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Nittedal kontrollutvalg 12.04.2018 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN - SELVKOST PÅ 
BYGGESAK- GEBYRER OG SELVKOSTFOND 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og sender rapporten til kommunestyret
med følgende innstilling: 

Kommunestyret ber rådmannen: 
1. sørge for at det kun er henførbare kostnader som tas inn i gebyrgrunnlaget,

herunder at ikke tidligere års underskudd danner grunnlaget for gebyrene for
neste års søkere.

2. evaluere måten timeprisen beregnes på, særlig i lys av at timeprisen i dag i
nesten like stor grad er avhengig av overheadkostnader som timebruk og
kostnad knyttet til den enkelte sakskategori.

3. gjennomgå gebyrregulativet for å rydde opp i sakstyper som har eget gebyr,
og der kostnaden allerede er lagt inn i timeprisen.

4. fullføre arbeidet med å dokumentere hvordan selvkost er beregnet for den
enkelte sakstype.

Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapporten – Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte i møte 6.10.2016, sak 37/16, et forvaltningsrevisjonsprosjekt
innenfor området byggesaksbehandling om gebyrfastsetting (selvkost). Bestillingen 
er basert på plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. Prosjektplanen ble vedtatt i 
kontrollutvalgets møte 26.1.2017, sak 2/17. 

Bakgrunn for kontrollutvalgets bestilling er risiko- og vesentlighetsvurderinger i plan 
for forvaltningsrevisjon. I tillegg har Forbrukerrådet gjennomført en sammenligning av 
gebyrer for eneboliger på 200 m2 hvor det fremkommer at Nittedal kommune har de 
høyeste byggesaksgebyrene i landet. 

Sak 6/18
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Formålet med prosjektet har vært å gjennomgå Nittedal kommunes metode for å 
beregne selvkost herunder å belyse hvordan dette slår ut på gebyrer, samt å vurdere 
overholdelse av selvkostregelverket. 
 
Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune påføres ved å produsere en 
bestemt vare eller tjeneste. Selvkost er den høyeste pris en kommune kan beregne 
seg for en tjeneste, og innebærer i alminnelighet at kommunen ikke kan tjene penger 
på gebyrbelagte tjenester. Brukere av tjenesten kan ikke belastes med kostnader 
som ikke kan relateres til den respektive selvkosttjenesten.  
 
«Henførbare kostnader» er et begrep som brukes når man snakker om selvkost. På 
byggesaksområdet er dette kostnader som knyttes til saksbehandlingen og andre 
oppgaver som kommunen etter plan- og bygningsloven skal utføre (f.eks. 
forhåndskonferanse, tilsyn og ulovlighetsoppfølging). Kommunestyret i Nittedal har 
vedtatt 100 % kostnadsdekning for byggesaksområdet. 
 
I prosjektplanen var problemstillingene formulert slik: 

1. I hvilken grad får kommunen dekket kostnadene knyttet til 
byggesaksbehandling gjennom byggesaksgebyrene? 

2. Har kommunen et tilfredsstillende system for å beregne gebyrer på byggesak, 
og er beregningen tilstrekkelig godt dokumentert? 

 
Revisjonen har sett det som hensiktsmessig å slå sammen problemstillingene og har 
formulert én problemstilling uten at dette fraviker kontrollutvalgets bestilling: 
 

Har kommunen et tilfredsstillende system som sikrer at kommunen ivaretar 
selvkostprinsippet for byggesaksgebyrene, og er dette tilstrekkelig 
dokumentert? 

 
Forvaltningsrevisjonen gjelder selvkost for byggesaksbehandling på 
byggesaksavdelingen, og avgrenses mot avdeling for plan og avdeling for geodata 
sine oppgaver, så som plansaker, kart- og delingssaker. 
 
I det følgende vil sekretariatet redegjøre for rapportens funn og anbefalinger. For en 
fullstendig gjennomgang vises det til rapporten. 
 
Funn i revisjonsrapporten 
 
Revisjonen understreker at det har vært svært krevende å sette seg inn i måten 
kommunen beregner selvkost på innenfor byggesaksområdet. Dette skyldes delvis at 
selvkost er et område med til dels sprikende rettskilder og oppfatninger av hvordan 
dette skal forstås. Nittedal kommune har dessuten valgt å legge en annen 
terminologi og inndeling til grunn enn det departementets rundskriv og andre 
rettskilder på området bruker. Det er ikke i strid med regelverket å bruke annen 
terminologi og inndeling, men det gjør det krevende å forstå og etterprøve både for 
revisjonen, folkevalgte og innbyggere som ønsker å sette seg inn i selvkostområdet 
på byggesak. 
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Undersøkelsen viser at det har vært overskudd i 2014, 2015, og i 2017. Mens det har 
vært underskudd i 2012, 2013 og 2016. For denne perioden sett under ett har det 
vært et overskudd på ca. 200.000 kroner.  
 
Revisjonen mener at gebyret gebyrgrunnlaget skulle ha vært noe lavere i den 
perioden som er undersøkt. Beløpsmessig varierer dette noe fra år til år, og utgjør ca. 
200.000 kroner årlig. I tillegg kommer en andel av tidligere års underskudd som 
varierer mellom 0 - 500 000 kroner årlig. 
 
I de årene det er underskudd gjøres dette opp mot fond. Samtidig legges deler av 
underskuddet inn i neste års selvkostkalkyle. Revisjonen vurderer det videre slik at 
dersom kommunen skal sikre at de etterlever generasjonsprinsippet i 
selvkostregelverket bør ikke kommunen videreføre denne praksisen.  
 
Det som skiller byggesak som selvkostområde fra andre selvkostområder, er at 
innenfor byggesak må man også forholde seg til selvkost for den enkelte 
sak/sakstype. Kommunen har i hovedsak valgt et gebyrregulativ der hver 
sakskategori har en gebyrsats som består av antall saksbehandlertimer pr. kategori 
som multipliseres med en standard timepris. 
 
Kommunene har en forholdsvis høy timepris (1 762 kroner i 2017) og revisjonen 
mener at hovedforklaringen på dette beror på sammenhengen mellom 
gebyrgrunnlaget og timegrunnlaget som brukes. Undersøkelsen viser nærmere at ca. 
halvparten av gebyrkostnader er overheadkostnader. Hvordan gebyrene skal 
fastsettes er det opp til kommunen å vurdere. Overheadkostnaden består av både 
tilsyn og ulovlighetsoppfølging, som man i svært begrenset grad kan ilegge egne 
gebyrer for. Kommunestyret har vedtatt 100 % kostnadsdekning for 
byggesaksområdet, derfor vil timeprisene måtte ta opp i seg disse oppgavene.  
 
Revisjonens gjennomgang viser videre at det i gebyrregulativet (2017) tas gebyrer på 
noen områder som allerede er lagt inn i overheadkostnader, og således går inn i 
timeprisen. Den mest sentrale posten her er gebyr for matrikkelføring. At kostnaden 
både er tatt inn i timeprisen og at det tas egne gebyrer for matrikkelføring, er etter 
revisjonens vurdering å ta betalt for dette to ganger. Selvkostregelens krav er at det 
kun er nødvendige kostnader som kan tas inn.  
 
Undersøkelsen viser videre at kommunen ikke har tilfredsstillende dokumentasjon for 
timeestimatene som brukes i gebyrregulativet. Revisjonen ser imidlertid positivt på at 
dette arbeidet er i gang. 
 
 
Anbefalinger 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

1. Kommunen bør sørge for at det kun er henførbare kostnader som tas inn i 
gebyrgrunnlaget, herunder at ikke tidligere års underskudd danner grunnlaget 
for gebyrene for neste års søkere. 

2. Kommunen bør vurdere å evaluere måten timeprisen beregnes på, særlig i lys 
av at timeprisen i dag i nesten like stor grad er avhengig av 
overheadkostnader som timebruk og kostnad knyttet til den enkelte 
sakskategori. 
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3. Kommunen bør gjennomgå gebyrregulativet for å rydde opp i sakstyper som 
har eget gebyr, og der kostnaden allerede er lagt inn i timeprisen. 

4. Kommunen bør fullføre arbeidet med å dokumentere hvordan selvkost er 
beregnet for den enkelte sakstype. 

 
Rapporten er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringsuttalelsen er tatt i sin helhet i 
vedlegg til rapporten.  
 
Kontrollutvalgssekretariatet mener revisjonen har levert en rapport som svarer godt 
på bestillingen fra kontrollutvalget, og er i tråd med kommunestyrets vedtak i plan for 
forvaltningsrevisjon 2017 - 2020.  
 
Kontrollutvalget har ansvar for å se til at kommunens vedtak knyttet til gjennomført 
forvaltningsrevisjon følges opp av rådmannen. Sekretariatet vil derfor be om 
tilbakemelding på hvordan rapporten og kommunestyrets vedtak er fulgt opp våren 
2019, etter at den er behandlet av kommunestyret.  
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SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet har vært å gjennomgå Nittedal kommunes metode for å beregne selvkost 

herunder å belyse hvordan dette slår ut på gebyrer, samt å vurdere overholdelse av 

selvkostregelverket.  

 

Problemstillingen som besvares i rapporten 

Har kommunen et tilfredsstillende system som sikrer at kommunen ivaretar selvkostprinsippet for 

byggesaksgebyrene, og er dette tilstrekkelig dokumentert? 

 

Revisjonens sammendrag og samlede vurdering 

Til problemstillingen er det satt følgende revisjonskriterier: 

 

Problemstilling   Kriterier 

Har kommunen et 

tilfredsstillende system som 

sikrer at kommunen ivaretar 

selvkostprinsippet for 

byggesaksgebyrene, og er dette 

tilstrekkelig dokumentert? 

Kommunen må etterleve selvkostprinsippet i plan- og bygningsloven  

§ 33-1 ved at det kun er kommunens nødvendige kostnader til å 

produsere tjenesten som skal inn i gebyrgrunnlaget og som danner 

grunnlaget for gebyrene søkerne betaler: 

1. for å sikre at generasjonsprinsippet ivaretas bør ikke tidligere 

års underskudd dekkes inn ved at neste års gebyrbetalere blir 

belastet med dette  

2. kun nødvendig og henførebare kostnader tas med i 

selvkostkalkylen (gebyrgrunnlaget) 

 

 

Brukerbetaling for tjenester kan bare kreves når det er hjemmel til det 

(legalitetsprinsippet). For å kunne godtgjøre at gebyrtjenester holdes 

innenfor de rettslige rammer til økonomisk dekning må det 

dokumenteres hvordan selvkost er beregnet. Kommunen har 

bevisbyrden og må derfor kunne: 

1. dokumentere at de totale gebyrinntektene over tid ikke blir 

høyere enn kommunens selvkost på området 

2. påvise et samsvar mellom prisingen og de påløpte kostnadene - 

både for de generelle gebyrsatsene og for gebyrleggingen i den 

konkrete sakstype (innenfor et akseptabelt avvik) 
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Revisjonen vil innlede sin vurdering med å understreke at det har vært svært krevende å sette seg 

inn i måten kommunen beregner selvkost på innenfor byggesaksområdet. Det innebærer også å 

vurdere dette opp mot gjelde regelverk på området. Dette skyldes delvis at selvkost er et område 

med til dels sprikende rettskilder og oppfatninger av hvordan dette skal forstås. Men hovedårsaken 

er at Nittedal kommune har valgt å legge en annen terminologi og inndeling til grunn enn det 

departementets rundskriv og andre rettskilder på området bruker. Dette har medført at de ulike 

delene av kostnader og timebruk må gjennomgås i detalj for å sortere de ulike forholdene inn i en 

terminologi som tilsvarer rettskildene på området, før det lar seg vurdere. Det er ikke i strid med 

regelverket når kommunen å velge å bruke annen terminologi og inndeling, men det gjør det 

krevende å forstå og etterprøve. Det gjelder ikke bare for revisjonen, men også for folkevalgte og 

innbyggere som ønsker å sette seg inn i selvkostområdet på byggesak.   

