalget kommer tilbake til prioritering av
ytterligere prosjekter for resten av planperioden i neste 
møte. 

Særutskrift sendt 

16.9.14 

29/2014 Budsjett for kontroll og tilsyn 

2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- 

og tilsynsordningen for Skedsmo kommune

vedtas og oversendes kommunen som

kontrollutvalgets forslag til ordningen for

2015. 

Særutskrift sendt 

16.9.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

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.
30/2014 Rapportering fra Romerike 

Revisjon.  

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 
orientering. 



32/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

33/2014 Eventuelt. Ingen saker. 

2 rest 



Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 73 332 375 73 900 000 71 278 838 340 638 248 342 370 000 330 765 916 

Avvik i kroner -567 625 2 053 537 -1 731 752 9 872 332 

Avvik i prosent -0,8 % 2,9 % -0,5 % 3,0 % 

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

Skatteinngang 49 092 414 50 670 000 49 928 898 228 786 500 234 806 000 226 173 189 

Avvik i kroner -1 577 586 -836 484 -6 019 500 2 613 311 

Avvik i prosent -3,1 % -1,7 % -2,6 % 1,2 % 

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

Skatteinngang 104 331 044 103 400 000 101 143 935 482 990 961 479 051 000 463 409 069 

Avvik i kroner 931 044 3 187 109 3 939 961 19 581 892 

Avvik i prosent 0,9 % 3,2 % 0,8 % 4,2 % 

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

Skatteinngang 231 301 850 230 100 000 229 607 338 1 075 025 087 1 066 400 000 
1 056 052 

758 

Avvik i kroner 1 201 850 1 694 512 8 625 087 18 972 329 

Avvik i prosent 0,5 % 0,7 % 0,8 % 1,8 % 

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

Skatteinngang 72 329 051 72 000 000 70 077 355 339 965 528 338 233 000 325 036 657 

Avvik i kroner 329 051 2 251 696 1 732 528 14 928 871 

Avvik i prosent 0,5 % 3,2 % 0,5 % 4,6 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 280 016 1 740 554 1 725 000 15 554 

Gebyr inkasso 44 562 268 605 262 500 6 105 

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 60 237 233 

Hittil i år 1 453 17 491 003 507 3 930 420 76% 

Arbeidsgiverkontroll
Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring 
avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 208 186 34 377 661 10 115 587 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang September 2014 

Vedlegg 4 sak 41/14



Kommune FS 2013 FT 2013 RS 2012 AG 2013 Rest 2012 

Mål 98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 98,0 100,0 92,7 99,9 97,8 

0228 Rælingen 96,6 99,8 92,4 99,6 99,5 

0231 Skedsmo 98,8 99,9 91,7 99,8 98,8 

0226 Sørum 98,5 99,7 92,1 99,4 98,5 

0233 Nittedal 99,0 99,9 94,7 99,8 99,4 

∑ Kemnerkontoret 98,4 % 99,9 % 92,5 % 99,7 % 98,9 % 

0229 Enebakk 95,1 99,9 88,1 99,7 99,9 

0230 Lørenskog 96,6 99,9 90,2 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 98,3 99,9 9 061,0 99,8 99,2 

Utskrevet Fet 74 210 750 239 251 200 37 366 638 120 448 952 7 681 445 

Innbetalt 72 741 433 239 143 876 34 628 501 120 310 555 7 511 672 

Mål i kroner 73 171 800 239 011 949 34 750 973 120 087 605 7 566 223 

Kr igjen til målet 430 367 -131 927 122 472 -222 950 54 551 

Ubetalte krav 1 469 317 107 324 2 399 357 138 397 169 773 

I Konkursbo 175 250 20 492 706 502 12 501 200 

Aktiv restanse 1 294 067 86 812 1 649 841 125 722 400 

Utskrevet Rælingen 74 206 990 265 696 185 54 758 439 133 257 407 9 622 248 

Innbetalt 71 651 319 265 091 096 50 576 636 132 720 311 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 1 516 773 339 393 348 712 137 324 -95 050 

Ubetalte krav 2 555 671 605 089 4 181 803 537 096 49 284 

I Konkursbo 1 107 684 503 601 144 277 425 865 194 

Aktiv restanse 1 447 987 101 410 4 144 210 17 846 20 295 

Utskrevet Skedsmo 226 214 226 3 251 118 894 170 746 549 1 542 564 176 115 987 307 

Innbetalt 223 405 302 3 248 688 144 156 582 668 1 539 133 698 114 595 982 

Mål i kroner 223 047 227 3 247 867 775 158 794 291 1 537 936 483 114 247 497 

Kr igjen til målet -358 075 -820 369 2 211 623 -1 197 215 -348 485 

Ubetalte krav 2 808 924 2 430 750 14 163 881 3 430 478 1 391 325 

I Konkursbo 240 986 1 365 924 516 474 1 937 209 550 493 

Aktiv restanse 2 567 914 977 522 13 981 526 974 047 363 354 

Utskrevet Sørum 94 155 975 515 249 139 57 258 188 259 878 483 27 449 936 

Innbetalt 92 759 718 513 455 988 52 707 638 258 204 673 27 046 852 

Mål i kroner 92 837 791 514 733 890 53 250 115 259 098 848 27 038 187 

Kr igjen til målet 78 073 1 277 902 542 477 894 175 -8 665 

Ubetalte krav 1 396 257 1 793 151 4 550 550 1 673 810 403 084 

I Konkursbo 6 300 1 070 473 0 967 792 74 856 

Aktiv restanse 1 389 929 697 044 4 537 495 619 887 91 834 

Utskrevet Nittedal 120 986 558 958 858 840 69 032 130 469 867 188 39 171 634 

Innbetalt 119 817 491 958 122 439 65 338 098 469 068 509 38 945 177 

Mål i kroner 119 292 746 957 899 981 64 199 881 468 457 586 38 584 059 

Kr igjen til målet -524 745 -222 458 -1 138 217 -610 923 -361 118 

Ubetalte krav 1 169 067 736 401 3 694 032 798 679 226 457 

I Konkursbo 120 060 642 252 214 071 635 590 1 256 

Aktiv restanse 1 048 995 91 850 3 756 757 124 550 223 743 

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