 

Revisjonen vil begynne med å vurdere etterlevelsen av selvkost på overordnet nivå, og 

undersøkelsen viser at kommunen har utarbeidet selvkostkalkyle og etterkalkyle slik rundskrivet 

anbefaler for å sikre at selvkost etterleves på sektornivå. Kommunen har anskaffet et 

selvkostverktøy1 for å beregne selvkost på de ulike selvkostområdene. Undersøkelsen viser at det 

har vært overskudd i 2014, 2015 og i 2017. Mens det har vært underskudd 2012, 2013 og 2016. For 

denne perioden sett under ett har det vært et overskudd på 0,2 millioner kroner, og en samlet 

finansieringsgrad på 100,8 %. Dette betyr at byggesaksavdelingens samlede inntekter finansierte 

100,8 % av dens utgifter. For byggesaksområdet er det ikke bare dette overordnede perspektivet 

som er avgjørende, men også kostnader fordelt på de ulike sakskategoriene. Det skal vi komme 

tilbake til nedenfor.  

 

Videre viser funnene på dette overordnede nivået at kommunen ved underskudd ikke kun gjør dette 

opp mot fond, men legger deler av underskuddet inn i neste års selvkostkalkyle. Dette fører til at det 

er neste års søkere som må betale for denne kostnaden. Revisjonen vurderer det slik at om 

kommunen skal sikre at de etterlever generasjonsprinsippet i selvkostregelverket bør ikke 

kommunen videreføre denne praksisen. I tillegg kan dette vanskelig forsvares ut fra prinsippet om at 

det er kostnaden til den enkelte sakstype som regulativet skal bygge på. Her støtter revisjonen seg 

også til SOM uttalelse i sak 2007/953 der han uttaler: «Kommunen må […] utforme gebyrregulativet 

slik at gebyret i en konkret sak ikke på urimelig måte overstiger de faktiske (faste og variable) 

kostnadene i sakens anledning». 

 

Når det gjelder kostnader som legges inn i gebyrgrunnlaget viser undersøkelsen at det henføres 

noen kostnader som ikke kan tas inn, jf. plan- og bygningsloven paragraf 33-1 om nødvendige 

kostnader. Dette er hovedsakelig kostnader til klagebehandling, erstatninger, andel av tidligere 

underskudd og noen andre mindre forhold. Det blir heller ikke korrigert for inntektstapet ved at 

kommunen ikke får inn fullt gebyr ved fristoversittelse. Det betyr at gebyrbetalere er med på å 

finansiere nedsettelse av gebyrer som er ment som en «staff» for kommunen ved forsinkelser. Når 

                                                

 

 
1
 Selvkostverktøy fra EnviDan Momentum 
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det er sagt vil revisjonen vise til at det har vært få saker av denne typen de siste årene. Men 

revisjonen vil på prinsipielt grunnlag vise til at det ikke er anledning til dette.  

 

På bakgrunn av det som er sagt ovenfor mener revisjonen at gebyrgrunnlaget til kommunen skulle 

vært noe lavere i den perioden vi har undersøkt. Beløpsmessig varierer dette noe fra år til år, og 

utgjør ca. 200 000 kroner årlig. I tillegg kommer en andel av tidligere års underskudd som varierer 

mellom 0 - 500 000 kroner årlig i den perioden som er undersøkt (2013-2017). 

 

Det som skiller byggesak som selvkostområde fra andre selvkostområder, er at innenfor byggesak 

må man også forholde seg til selvkost for den enkelte sak/sakstype. I høyesterettsdom RT 2004 s. 

16032 slås det fast at selvkostprinsippet ikke bare krever at den enkelte sektor drives uten 

fortjeneste, men at selvkost også skal tilstrebes ved gebyrileggelse i den enkelte sak. Selvkost for 

den enkelte sak innebærer i grove trekk at prisen skal tilpasses kostnader påløpt i den konkrete sak. 

Det forventes ikke at gebyret må beregnes nøyaktig på bakgrunn av kartlegging av ressursbruk og 

påløpte kostnader til hver enkelt sak. Kommunen kan ha standardiserte satser. En prising etter 

standardiserte satser for saker med påløpte kostnader betydelig under middelkostnaden for 

sakstypen anses ikke å være i tråd med regelverket, jfr. også tolkningsuttalelse fra Kommunal- og 

regionaldepartementet fra juni 2009. 

 

Kommunen har i hovedsak valgt et gebyrregulativ der hver sakskategori har en gebyrsats som 

består av antall saksbehandlertimer pr. kategori som multipliseres med en standard timepris.  

 

Kommunene har en forholdsvis høy timepris (1 762 kroner i 2017) og revisjonen mener at 

hovedforklaringen på dette beror på sammenhengen mellom gebyrgrunnlaget og timegrunnlaget 

som brukes. Undersøkelsen viser at alle kostnader til stillingene til de ansatte som jobber med 

byggesaksbehandling tas inn i gebyrgrunnlaget. For timegrunnlaget derimot er det kun netto effektiv 

tid til saksbehandlings som tas med (kommunen kaller dette fakturerbart tid). Med andre ord er det 

ikke samme grunnlag i teller og nevner når timeprisen beregnes, se figur 6. Slik kommunen har 

valgt å gjøre dette, utgjør nærmere halvparten av timeprisen overheadkostnader. Dette er blant 

annet myndighetsoppgaver som byggesaksavdelingen er pålagt å utføre som ulovlighetsoppfølging, 

tilsyn, forhåndskonferanser og veiledning. Undersøkelsen vist at dette er en vesentlig del av 

avdelingens oppgaver. Gebyrene blir i nesten like stor grad avhengig av overheadkostnader som av 

timebruk og kostnad knyttet til den enkelte sakskategori.  

 

Et konkret eksempel; en innbygger søker om innglassing av veranda. Totalgebyr 10 500 kroner, 

hvorav overheadkostnader utgjør ca. 4 000 kroner. Hvordan gebyrene skal fastsettes er det opp til 

kommunen å vurdere. Revisjonen har med dette hatt som mål å forklare sammenhengene i 

systemet. Revisjonen vil likevel påpeke at kommunen bør foreta en ny vurdering av hvordan 

timeprisen beregnes. Kommuneadministrasjonen er selv inne på at systemet bør sees nærmere på i 

en orienteringssak i 2015, på forespørsel fra hovedutvalget 1.6.2015. 

                                                

 

 
2
 Denne er det også vist til i forarbeidene til plan- og bygningsloven § 33-1 (Ot.prp. nr. 45 (2007-2008)). 
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Når det er sagt vil revisjonen legge til at overheadkostnaden blant annet består av både tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging, som man i svært begrenset grad kan ilegge egne gebyrer for slik regelverket 

er å forstå i dag. Så lenge kommunestyret har vedtatt 100 % kostnadsdekning for 

byggesaksområdet, vil timeprisene måtte ta opp i seg disse oppgavene. Videre er det viktig å være 

oppmerksom på at både tilsyn og ulovlighetsoppfølging er sentrale myndighetsoppgaver for 

kommunen å ivareta. Det handler både om ulovlige tilbygg og å følge opp bygg som ulovlig blir brukt 

som bolig og som ikke egner seg til dette for eksempel av brannsikkerhetsårsaker. Undersøkelsen 

viser at kommunen prioriterer å bruke tid på sitt ansvar som tilsynsmyndighet i tråd med de signaler 

som er gitt fra de folkevalgte i kommunen. 

 

Revisjonens gjennomgang viser videre at det i gebyrregulativet (2017) tas gebyrer på noen områder 

som allerede er lagt inn i overheadkostnader, og således går inn i timeprisen. Den mest sentrale 

posten her er gebyr for matrikkelføring, se nærmere om noen andre forhold under punkt 5.5. At 

kostnaden både er tatt inn i timeprisen og at det tas egne gebyrer for matrikkelføring, er etter 

revisjonens vurdering å ta betalt for dette to ganger. Dette er ikke i tråd med selvkostregelens krav 

til at det kun er nødvendige kostnader som kan tas inn. Revisjonen vil understreke at dette må 

kommunen har full kontroll på gitt det systemet de har valgt.  

  

Revisjonen undersøkelse viser videre at kommunen ikke har tilfredsstillende dokumentasjon for 

timeestimatene som brukes i gebyrregulativet. Det er mulig at gebyrregulativets timesatser er 

korrekte og treffer godt, men kommunen kan etter revisjonens vurdering ikke i dag dokumentere 

dette i tilstrekkelig grad.  Revisjonen ser positivt på at dette arbeidet allerede er i gang i kommunen.   

 

Revisjonen vil avslutningsvis legge til at saker om selvkost stadig er gjenstand for vurdering hos 

sivilombudsmannen. Han gir utrykk for at kommunene har dokumentasjonsplikten, men likevel er 

det vanskelig for den enkelte borger å sette seg inn i om selvkostprinsippet er etterlevd. Det reiser 

vanskelige problemstillinger og avveininger som krever innsikt i kommunenes økonomi som folk 

vanligvis ikke sitter inne med, se uttalelse i sak 2008/953.  På denne bakgrunn er det derfor 

revisjonens oppfatning at dette stiller ekstra krav til administrasjonen som regelforvalter og de 

folkevalgte som vedtar gebyrregulativet.  

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt den 20. mars 2018 og 

er vedlagt rapporten. Rådmannen mener i hovedsak at revisjonen har gjort korrekte funn og vil ta 

med seg deler av anbefalingene videre. Rådmannen er likevel ikke uten videre enig i alle 

anbefalinger og punkter, og rådmannen ønsker derfor å se nærmere på disse før det konkluderes 

på om det må gjøres endringer. 

 

Rådmannen påpeker at «[d]en optimale virkningen av en selvkostmetode er […] at de faktiske 

gebyrene er akkurat så store at de dekker de faktiske kostnadene som er nødvendige på sektoren, 

og at det er tilstrekkelig sammenheng mellom gebyr og kostnader som forutsatt i plan- og 

bygningsloven § 33-1». Revisjonen minner om at det er kostnaden til den enkelte sakstype som 
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regulativet skal bygge på, jamfør SOM uttalelse i sak 2007/953 der han uttaler: «Kommunen må […] 

utforme gebyrregulativet slik at gebyret i en konkret sak ikke på urimelig måte overstiger de faktiske 

(faste og variable) kostnadene i sakens anledning. Selvkost på byggesak skiller seg således ut fra 

selvkostområdene på vann og avløp. Videre viser revisjonen til Ot.prp. nr. 39 (1993-1994)3 som 

peker på at «[d]epartementet vil understreke at selvkost er det som maksimalt kan kreves for 

behandlingen av de enkelte typer saker. Gebyrene bør stå i forhold til det faktiske utførte arbeid i 

saksbehandlingen». Videre vises til Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) der det i merknadene til plan- og 

bygningsloven kapittel 33 om gebyr slås fast at «[d]et aksepteres en viss grad av standardisering av 

gebyrsatsene med utgangspunkt i de gjennomsnittlige utgiftene for vedkommende sakstype, jf. for 

eksempel Rt-2004-1603». Revisjonen vil på denne bakgrunn holde fast ved sin fortolkning av 

regelverket på dette punkt. 

 

Rådmannen uttrykker tvil om kostnadsgrunnlaget for gebyrberegningen for framtiden må reduseres 

med en forholdsmessig del, for de lønnskostnader som knyttes til behandling av klager på vedtak 

etter plan- og bygningsloven. Rådmannen peker på at revisjonens anbefaling vil bli fulgt dersom den 

får støtte fra juridisk hold. Revisjonen viser til omtale av dette i kriteriekapitlet, punkt 3.5.2 siste 

avsnitt. Revisjonen viser videre til fylkesmannens brev (15.11.2017) til Romerike revisjon: 

«Fylkesmannen kan ikke se at det er anledning til å gebyrlegge klagebehandling, jf. Ot.prp. nr. 45 

(2007-2008) s. 281».  

 

Rådmannen oppfatter at revisjonen i rapporten punkt 7.3 mener at kommunen ikke har dokumentert 

godt nok at kommunen treffer middelverdi for den enkelte sakstype i regulativet, og viser videre til 

den metoden kommunen har brukt de siste to år i arbeidsmøter mellom kommunen og kommunens 

konsulentselskap innen selvkost. Rådmannen peker på at «det er foretatt grundig gjennomgang av 

timebruk for hver sakstype. Herunder beregning av middelverdier av antall timer en sakstype 

normalt tar og vurdering av rimelighet for hver sakstype m.m.» Det er dokumentasjon på at 

kommunen treffer en middelverdi i de ulike sakskategoriene som etterlyses. Det er positivt at 

kommunen har en innarbeidet praksis på å gjøre slike vurderinger. Da gjenstår kun å dokumentere 

disse vurderingene. Revisjonen mener dette er viktig fordi kommunen har bevisbyrden for at 

gebyrene er innenfor en middelverdi i den enkelte sakskategori. 

 

Rådmannen stusser i en avsluttende kommentar på hvordan en sammenligning av gebyrer for 

eneboliger på 200 m2 gir grunnlag for en slutning om at Nittedal har de høyeste 

byggesaksgebyrene i landet. Revisjonen omtaler dette i kapittel 2. Dette kapitlet er et bakteppe som 

forklarer bakgrunnen for kontrollutvalgets bestilling av denne undersøkelsen, og revisjonen har 

verken systematisk undersøkt dette eller trukket noen konklusjoner under dette kapitlet. 

 

 

  

                                                

 

 
3
 Om lov om endringer i Plan- og bygningsloven, tilrådning fra Kommunal- og arbeidsdepartementet av 

15.4.1994, godkjent i statsråd samme dag. 
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Kommunen bør sørge for at det kun er henførbare kostnader som tas inn i gebyrgrunnlaget, 

herunder at ikke tidligere års underskudd danner grunnlaget for gebyrene for neste års 

søkere.  

2. Kommunen bør vurdere å evaluere måten timeprisen beregnes på, særlig i lys av at 

timeprisen i dag i nesten like stor grad er avhengig av overheadkostnader som timebruk og 

kostnad knyttet til den enkelte sakskategori. 

3. Kommunen bør gjennomgå gebyrregulativet for å rydde opp i sakstyper som har eget gebyr, 

og der kostnaden allerede er lagt inn i timeprisen. 

4. Kommunen bør fullføre arbeidet med å dokumentere hvordan selvkost er beregnet for den 

enkelte sakstype. 

 

 

 

 

Jessheim, 23. mars 2018  

 

 

 

Nina Neset 

revisjonssjef 

 

 

 

 Oddny Ruud Nordvik 

 ass.revisjonssjef 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Kontrollutvalget bestilte i møte 6.10.2016 (sak 37/16) et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 

området byggesaksbehandling om gebyrfastsetting (selvkost). Bestillingen er basert på plan for 

forvaltningsrevisjon 2017-2020. Prosjektplanen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 26.1.2017 (sak 

2/17).  

 

Det har tatt lengre tid enn planlagt å ferdigstille denne rapporten. Dette skyldes blant annet at det 

tok lang for tid før fylkesmannen besvarte revisjonens henvendelse om faglige spørsmål. Det viste 

seg også at prosjektet var mer komplekst og omfattende enn forutsatt i prosjektplanen. Dessuten 

var det nødvendig å gå svært detaljert igjennom selvkost på byggesak i Nittedal kommune for å 

kunne forklare sammenhengene i kommunens system. 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet har vært å gjennomgå Nittedal kommunes metode for å beregne selvkost 

herunder å belyse hvordan dette slår ut på gebyrer, samt å vurdere overholdelse av 

selvkostregelverket.  

 

I prosjektplanen var problemstillingene formulert slik:  

 

1. I hvilken grad får kommunen dekket kostnadene knyttet til byggesaksbehandling gjennom 

byggesaksgebyrene? 

2. Har kommunen et tilfredsstillende system for å beregne gebyrer på byggesak, og er 

beregningen tilstrekkelig godt dokumentert? 

 

 

Revisjonen har sett det som hensiktsmessig å slå sammen problemstillingene og har formulert én 

problemstilling uten at dette fraviker kontrollutvalgets bestilling: 

 

Problemstillingen som besvares i rapporten 

Har kommunen et tilfredsstillende system som sikrer at kommunen ivaretar selvkostprinsippet for 

byggesaksgebyrene, og er dette tilstrekkelig dokumentert? 

 

1.3 Avgrensning og metode 

Forvaltningsrevisjonen gjelder selvkost for byggesaksbehandling på byggesaksavdelingen, og 

avgrenses mot avdeling for plan og avdeling for geodata sine oppgaver, så som plansaker, kart- og 

delingssaker. 
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Revisjonen bygger på de regnskaper og kalkyler som er stilt til disposisjon fra kommunen. 

  

Undersøkelsen er gjennomført i tråd med RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon. For å 

besvare problemstillingene har revisjonen benyttet seg av dokumentanalyse, regnskapsanalyse og 

intervju.  

 

Revisjonens analyser tar utgangspunkt i følgende: 

 Selvkostfond byggesak tar utgangspunkt i selvkostregnskap for årene 2012-2016.  

 Selvkostnote 2013-2017. 

 Budsjett og selvkostkalkyle for beregning av timepris (timekalkyle) for 2017. 

 Gebyrregulativ og dokumentasjon av timeforbruk for 8- og 25-timers saker for 2017. 

 Etterkalkyle i selvkostverktøyet Momentum for 2016. 

 

Intervjuene er i samsvar med revisjonsstandarden verifisert av informantene. 

 

Kriteriekapitlet som rapporten bygger på, har kommunen fått til uttalelse. I tillegg til at rapporten i sin 

helhet har vært forelagt rådmannen, har det vært gjennomført egne høringsmøter om fakta som 

rapporten bygger på, med de som har gitt informasjonen.  

 

Rapporten er forelagt rådmannen til uttalelse.  

1.4 Rapportens oppbygging 

I kapittel tre utledes og fastsettes revisjonskriteriene som rapporten bygger på. Dette fagområdet er 

krevende både juridisk og økonomisk, og rapporten stiller derfor krav til at leseren setter seg inn i 

fagområdet slik at funnene og vurderingene som presenteres kan forstås.  

 

Kapittel fire er en innledning som er ment som et bakteppe og introduksjon av selvkostområdet. I 

kapittel fem, seks og sju presenteres de funn som er gjort og hvert kapittel oppsummeres til slutt. 

Det gjør at leseren kan settes seg inn i funnene ved å lese oppsummeringene.  

 

I sammendraget og samlet vurdering (foran i rapporten) oppsummerer, vurderer og konkluderer 

revisjonen ut fra funnene som er gjort og kriteriene som er satt.  
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2 GENERELT OM BYGGESAKGEBYRER, KOMMUNENS 

REGULATIV OG GEBYRNIVÅER 

2.1 Innledning – hva er selvkost et mål på? 

Det å etterkontrollere om selvkostprinsippet er fulgt handler om å gjennomgå i hvilken grad det kun 

er de nødvendige kostnadene kommunen har med å produsere en tjeneste som inngår i selve 

grunnlaget for gebyrene.  Med andre ord er det å anvende reglene for selvkost korrekt ikke er et mål 

på effektivitet i byggesaksbehandlingen.  

 

Sivilombudsmannen har ved flere anledninger behandlet og uttalt seg om selvkost innenfor 

byggesak. Han har også kommentert de store forskjellene på disse gebyrene mellom kommunene 

og uttaler på side 17 i sak 2007/953:  

[…] Det er ikke gitt at en slik oversikt [over kommunale gebyrer (rev.anm.)] vil være formålstjenlig, 

idet forholdene vil kunne variere atskillig fra kommune til kommune. Ikke minst vil geografiske forhold 

og store forskjeller i folketallet kunne føre til at innholdet i tilsynelatende like kommunale tjenester blir 

forskjellig og må legges ulikt opp. Dette vil igjen gi seg utslag i kostnadsnivået. Dessuten må det 

kommunale selvstyret respekteres innen de rammer som følger av lover og regler, herunder 

selvkostprinsippet. Likevel må det være et mål at det ikke er store og ugrunnede forskjeller mellom 

kommunene, og at den enkelte kommune har et bevisst forhold til den begrensning som ligger i 

selvkostprinsippet. […] 

Telemarksforsknings (2011) kartlegging av praktisering av selvkostprinsippet på utvalgte 

tjenesteområder viser at byggesak er blant de kommunale tjenestene der revisjonene i størst grad 

finner feil. Samtidig åpner det for betydelige variasjoner i kommunenes byggesaksgebyrer. Det kan 

ha mange grunner, og en av hovedforskjellene i gebyrnivå synes å være mellom de kommuner som 

ønsker at gebyrene dekker alle kostnader forbundet med byggesaksbehandling, og de kommuner 

som ønsker å ha byggesaksgebyrer, blant annet for å gjøre det mer gunstig å bygge i og flytte til 

kommunen. 

2.2 Kort om oppbygging av Nittedal kommunes gebyrregulativ  

2.2.1 Nittedals gebyrregulativ 2016 og 2017 

I Nittedal kommune er det etablert et gebyrregulativ der prisingen er differensiert etter sakstype 

(saksrelatert inndeling). Dette innebærer at det fastsettes egne gebyrsatser for hver sakstype, og at 

beslektede saker ilegges samme gebyr. De standardiserte gebyrsatsene kreves fastsatt i tråd med 

selvkostprinsippet, det vil si at gebyrsatsene skal være beregnet med utgangspunkt i 

gjennomsnittskostnaden (selvkost) for den enkelte sakskategori. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 

seks. 

 

Nedenfor følger et utsnitt av kommunenes gebyrregulativ fra 2017 for å vise inndelingen i 

regulativet: 
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Figur 1 Betalingsregulativ byggesak 2017, Nittedal kommune 

 
Kilde: Nittedal kommunes gebyrregulativ, tekniske tjenester 2017. Et utsnitt for noen byggesaksgebyrer. 

 

Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men regelverket pålegger ikke kommunene full 

kostnadsdekning. Det vil si at kommunen selv kan, over eget budsjett, dekke deler av arbeidet 

innenfor myndighetsoppgavene som kommunen er pålagt etter plan- og bygningsloven. Nittedal har 

praktisert full kostnadsdekning gjennom gebyrbetaling.   
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2.3 Gebyrnivået i Nittedal sammenliknet med andre 

Gebyrsatsene på Romerike viser at det er store variasjoner mellom kommunene. Ifølge KOSTRA er 

eksempelvis prisen for saksbehandling av en søknad om «oppføring av enebolig med et bruksareal 

på 200 kvadratmeter» vist i denne oppstillingen: 

Figur 2 Gebyr for oppføring av enebolig med 200 kvm. Romerike, 2016. 

 Gebyr for «oppføring av enebolig med 200 kvadratmeter (2016) 

 

Kilde: SSB/KOSTRA 

 

Tabellen viser at Nittedal kommune har det høyeste gebyret på 49 906 kroner (på denne typen 

saker) etterfulgt av Lørenskog med 38 317 kroner og Sørum med 38 000 kroner. Billigst er Nes med 

15 200 kroner, Hurdal med 16 000 kroner og Nannestad med 16 950 kroner. I gjennomsnitt har 

kommunene på Romerike fastsatt et gebyr på 25 501 kroner (rød linje).4 

Når det gjelder timepriser for behandling av søknader om oppføring av enebolig på 200 

kvadratmeter (2016), har Forbrukerrådet innhentet disse fra gebyrregulativene for de dyreste 

kommunene i landet, og for Oslo og Akershus viser denne undersøkelsen at de fleste ligger på et 

                                                

 

 
4
 Sammenlikningen baserer seg på prisen for et konkret byggetiltak, og den forutsetter at kommunene har 

rapportert ensartet til SSB/KOSTRA. 
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sted mellom 1 100 kroner og 1 200 kroner. Nittedal og Lørenskog har de to klart høyeste 

timeprisene med henholdsvis 1 762 kroner og 1 800 kroner, mens den billigste var Våler kommune 

med en timepris på 690 kroner. 

En undersøkelse av Forbrukerrådet (2016) og et barometer laget av Huseiernes landsforbund 

(2017, basert på KOSTRA-tall fra 2015) viser at Nittedal har de høyeste byggesaksgebyrene på 

Romerike, og i landet forøvrig. Dette inntrykket befestes i en ny undersøkelse av Forbrukerrådet 

(2017). 

 

I bygningslovutvalgets innstilling i NOU 2005:12 s. 452 kommenterte utvalget sammenligninger som 

var gjennomført av Huseiernes landsforbund i 2001, og viste til at det er svakheter ved 

undersøkelsen med hensyn til sammenlikningsgrunnlaget som den gang ble gjort.  

 

Dette mener revisjonen viser at det er krevende å sammenlikne selve gebyrnivåene kun ut fra 

gebyrregulativ. Bak tallene i gebyrregulativet ligger til dels store ulikheter fra kommune til kommune. 

Det er nødvendig å forsikre seg om et entydig sammenlikningsgrunnlag, om man med sikkerhet skal 

kunne rangerer kommuner ut fra gebyrnivåer. Uavhengig av debatten rundt sammenlikningen av 

Nittedals kommunes gebyrer opp mot andre kommuner, kan det ikke være tvilsomt at Nittedal i 

noen sakskategorier har gebyrer i øvre sjikt. Kommunen har utvilsomt også en høy timepris 

sammenliknet med andre.   
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3 REVISJONSKRITERIER 

3.1 Innledning        

I dette kapitlet utledes de revisjonskriterier som vil bli lagt til grunn for å besvare problemstillingene. 

Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunens virksomhet på det området 

som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er dermed den målestokken som 

kommunens praksis holdes opp mot, og utgjør grunnlaget for revisjonens vurderinger.  

 

Revisjonskriteriene utledes fra lov og forskrift, rundskriv og veiledere fra nasjonale myndigheter, 

kommunens egne vedtak og rutiner, samt hva som ansees som god forvaltningsskikk eller allment 

akseptert god faglig praksis på et område. 

 

Når det gjelder selvkost for byggesaksområdet er viktige rettskilder til forståelsen av regelverket 

både lovforarbeider, dommer, tolkningsuttalelser fra departementet, sivilombudsmannen og 

retningslinjer for beregning av selvkost (rundskriv H-3/14). I lovens forarbeider (Ot. prp. nr. 45 

(2007-2008) og NOU 2005:12) er departementets retningslinjer for beregning av selvkost trukket 

frem som en viktig kilde til forståelsen av regelverket. Revisjonen vil gjøre oppmerksom på at et 

rundskriv fra departementet ikke er rettslig bindende for en kommune, men det er likevel en kilde til 

hva som er god praksis på et område for å sikre regeletterlevelse. Departementet skriver selv under 

rundskrivets punkt 2.2: 

Retningslinjene kan […] likevel tjene som et sentralt tolkningsmoment i vurderingen av hvilke 

kostnader en kommune kan kreve dekket gjennom brukerbetaling fra innbyggerne. Å avvike fra 

retningslinjene i denne veilederen er dermed ikke ensbetydende med å bryte lov eller forskrift på det 

aktuelle området. Samtidig har retningene til hensikt å angi en økonomifaglig standard for beregning 

av selvkost og praktiseringen av selvkostprinsippet som er i tråd med særlovgivningen. Eventuelle 

avvik fra retningslinjene bør derfor begrunnes. 

En svakhet med selvkostveilederen (rundskriv H-3/14) er at den blir for generell når den skal favne 

så ulike selvkostområder som vann/avløp og byggesak. Byggesak reiser noen særlige utfordringer 

siden vi her snakker om oppgaver innen et myndighetsområde, og ikke selvkost totalt for et 

driftsområde som innenfor vann og avløp. Det betyr at for enkelte tjenester er gebyret knyttet til 

bestemte myndighetshandlinger (byggesaksbehandling), for andre finansierer gebyret i sum hele 

myndighetsområdet (registrering i matrikkelen). 

 

Dette har vært en utfordring for regelforståelsen på selvkostområdet. I den politiske plattformen til 

ny regjering av 14. januar 2018 fremgår det at regjeringen har som mål å gjennomgå regelverket for 

selvkostberegning av kommunale avgifter med sikte på et tydeligere regelverk (s. 45). 

 

Revisjonen mener på denne bakgrunn at tolkningsuttalelsene fra departementet som er avgitt 

spesifikt om selvkost på byggesaksområdet må legges betydelig vekt på for å tolke og anvende 

bestemmelsene om selvkost innenfor byggesak korrekt.  
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Kildeliste til kriterier: 

 

 Lov 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) om lov om planlegging og byggesaksbehandling 

 Bygningslovutvalget (NOU 2005:12 – Mer effektiv bygningslovgivning II). 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet rundskriv H-3/14 om nye retningslinjer for 

beregning av selvkost (og tidligere rundskriv H-2140) 

 Fortolkningsuttalelse fra Kommunaldepartementet datert 12. juni 2009, 6. januar 2010 og 

10.07.2015. 

 Sivilombudsmannens uttalelser om selvkost, hovedsakelig i sakene 2007/953 og 2007/1279 

 Fylkesmannens uttalelse til Romerike revisjon datert 15.11.2017. 

3.2 Kommunale gebyrer i byggesaker – rettslig utgangspunkt (selvkost som 

resultatbegrep) 

Kommunen har etter plan- og bygningsloven hjemmel for å vedta et regulativ for gebyrer for å dekke 

kostnader for arbeidet med saksbehandling og godkjenning av søknader. I plan- og bygningsloven 

(pbl) § 33-1 heter det at:  

Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, 

utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler 

kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige 

kommunens nødvendige kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig 

bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av 

regulativet. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger. 
5
 

Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og for driftskontroll 

til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter delvis dekkes av årsavgiften. 

Gebyrinntektene skal gi kommunen det økonomiske grunnlaget som er nødvendig for å utføre sine 

lovpålagte plikter på en forsvarlig måte, som søknadsbehandling, tilsyn og oppfølging av ulovlige 

forhold. Gebyrene kan ikke overstige selvkost, det vil si at de ikke kan være høyere enn det som er 

«nødvendige kostnader på sektoren», jf. pbl. § 33-1.  Med andre ord kan ikke gebyrene fra 

innbyggerne i sum overstige de «nødvendige kostnader» for å levere tjenesten. Selvkost er øvre 

grense for gebyrer. Dette omtales som selvkostprinsippet og defineres ofte slik: 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
5
 Lovbestemmelsen har virkning til 1.7.2017. Etter denne datoen er det foretatt endringer i pbl. § 33-1, uten at 

det er av betydning for undersøkelsen.   
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Figur 3 Selvkostprinsippet, definisjon 

 

Samtidig er det slik at loven ikke pålegger kommunene at brukerbetaling skal gi full 

kostnadsdekning for byggesaksbehandling (KMD 2014). Kommunen har dermed anledning til å 

dekke hele eller deler av kostnadene med saksbehandlingen. Det mest vanlige ordningen er nok full 

eller delvis kostnadsdekning via gebyrer.  

3.3 Årshjul for fastsettelse av selvkost på byggesaksområdet 

Prosessen i en kommune for fastsettelse det årlige gebyrregulativer kan illustreres slik: 

Selvkostprinsippet 

 

 Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune påføres ved å produsere en bestemt vare 

eller tjeneste.   

 Selvkost er den høyeste pris en kommune kan beregne seg for en tjeneste, og innebærer i 

alminnelighet at kommunen ikke kan tjene penger på gebyrbelagte tjenester.  

 Det vil si at gebyrnivået maksimalt kan settes lik selvkost.  

 Brukere av tjenesten kan ikke belastes med kostnader som ikke kan relateres til den respektive 

selvkosttjenesten.  

 Kommunens anledning til å kreve brukerbetaling etter selvkostprinsippet er hjemlet i lov og 

forskrift for den enkelte selvkosttjeneste.  

                                                                       Kilde: Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) s. 360 og rundskriv H-3/14 
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I forkant av budsjettåret bør kommunen utarbeide en selvkostkalkyle over forventede inntekter og 

kostnader som et grunnlag for å kunne fastsette gebyrnivået og budsjettere gebyrinntektene, se 

rundskriv H-3/14 s. 10. Størrelsen på de gebyrer som fastsettes er avhengig av summen av 

kostnader som kommunen legger til grunn skal være gjenstand for inndekking hos brukerne. Dette 

kostnadsgrunnlaget omtales gjerne som et gebyrgrunnlag. 

 

Denne prosessen begynner dermed med at det settes opp en selvkostkalkyle. Det er sentralt å 

identifisere hvilke kostnader kommunen kan legge til grunn for kalkylen og det kommer vi tilbake til 

under punkt 3.5 nedenfor. De ytre rammene for dette er kun nødvendige kostnader for å produsere 

tjenesten.  

3.4 Selvkost på overordnet nivå og forholdet til selvkostfond 

3.4.1 Innledning 

Selvkost og selvkostberegning er til dels krevende og detaljerte regler som relaterer seg både til en 

juridisk og en økonomisk forståelse av området. Dette gjelder både på overordnet nivå og på 

saksnivået. I tillegg er det er viktig å forstå sammenhengen mellom disse ulike aspektene og 

nivåene ved selvkost. 

Selvkostkalkyle 

Gebyrregulativ 
Selvkostregnskap 

etterkalkyle 

Regnskap 

og bruk av 

fond 

Vedtas 

årlig av 

kommun

estyret 

Beregning av 

timepris og ev. 

saksbehand-

lingstid 
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Det som blant annet skiller selvkost på byggesaksområdet fra selvkost på VAR-området er at på 

byggesak krever det at man ikke bare ser på selvkost på dette overordnede nivået, men også på 

saksnivå. I figuren nedenfor er dette forsøkt illustrert. Deretter skal vi gå inn på selvkost på de ulike 

nivåene, og redegjøre for hvilke kostnader som kan gå inn i grunnlaget for selvkost.  

 

 

 
 

3.4.2 Selvkost på overordnet nivå 

På overordnet nivå siktes selvkost til kravet om at de totale inntektene fra selvkostområdet (hele 

byggesaksfeltet) ikke kan overstige kostnadene på samme selvkostområdet. Gebyrinntektene skal 

utelukkende gi kommunen det økonomiske grunnlaget til å utføre sine plikter etter loven, og kan 

dermed ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Differanser mellom inntekter 

og kostnadene i det enkelte år kan aksepteres, men over en periode på 5 år kan ikke sektorens 

gebyrinntekter være høyere enn sektorens nødvendige kostnader, jf. pbl § 33-1 og 

tolkningsuttalelse fra KRD 12. juni 2009. Det er ofte dette overordnede nivået mange tenker på når 

begrepet selvkost blir brukt.  

3.4.3 Bruk av selvkostfond – generasjonsprinsippet 

Selvkost bygger på prinsippet om at brukere av dagens tjenester skal bære dagens kostnader 

knyttet til disse tjenestene. Dette prinsippet kalles gjerne generasjonsprinsippet, og betyr at dagens 

Selvkost på byggesaksområdet som 
helhet. Selvkostfond 

Selvkost for den enkelte 
sakstype 

Selvkost for  

den enkelte sak 
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generasjon brukere ikke skal subsidiere eller subsidieres av neste generasjon brukere. Overskudd 

kan aksepteres i perioder, men innenfor en 5-års periode skal overskuddet være disponert.  

Etterkalkylen (selvkostregnskapet) som er en del av kommunes regnskap regulerer dette ved at 

overskudd avsettes til fond og underskudd motregnes mot fond.   

 

Et selvkostfond bygges opp av overskudd i selvkostregnskapet, og kan disponeres til å finansiere 

tidligere års underskudd eller inngå som finansiering av kommende års kostnader. Ved underskudd 

skal kommunen motregne underskuddet mot selvkostfondet i den grad det er midler i fondet, eller 

framføre underskuddet til inndekning gjennom senere års gebyrer.  Fond på selvkostområdene er 

således en regnskapsteknisk måte å håndtere svinglinger av resultatet på selskostområdene i en 5 

årsperiode.  Svingninger kan skyldes at gebyrene er satt for høyt eller lavt, men som oftest mener 

revisjonen det vil være slik at svingninger skyldes variasjoner i saksmengde eller sakstyper. 

 

Med bakgrunn i det som er sagt i avsnittene over mener revisjonen at generasjonsprinsippet må 

fortolkes og forstås slik at kommunene ikke kan ta underskuddet fra ett år og legge dette inn 

selvkostkalkylen for neste år. Dette ville i tilfelle få som konsekvens at tidligere års underskudd blir 

med som et grunnlag for selve gebyrene for søkerne neste år. Det vil i realiteten være å legge 

kostnaden som er oppstått tidligere år, over på neste års gebyrbetalere (ikke samme brukergruppe). 

Dette kan neppe forsvares i forhold til generasjonsprinsippet slik det forstås og er utledet fra pbl 33-

1. Revisjonen mener det er gode grunner for å legge en slik fortolkning til grunn om kommunen skal 

være sikre på å holde seg innenfor rammen av selvkostbegrepet og selvkostbestemmelsen i pbl § 

33-1. 

3.5 Hvilke kostnader kan inngå i selvkost og i et gebyrgrunnlag? 

3.5.1 Nødvendige og henførbare kostnader – overordnet prinsipp 

Selvkost er definert til den merkostnaden en kommune har med å yte en bestemt tjeneste, se 

faktaboks i figur 3.  

 

I følge pbl § 33-1-omfatter selvkost de «nødvendige kostnader på sektoren», det vil si summen av 

kostnader som kan henføres til selvkosttjenesten. Med henførbarhet menes kostnader som kan 

relateres til aktiviteter som er nødvendige for framstillingen av en vare/tjeneste (kjerneprodukt). I 

henhold til selvkostprinsippet har en kommune kun anledning til å få dekket sine henførbare 

kostnader gjennom gebyrer. På byggesaksområdet er det tale om kostnader som knyttes til 

saksbehandlingen og andre oppgaver som kommunen etter plan- og bygningsloven skal utføre 

(f.eks. forhåndskonferanse, tilsyn og ulovlighetsoppfølging). Kostnader som ikke regnes som 

henførbare, og som dermed faller utenfor rammen for selvkost, kan ikke finansieres med gebyrer. I 

beregningen av selvkost vil det derfor være viktig at kommunen kartlegger hvilke kostnader som er 

henførbare til tjenesten, og som dermed kan inndekkes. 

 

Rundskriv H-3/14 legger til grunn en generell modell der de direkte kostnadene er henførbare til 

selvkostkalkylen, mens de indirekte kostnadene både kan være henførbare og ikke-henførbare. 

Dette avhenger av om den kan regnes som en merkostnad eller ikke.  
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Dette splittes i tre komponenter: 

 

 Kjerneproduksjon – direkte kostnader 

 

 Tilleggsytelse 

 Støttefunksjon 

 

Økonomifaglig omtales disse utgiftene som henførebare eller ikke henførbare kostnader. Grovt sagt 

er det følgende kostnader som skal inngå i selvkostkalkylen: 

 

- Årets direkte utgifter – kun henførbare, se punkt 3.5.2 og 3.5.3 

- Årets indirekte utgifter – kun henførbare, se under punk 3.5.4 

- Årets andel av kapitalkostnader – kun henførbare, se under punkt 3.5.5. 

 

En nærmere henføring av kostnader til kalkylen må skje innenfor rammene av selvkost, altså 

nødvendige kostnader, jf. pbl § 33-1. Nedenfor omtales disse ulike kategoriene nærmere. 

3.5.2 Direkte henførbare kostnader  

Direkte kostnader er de kostnader som umiddelbart kan tilordnes kjerneproduktet, dvs. alle 

kostnader som er forbundet direkte med produksjonen av den tjenesten brukeren opplever å motta 

fra kommunen. Eksempler på slike kostnader kan være lønn til ansatte som bidrar direkte i 

produksjonen av tjenesten, kjøp av varer og tjenester. Direkte kostnader (kjerneprodukt) er alltid 

henførbare til selvkosttjenesten, og kan dermed tas inn i gebyrgrunnlaget. Eksempel på kostnader 

som ikke er henførbare vil være kostnader forbundet med administrativ/strategisk ledelse og 

utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for politisk ledelse. 

 

Henføringen må være konsistent og kunne spores tilbake til selvkostområdet (dokumenteres). 

 

Gebyrene skal kun kreves for det arbeidet det etter plan- og bygningsloven påhviler kommunene å 

utføre etter lov, se Ot.prp.nr.45 (2007-2008) side 284. Søkere skal imidlertid kun belastes med ett 

byggesaksgebyr pr. sak, og kommunen gis dermed ikke adgang til å kreve nytt gebyr for det 

ekstraarbeidet som går til fornyet saksbehandling etter klage, se brev fra KRD om fortolkning av 

regelverket av 12. juni 2016.   

 

Kommunen skal behandle byggesøknaden når fullstendig dokumentasjon foreligger, og søknaden 

skal være ferdigbehandlet senest 12 uker etter at fullstendig søknad er mottatt. For hver uke 

kommunens saksbehandling overskrider 12-ukersfristen, skal kommunen tilbakebetale søker 25 

prosent av det totale gebyret, jf. byggesaksforskriften § 7-6. Ved oversittelse av behandlingsfristen i 

byggesaker vil kommunen pådra seg et økonomisk tap. Det presiseres at kommunen ikke kan 

kompensere et eventuelt forventet tap på grunn av fristoversittelse ved å heve andre gebyrer med 

henvisning til at selvkostprinsippet. Dette ville i så fall innebære at andre utbyggere måtte dekke 

Interntjenester/indirekte 

kostnader 
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kommunens økonomiske tap. I denne sammenheng viser revisjonen også til uttalelse fra 

fylkesmannen datert 15.11.2017 på revisjonenes brev av 8. mai 2017: 

Fylkesmannen vil presisere at det er åpenbart at kostnadene ved kommunenes oversittelse av frister 

ikke kan pålegges brukerne. 

En søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven er ferdigbehandlet når kommunen har 

fattet et vedtak, jf. pbl. § 21-7. Vedtaket har søkerne adgang til å påklage til kommunen. 

Klagebehandlingen innebærer at kommunen må bruke ressurser på å foreta en ny vurdering av 

saken. Det er likevel slik at søkere skal kun belastes med ett byggesaksgebyr per sak, og 

kommunen gis dermed ikke adgang til å kreve nytt gebyr for det ekstraarbeidet som går til fornyet 

saksbehandling etter klage. Kostnaden ved klagesaksbehandlinger er dermed ikke en henførbar 

kostnad.   

3.5.3 Særlig om «overheadkostnader» (direkte henførbare) 

Ovenfor har vi hatt fokus på kostnader som knytter seg til behandling av byggesaker etter søknad 

fra innbyggerne. Som det kommer frem i fortolkningsuttalelsen fra KRD i 2009 ligger tungtveiende 

samfunnsmessige hensyn bak lovens bestemmelser om at kommune er lokal bygningsmyndighet. 

Den merverdi som skapes ved kommunenes arbeid vil kunne tilfalle konkrete prosjekter, men vil 

også kunne tilfalle naboskap/eller mer allmenne interesser.  

 

Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å utføre en rekke andre aktiviteter som ikke kun er 

behandling av selve byggesøknader:  

 forhåndskonferanse 

 mottak av søknad og veiledning av søkere  

 tilsynsvirksomhet  

 ulovlighetsoppfølging (ulovlighetssaker uten søknad i seg selv kan ikke gebyrlegg, jf. 

fortolkningsuttalelse fra KMD, 2015). 

 

Kostnader for slike aktiviteter kan finansieres gjennom særskilte gebyrer eller inngå som 

«overheadkostnader» i gebyrgrunnlaget. Dette står kommunen relativt fritt til å vurdere, se 

fortolkningsuttalelse fra KRD fra 2009.  

Ulovlighetsoppfølging 

Når det gjelder ulovlighetsoppfølging er dette et forhold som alle gebyrbetalere må være med på å 

finansiere. I KMD fortolkningsuttalelse 25. juli 2017 til fylkesmannen i Rogaland heter det om 

arbeidet kommunen utfører før søknad om etterhåndsgodkjenning av et ulovlig tiltak: 

Departementet er enige med Fylkesmannen i at arbeid som er utført før søknaden er innkommet 

f.eks. arbeid med å avdekke et ulovlig forhold og varsle pålegg om retting før tiltakshaverens 

innsending av søknad, vanskelig kan gebyrlegges den som søker om å få et tiltak godkjent i ettertid.  

Departementet vil ikke utelukke at det kan være mer arbeid med behandling av søknader om 

etterhåndsgodkjenning sammenlignet med søknader om forhåndsgodkjenning og at det derfor er 

anledning til å gi et høyrere gebyr for saker om etterhåndsgodkjenning. Vi bemerker imidlertid 
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imidlertid at et slikt tilleggsgebyr ikke vil være gyldig dersom det egentlig er knyttet til arbeid med 

ulovlighetsoppfølging og tilsyn, gebyret fremstår som straff eller dersom gebyret ikke er innenfor 

selvkostprinsippet.  

Det vil si at så lenge kommunestyret har bestemt at «all virksomhet» innenfor byggesak skal 

finansieres som selvkost, får dette som konsekvens at innbyggere som forholder seg til loven og 

søker forhåndsgodkjenning også er med på å finansiere ulovlighetsoppfølging i kommunen.  

 

Samme syn er lagt til grunn i KMDs tolkningsuttalelse av 4. mai 2015 der heter det: 

Videre kan og bør det kreves overhead for oppfølging av ulovligheter i alminnelige byggesaksgebyrer 

[…]. 

Tilsyn 

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at tiltak etter plan- og bygningsloven (§ 25-1) 

gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser. Ifølge Ot.prop.nr.45 (2007-2008) s. 

283-358 bør tilsyn beregnes inn i den generelle delen av byggesaksgebyrene, og bare unntaksvis 

kan belastes det enkelte tiltak kommunen fører tilsyn med. Det kommer videre frem at «kommunens 

gebyrregulativ skal vise hvilken andel av gebyrene som kreves inn for å dekke kommunens 

tilsynsvirksomhet.  

Veiledning 

Etter pbl. § 33-1 har kommunen anledning til å kreve gebyr for veiledning som faller under «andre 

arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre». Dette blir en del av 

overheadkostnadene som fordeles på alle gebyrbetalerne.  

Forhåndskonferanse 

Etter plan- og bygningsloven § 21-1 er kommunen pålagt til å avholde forhåndskonferanser ved 

behov for større avklaring av rammer og innhold i tiltaket det søkes om: 

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom 

tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. (…) 

Forhåndskonferanse er en oppgave som kommunen lovlig kan kreve gebyr for. Samtidig trekkes det 

frem i NOU 2005:12 453 at forhåndskonferanser kan være ressursbesparende både for tiltakshaver 

og kommunen i seg selv. Det er gode grunner til at gebyret i en aktuell byggesak bør avspeile den 

saksforberedelse tiltakshaver eller ansvarlig søker har gjort, da kommunen kan forventes å ha 

mindre arbeid med saksbehandling av godt forberedte søknader enn den har med dårlig forberedte 

søknad. Men det er opp til kommunen hvordan de vil innrette sitt gebyrregulativ på dette området. 

3.5.4 Indirekte henførbare kostnader 

Indirekte kostnader er kostnader for de tjenester som indirekte er koblet til kjerneproduktet som 

brukeren skal betale for (interntjenester). Interntjenester vil være tjenester som understøtter eller 

komplementerer de direkte brukerrelaterte tjenestene, for eksempel elektrisitet, regnskap, revisjon 

og sentral opplæring. Indirekte kostnader som ikke er nødvendige for å framstille 
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betalingstjenestene, men som er nødvendige ut fra andre hensyn, kan ikke henføres til 

betalingstjenestene.  

 

Mens de direkte kostnadene som oftest er knyttet opp mot ett kjerneprodukt, er de indirekte 

kostnadene gjerne felles for flere produkter. I de tilfeller der samme ressurs tjener flere formål, må 

kommunen finne en fordelingsnøkkel som gir en rettmessig fordeling av kostnader. Utgangspunktet 

er at det enkelte tjeneste/produktet skal belastes for sin andel av kostnaden (direkte og indirekte), 

slik at kostnadsfordelingen gjenspeiler ressursbruken.  

3.5.5 Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader består av to elementer: avskrivningskostnad og alternativkostnad. En 

avskrivningskostnad er kostnad som tar hensyn til tap av verdi i kapital knyttet til løpende bruk over 

tid. En alternativkostnad er en kalkulatorisk rentekostnad, dvs. den avkastningen som kommunen 

alternativt kunne oppnådd ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. Det er 

generelt lite kapitalkostnader som byggesaksområdet. 

3.6 Selvkost for den enkelte sakstype – standardiserte gebyrsatser og krav til 

selvkost for den enkelte sak som behandles 

3.6.1 Selvkost og den enkelte sakstype/sakskategori 

I høyesterettsdom RT 2004 s. 1603 slås det fast at selvkostprinsippet ikke bare krever at den 

enkelte sektor drives uten fortjeneste, men at selvkost også skal tilstrebes ved gebyrileggelse i den 

enkelte sak. Selvkost for den enkelte sak innebærer i grove trekk at prisen skal tilpasses kostnader 

påløpte i den konkrete sak. Det forventes ikke at gebyret må beregnes nøyaktig på bakgrunn av 

kartlegging av ressursbruk og påløpte kostnader til hver enkel sak. Kommunen kan ha 

standardiserte satser. En prising etter standardiserte satser for saker med påløpte kostnader 

betydelig under middelkostnaden for sakstypen anses som ulovlig, jf tolkningsuttalelse fra KRD juni. 

2009.  Det må legges til grunn som sikker fortolkning av regelverket at timesatsen som settes på 

hver sakstype må basere seg på en erfaringstall og gjennomsnittsbetraktning.  Dette innebærer at 

gebyrsatsene skal være beregnet med utgangspunkt i den historiske gjennomsnittskostnaden 

(selvkost) for den enkelte sakskategori, se sivilombudsmannen sak 2007/1279. Kravet om at 

prisingen skal noenlunde treffe «middelverdien» gjelder i utgangspunktet gjennomsnittskostnaden 

for kjerneproduktet (saksbehandling). I fordelingen av overheadkostnader står kommunen mer fritt, 

jf. fortolkningsuttalelse fra KRD 12. juni 2009.   

3.6.2 Selvkost i den enkelte sak 

Gebyrsatsene som framgår av regulativ er i utgangspunktet en fast pris som skal gjelde for alle 

enkeltsaker tilhørende den enkelte sakskategori. De enkelte saker i en kategori kan derimot variere 

stort i innhold og omfang, slik at de påløpte kostnader i saken vil kunne avvike fra den entydige 

prisen. Det er spesielt viktig at en prisfastsettelse etter standardiserte satser ikke medfører at det, 

for enkeltsaker som er relativt enkle og ukompliserte for sakstypen, ilegges gebyrer som blir for 

høye i forhold til sakens påløpte kostnader. For å avbøte for uheldige utslag ved 

gjennomsnittsprising, er det avgjørende at regulativet gir mulighet til prising etter en skjønnsmessig 



6/18 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond - 16/00093-9 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond : Rapport Nittedal selvkost_2018.03.23

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

SELVKOST PÅ BYGGESAK Side 17 

 

vurdering av ressursbruken i den konkrete saken. Det kan ikke kreves tilleggsgebyr for økte 

kostnader som utelukkende skyldes sakens kompleksitet.  

3.7 Gebyrregulativ 

Plan- og bygningslovens gebyrbestemmelse gir svært få føringer for utforming av selve 

gebyrregulativer i kommunene, så lenge disse holder seg innenfor selvkostprinsippet og 

generasjonsprinsippet så har kommunene stor frihet ved fastsettelsen av egne regulativ.  

 

Det er flere måter å bygge opp et gebyrregulativ på, og de ulike måtene har sine styrker og 

svakheter. Rundskriv H-3/14 redegjør for noen av disse. I hovedsak er det to modeller: 

 

 Timepris for medgått tid i den enkelte sak 

 Fastpris for de enkelte søknadstyper (sakskategori), og eventuelt inndelt etter ulike typer 

tiltak. 

 

Prising i regulativ kan skje ved en fordeling av de totale kostnadene på tjenesteområdet. 

Kommunen må først av alt velge et prissystem. Dernest bør kommunen estimere hvor mange 

enheter av de ulike prisgrupper i systemet som normalt opptrer i løpet av en periode, for eksempel 

ett år. Neste skritt er å fordele totalkostnadene på tjenesteområdet på prisgruppene. Fordelingen 

kan skje etter målte, beregnete eller antatte/estimerte kostnader, både for prisgruppen som helhet 

eller for en ”middelverdi”-sak. Et godt utgangspunkt for dokumentasjon er at kommunen kartlegger 

og systematiserer de kostnadsvariable faktorer. 

 

Ved valg av prissystem etter sakstype vil det generelt ikke være noe krav om at kategoriseringen i 

regulativet representerer kostnadsfaktorene. Som tidligere nevnt vil inndeling etter sakstype ofte 

innebærer at sakene inndeles etter ytre karakteristika, for eksempel at det velges egne gebyrsatser 

for hhv garasjer, eneboliger, småblokker, næringsbygg mv. Ved slik inndeling vil det være 

tilstrekkelig å dokumentere at prisingen noenlunde treffer den representative (middel)kostnad for 

den aktuelle kategori. 

 

Det er kommunestyret selv som vedtar regulativet, og denne godkjenningen fra de folkevalgte i 

kommunen skal bidra til å sikre at brukerinteressene ivaretas. 

3.8 Krav til dokumentasjon 

Brukerbetaling for tjenester kan bare kreves når det er hjemmel til det (legalitetsprinsippet). For å 

kunne dokumentere at gebyrtjenester holdes innenfor de rettslige rammer til økonomisk dekning, 

må det dokumenteres hvordan selvkost er beregnet. Kommunene må til enhver tid kunne 

dokumentere at gebyrsatsene bygger på selvkostprinsippet, se RT 2004 s. 1603 og 

sivilombudsmannen sak 2007/1279. 

 

Dette krever at kommunen må sette opp en selvkostkalkyle. Den kan stilles opp på flere måter, men 

det sentrale er at det kommer frem hvordan selvkosten fremkommer, og hvordan fondene har 

utviklet seg i perioden.  
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Som innenfor de andre områdene der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, 

skal det på byggesaksområdet utarbeides et selvkostregnskap (etterkalkyle). Dette regnskapet skal 

vise de faktiske inntekter, kostnader og resultater knyttet til selvkosttjenesten, og i henhold til god 

kommunal regnskapsskikk bør den vise «beregningen av gebyrfinansierte selvkosttjenester der 

kommunen fastsetter betalingen etter lov og forskrift, herunder resultater av selvkostberegningen, 

gjerne over flere år» jf. rundskriv H-3/14. Dette gjøres både for å dokumentere hvordan selvkost er 

beregnet og for å kontrollere at de totale gebyrinntektene over tid ikke blir høyere enn kommunens 

selvkost på området. 

 

Det som er spesielt med selvkostområdet byggesak, er kravet til dokumentasjon på sakstypenivå, 

se også punkt 3.6. I Ot. prp. nr. 39 (1993-1994) som lå til grunn for pbl § 109 (tilsvarer dagens lov § 

33-1) er grunnlaget for dokumentasjonskravet uttrykt slik: 

Departementet vil understreke at selvkost er det som maksimalt kan kreves for behandlingen av de 

enkelte typer saker. Gebyrene bør stå i forhold til det faktisk utførte arbeid i saksbehandlingen. 

På s. 27 uttales det deretter: 

Det vil være rimelig at kommunene kartlegger hvor mye ressurser som kreves til de enkelte delene 

av arbeidet, helst innenfor de forskjellige sakstyper, og legger gebyrbruken opp etter det. Denne 

ressursfordelingen bør også fremgå av gebyrregulativene. Departementet antar at det særlig er 

forholdet til planavklaring som vil kunne være arbeidskrevende, og at det bør tas hensyn til det i 

regulativet, mens for eksempel (gulv)arealet, som gjerne brukes som utgangspunkt for 

gebyrberegningen, kan slå mer tilfeldig ut. I alle fall må selvkost være en øvre grense for hvor store 

gebyrene kan være […].  

Som det fremgår av Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) har departementet ikke sett det hensiktsmessig å 

pålegge kommunene noen konkret metode for gebyrberegning, som for eksempel bruk av timelister. 

I mange tilfeller vil dette kunne være mer kostnadskrevende enn gjennomsnittsbetraktninger, og det 

gir liten fleksibilitet til å tilpasse gebyrene til de oppgavene som skal utføres. Det stilles ikke krav om 

at fastlegging av gebyrsatsene må skje på bakgrunn av dokumentasjon i form av grundig 

kartlegging og beregning av ressursinnsats og kostnader. Dokumentasjon kan bygge på vurderinger 

og antagelser av kostnadene. 

 

Departementet utdyper dette i fortolkningsuttalelsen sin fra 2009 og viser til at dokumentasjonen 

kan basere seg på et utvalg av saker eller et case-studier (antatt representative saker).  

 
Prisen, eller gebyret, skal i utgangspunktet treffe middelverdien for kostnadene, men vil aldri kunne 

treffe nøyaktig. Den såkalte middelverdi er vanskelig å finne. Det vil alltid kunne oppstå avvik 

mellom prisen i regulativ og den faktiske middelverdien, for eksempel som følge av valg av 

prissystem, unøyaktigheter i prisingen (usikkerhet), som følge av ulik fordeling av 

”overheadkostnader” mellom prisgruppene eller som følge av ”prising etter ambisjon”. Den valgte 

prisen i regulativ vil uansett danne en fast pris og en øvre begrensning for hva som kan ilegges av 

gebyr, og blir en fast verdi som utgangspunkt for vurdering av gebyret i den konkrete sak. 
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Utgangspunktet for all dokumentasjon i forbindelse med gebyr er å påvise samsvar mellom 

prisingen og påløpte kostnader. Dette gjelder både for dokumentasjon av regulativets satser og for 

gebyrleggingen i den konkrete sak. Som tidligere omtalt stilles det ikke krav om fullstendig samsvar, 

men samsvar innenfor akseptable avvik og variasjonsspenn.  

 

I fortolkningsuttalelsen fra 2009 går departementet videre inn på ulike måter å dokumentere at man 

ligger på en middelverdi og innenfor akseptabelt variasjonsspenn, men understreker at det kan finne 

andre metoder som også vil kunne ivareta formålet med dokumentasjon av selvkost.  

 

Når det gjelder dokumentasjon i forhold til selvkost i den enkelte sak dreier dette seg om en 

sammenlikning av faktisk påløpt tid, opp mot regulativets sats.  

 

Dokumentasjonen vil videre fremkomme ved at kommunen etterlever kravene i bokføringsloven og 

standard for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). 

3.9 Utledede kriterier 

På bakgrunn av det som er sagt ovenfor vil revisjonen legge følgende kriterier til grunn 

Problemstilling   Kriterier 

Har kommunen et 

tilfredsstillende system som 

sikrer at kommunen ivaretar 

selvkostprinsippet for 

byggesaksgebyrene, og er dette 

tilstrekkelig dokumentert? 

Kommunen må etterleve selvkostprinsippet i plan- og bygningsloven  

§ 33-1 ved at det kun er kommunens nødvendige kostnader til å 

produsere tjenesten som skal inn i gebyrgrunnlaget og som danner 

grunnlaget for gebyrene søkerne betaler: 

1. for å sikre at generasjonsprinsippet ivaretas bør ikke tidligere 

års underskudd dekkes inn ved at neste års gebyrbetalere blir 

belastet med dette  

2. kun nødvendig og henførebare kostnader tas med i 

selvkostkalkylen (gebyrgrunnlaget) 

 

 

Brukerbetaling for tjenester kan bare kreves når det er hjemmel til det 

(legalitetsprinsippet). For å kunne godtgjøre at gebyrtjenester holdes 

innenfor de rettslige rammer til økonomisk dekning må det 

dokumenteres hvordan selvkost er beregnet. Kommunen har 

bevisbyrden og må derfor kunne: 

1. dokumentere at de totale gebyrinntektene over tid ikke blir 

høyere enn kommunens selvkost på området 

2. Påvise et samsvar mellom prisingen og de påløpte kostnadene 

- både for de generelle gebyrsatsene og for gebyrleggingen i 

den konkrete sakstype (innenfor et akseptabelt avvik) 
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4 SELVKOST PÅ OVERORDNET NIVÅ 

4.1 Innlending 

Under dette kapitlet redegjør vi for hvordan selvkost innen byggesaksbehandling ivaretas på 

overordnet nivå.  Selvkost bygger på prinsippet om at brukere av dagens tjenester skal bære 

dagens kostnader knyttet til disse tjenestene. Dette prinsippet kalles gjerne generasjonsprinsippet, 

og betyr at dagens generasjon brukere ikke skal subsidiere eller subsidieres av neste generasjon 

brukere.  Differanser mellom inntekter og kostnader i det enkelte år kan aksepteres, men over en 

periode på 5 år kan ikke sektorens gebyrinntekter være høyere enn sektorens nødvendige 

kostnader.  Kostnader som kan ta med i gebyrgrunnlaget vurderes nærmere i rapportens kapittel 5.  

 

Nittedal praktiserer full kostnadsdekning i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 48/01 i møtet 

2.7.2001. Underskudd kan da fremføres i 5 år, tilsvarende som for overskudd, se nærmere om dette 

i kriteriekapitlets punkt 3.4. 

4.2 Resultat og fondsutvikling 

Kommunen skal utarbeide årlige selvkostkalkyler, selvkostregnskap (etterkalkyle) og sette opp 

oversikter over utviklingen i fondet i noter til budsjett og regnskap. I figuren under viser revisjonen 

hvordan inntektene, utgiftene og selvkost (årets resultat) har utviklet seg i perioden 2012 til 2016. 

 

Figur 4 Resultatutvikling 2012 - 2016 

 
Kilde: Nittedal kommune, selvkostnote til regnskap 

 

Figuren ovenfor viser at inntektene var høyere enn utgiftene på byggesaksområdet i 2014 og 2015, 

og lavere enn utgiftene for årene 2012, 2013 og 2016.  

 

I figuren under har vi tatt med et sammendrag som viser selvkostfondets utvikling på byggesak. 

Etterkalkylen for 2017 forelå i februar 2018, og revisjonen har derfor valgt å ta med 2017 også. 
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Tabell 1 Selvkostfond Nittedal kommune 

Selvkostfond 2012-2017, millioner kroner 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Selvkostfond 1.1. -2,5 -2,9 -2,9 -2,5 -0,8 -0,7 

Årets resultat -0,4 -0,2  0,4  0,3 -0,2 0,5 

Nedskrivning av 

underskudd fra 5 år 

tilbake 

-  0,2 -  1,4  0,3 0 

Selvkostfond 31.12. -2,9 -2,9 -2,5 -0,8 -0,7 -0,2 
 

Kilde: Selvkostnote, Nittedal kommune.  

 

Oversikten viser så langt at kommunen får dekket alle utgifter gjennom gebyrene fordi kostnadene 

er lavere enn inntektene i perioden 2012 - 2017. I årene 2012, 2013 og 2016 gikk avdelingen med 

underskudd som samlet utgjør i underkant av en million kroner. I årene 2014, 2015 og 2017 

oppnådde avdelingen overskudd, til sammen omtrent 1,2 millioner kroner. For perioden sett under 

ett har byggesaksavdelingen oppnådd et overskudd på totalt 0,2 millioner kroner. Dette tilsvarer en 

finansieringsgrad på 100,8 % (totale inntekter/totale kostnader), det vil si at byggesaksavdelingens 

samlede inntekter finansierte 100,8 % av avdelingens totale kostnader i perioden 2012 – 2017. På 

grunn av manglende inndekking av tidligere underskudd, er selvkostfondet også per 31.12.2017 

negativt (0,2 millioner kroner). 

4.3 Bruk og avsetning til fond 

Over- eller underskudd i årets selvkostregnskap kan avregnes mot fond i en 5 års periode. Dette er 

det anledning til fordi det er nødvendig å ha et system som håndterer en viss grad av variasjoner 

(naturlige svingninger) på et selvkostområde fra år til år. Slike variasjoner kan for eksempel skyldes 

ulik saksmengde. Underskudd som ikke er inndekket i løpet av 5 år, må avskrives. 

 

Gjennomgangen viser at kommunen har rutiner for håndtering av fond. I perioden har kommunen 

gjennomført nedskrivinger av fremførbar underskudd som er over 5 år med 1,9 millioner kroner. 

Dette underskuddet er da belastet øvrige deler av kommunebudsjettet.   

 

Tabellen under viser hvordan dette er løst i Nittedal i perioden 2012 - 2017. Som beskrevet over har 

kommunen fremførbart underskudd i hele perioden. 
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Tabell 2 Fremførbart underskudd selvkost byggesak 2012 - 2017, Nittedal kommune 

ÅR Fremførbart 

undeskudd 

Kommentar 

2012  - 2,9 mill. Årets underskudd med kr 428 000 er tilført fondet. 

2013 - 2,9 mill. Årets underskudd med kr 272 000 er tilført fondet, og underskudd opparbeidet 

før 2008 er nedskrevet med kr 213 000. 

2014        -2,5 mill. Årets overskudd med kr 453 000 har redusert fremførbart underskudd. 

2015          -0,8 mill. Årets overskudd med kr 255 000 har redusert fremførbart underskudd, i tillegg 

er fremførbart underskudd fra før 2010 nedskrevet med kr 1, 44 mill. 

2016          -0,7 mill. Årets underskudd med kr 265 000 er lagt til fondet, i tillegg er fremførbart 

underskudd fra før 2010 nedskrevet med kr 312 000. 

2017 -0,2 mill. Årets overskudd med 502 000 har redusert fremførbart underskudd. 

 

Nittedal kommune har hatt en praksis der hele eller deler av underskuddet er tatt med ved 

beregning av neste års gebyrer. Dette medfører at tidligere års underskudd legges inn i kalkylen for 

å beregne årets gebyrnivå. Tabellen under viser hva selvkostkalkylene er belastet med for årene 

2012 -2017. 

 

Tabell 3 Utdrag av selvkostkalkylen, Nittedal kommune 

Tidligere års underskudd som er lagt inn i kalkylen når årets gebyrnivå beregnes 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Underskudd lagt inn i 

selvkostkalkylen 

- 0 300 000 500 000 500 000 0 

 

Kilde: Nittedal kommune. Tall for 2012 er ikke tilgjengelig. 

 

For 2017 er ikke denne praksisen videreført. I intervju kommer det fram at dette ble begrunnet med 

at administrasjonen syntes gebyrgrunnlaget (og timeprisen) ble uforsvarlig høyt for 2017, dersom 

tidligere opparbeidet underskudd også ble tatt inn i kalkylen. Som påpekt tidligere skal over- og 

underskudd motregnes mot selvkostfond. Se nærmere om dette i kapittel 5 punkt 5.2.2. 

4.4 Oppsummering 

Revisjonenes undersøkelse viser at kommunen utarbeider selvkostkalkyle på budsjettstadiet for 

fastsettelse av gebyrenes størrelse og etterkalkyle (selvkostregnskap) ved årets slutt. 

Selvkostregnskapet reguleres med over- og underskudd mot selvkostfondet for byggesak.  

 

Kommunen har videre hatt som praksis å ta inn tidligere års underskudd i neste års selvkostkalkyle. 

Det betyr at tidligere års underskudd blir med som et grunnlag for selve gebyrene for neste års 

søkere. Med andre ord legger kommunen kostnader som har oppstått tidligere år, over på neste års 

gebyrbetalere (ikke samme brukergruppe).  



6/18 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond - 16/00093-9 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond : Rapport Nittedal selvkost_2018.03.23

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

SELVKOST PÅ BYGGESAK Side 23 

 

5 HVILKE KOSTNADER HAR KOMMUNEN LAGT INN I 

SELVKOST OG I GEBYRGRUNNLAGET 

5.1 Innledning 

I dette kapitlet undersøker revisjonen hvilke kostnadskomponenter som kommunen har lagt inn i 

selvkost og dermed også i gebyrgrunnlaget. Kommunen har kun anledning til å ta med nødvendige 

og henførbare kostnader i selvkostkalkylen, se nærmere om dette i kriteriekapitlet punkt 3.5.1. 

 

Innledningsvis vises kommunens oppsett over kostnadene som inngår i etterkalkylen (note til 

årsregnskapet) for de to sist avlagte regnskapsår, 2015 og 2016. I tillegg er selvkostkalkylen for 

2017 tatt inn i tabellen.  

 

Tabell 4 Resultat selvkost sum kostnader, 2015 og 2016 og kalkyle 2017. Nittedal kommune 

Resultater selvkost 2015-2016 og budsjett/selvkostkalkyle 2017 (i tusen kr) 

 Note 
årsregnskap 

2015 

Note 
årsregnskap 

2016 

Budsjett – 
selvkostkalkyle 2017 

Direkte driftskostnader 6 190 6 060 5 864 

Direkte kapitalkostnader 0 0 0 

Indirekte driftskostnader 710 1 003 769 

Indirekte avskrivningskostnader* 44 45 0 

Indirekte kalkulatorisk rente* 3 2 0 

Sum kostnader 6 947 7 110 6 633 
 

Kilde: Årsregnskap Nittedal kommune og timekalkyle, Nittedal kommune. *Inngår i sum direkte driftskostnader på 

budsjettstadiet. 

 

Overordnet viser tabellen: 

 De direkte driftskostnadene er relativt stabile, og går litt ned i kalkylen for 2017. 

 Det er ingen direkte kapitalkostnader i selvkostkalkylen (regnskap eller budsjett). 

 Indirekte driftskostnader omfatter fordelte felleskostnader.  

 Indirekte avskrivningskostnader og indirekte kalkulatorisk rente beregnes på 

regnskapstidspunktet. Disse kostnadene er budsjettert, men ikke skilt særskilt ut i 

selvkostkalkylen. 
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I det følgende går revisjonen nærmere inn på komponentene som kommunen har lagt inn i selvkost 

og gebyrgrunnlaget for 2017. Revisjonen har valgt å benytte begrepene fra rundskriv H-3/14 i sin 

framstilling av dette. Rundskrivet tar utgangspunkt i begrepene henførbare direkte kostnader og 

henførbare indirekte kostnader, i tillegg til kapitalkostnader. Innenfor byggesak brukes i tillegg 

begrepet overheadkostnader, dette er kostnader som føres på byggesaksområdet, men som ikke er 

saksbehandling av innkomne søknader. I figuren under har revisjonen vist komponentene og 

hovedinnholdet i dem, og redegjørelsen videre i dette kapitlet tar utgangspunkt i denne fordelingen. 

 

Figur 5 Kostnadskomponentene som tas med på byggesak i Nittedal kommune 

 
Kilde: RRI 

 

 

Kommunen opplyser at alle driftsutgifter i byggesaksavdelingen er tatt med i kommunens 

selvkostkalkyle. Dette utgjør hovedsakelig lønnskostnader og andre driftsutgifter. I intervju påpekes 

at «byggesaksavdelingens ramme6 er 0» og dette begrunnes med kommunestyrets vedtak om 100 

prosent selvkost innenfor byggesak7. Full kostnadsdekning betyr at inntekter fra saksbehandling av 

byggesaker skal dekke alle tjenester og kostnader i avdelingen. Gebyrinntektene representerer alle 

                                                

 

 
6
 Ramme = det vil si at alt dekkes over selvkost. 

7
 Ansvar 6120 byggesak. 

Kjerneprodukt 

• Saksbehandlerkostnad 

• Basis i tjenesten, det mange brukere opplever som den grunnleggende tjenesten han er villig til å betale for 

• Overheadkostnad 

• Tilsyn og ulovlighetsoppfølging før det foreligger søknad 

• Forhåndskonferanser 

• Klagesaksbehandling 

• Veiledning 

• Ledelse og merkantilt 

• Matrikkelføring 

Tillegg og støtte 

• Indirekte henførbare kostnader 

• IKT 

• Regnskap og innfordring 

• personal 

• kantine 

• revisjon 

• andel av andre felleskostnader (husleie) 

• Annet 

Kapitalkostnader 

• Kapitalkostnader 

• Avskrivingskostnad 

• Alternativkostnad 

• (Renter av fondet) 
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budsjetterte inntekter generert gjennom saksbehandling, og skal finansiere alle kostnadene som 

byggesaksavdelingen pådrar seg opplyses videre i intervju. 

 

Sum kostnader er gebyrgrunnlaget. Det vil si det som gebyrene i kommunen beregnes etter. 

I 2017 utgjør dette 6 633 000 kroner.  

 

På budsjettstadiet8 deles kalkylen inn i kostnader som dekkes av timepris saksbehandler (direkte 

henførbare kostnader), sum lønn og andre driftskostnader samt avsetning (overheadkostnader og 

indirekte henførbare kostnader). Dette er slik kommunen har benevnt de ulike 

kostnadskomponentene9: 

 saksbehandlingen av en byggesak (direkte fakturerbar tid)  

 tjenester som det ikke tas direkte betalt for (klagesaker, ulovlighetsoppfølging, veiledning på 

servicekontoret og på telefon, forespørsel, forhåndskonferanse, andre interne og eksterne 

møter osv.)  

 andre kostnader som må dekkes av inntektene er bl.a. 

o andre interne tjenester (bl.a. IKT, økonomi, leie av kontorlokaler) 

o registrering i matrikkel, merkantiltjeneste, kontorvarer/kopi/skanning, lønn, kurs, samt 

andre kostnader i byggesaksavdelingens budsjett. 

 

Kommunen mener at ovennevnte blir unyansert og feil slik det fungerer i dag. Ledelse og merkantil 

hører nå inn i det andre kulepunktet. Videre mener kommunen at registrering i matrikkel, på grunn 

av en feil i 2017, burde vært nevnt under det andre kulepunktet ovenfor. 

 

Revisjonen har som nevnt valgt å omsette dette til begrepsbruken i H-3/14. De to øverste 

kulepunktene omtales under punkt 5.2 om direkte henførbare kostnader og det tredje kulepunktet 

omtales under indirekte henførbare kostnader under punkt 5.3 når revisjonen nedenfor går over til å 

se nærmere på hvilke kostnader som er lagt inn i gebyrgrunnlaget for 2017. Tabellen under gir 

oversikt over de kostnadene som kommunen la inn i budsjettet for 2017. 

 

I denne rapporten har revisjonen hentet data fra kommunens oppsett i Excel (timekalkyle 201710) og 

betegner dette som selvkostkalkylen. Selvkostregnskapet omtales som etterkalkylen eller 

selvkostregnskap. I tillegg til sitt eget oppsett og budsjettet (Arena/Visma), bruker kommunen også 

et selvkostverktøy/selvkostsystem fra ekstern leverandør. Verktøyet dokumenterer og beregner 

kostnader (selvkostkalkyle EnviDan Momentum) som blant annet inngår i byggesaksavdelingens 

budsjett, og som igjen danner utgangspunkt for timekalkylen.  

  

                                                

 

 
8
 Revisjonen tar utgangspunkt i kommunens eget oppsett. Revisjonen får opplyst at det er dette som gjelder 

(intervju). 
9
 Prosedyre ikke fakturerbare timer og kontorarbeid, udatert (dokumentfil fra 2014).  

10
 Timekalkylene fra og med 2013 viser at kommunens har benyttet samme metode disse årene. 
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Tabell 5 Gebyrgrunnlag byggesak 2017 

Kilde: Timekalkyle, Nittedal kommune 

 

Rådmannen omtalte gebyrene for 2017 i saksframlegg til kommunestyret. Her pekes på at i løpet av 

2016 har det blitt klart at antall byggesøknader har gått betydelig ned, og at dette trolig vil gi mindre 

gebyrinntekter enn budsjettert for 2016. Rådmannen fant det derfor nødvendig å øke timeprisen til 

1 762 kroner per time i forslag til gebyrregulativ for 2017, og legger til at dette «mest sannsynlig ikke 

vil være nok til å dekke tidligere underskudd, kun for å gå i 0 i 2017». Rådmannen opplyser videre 

at saksbehandlerressursen ble redusert med en stilling sommeren 201611 (kommunestyresak om 

gebyrene for 2017, 3). 

5.2 Direkte henførbare kostnader 

Nedenfor omtales saksbehandlerkostnaden (3,2 millioner kroner) og overhead (2,6 millioner kroner). 

I den terminologi som brukes i rundskriv H-3/14 og andre fortolkningsuttalelser fra departementet 

handler dette om de direkte henførbare kostnadene. 

 

Avdeling byggesak er underlagt enhet plan, byggesak og geodata, innenfor sektor miljø- og 

samfunnsutvikling slik dette er fremstilt i kommunens gjeldende organisasjonskart. 

Byggesaksavdelingens hovedoppgave12 er å behandle søknader etter plan- og bygningsloven. 

Dette inkluderer veiledning (forvaltningsloven), tilsyn, ulovlighetsoppfølging og klagebehandling 

(opplyst skriftlig til revisjonen). 

 

Byggesaksavdelingen består av ni ansatte per 1.4.2017, herunder enhetsleder med 5 % stilling i 

2017, avdelingslederleder, juridisk rådgiver i 60 % stilling, fire saksbehandlere i fulle stillinger, 

                                                

 

 
11

 Det ble budsjettert med 5 saksbehandlere i 2016, mot 4 saksbehandlere i 2017. 
12

 Hentet fra kommunens beskrivelse av hovedoppgaver. Kommunen påpeker i høringsrunden at veiledning er 

etter plan- og bygningsloven. 

Nittedal kommune, selvkostkalkyle byggesak 2017 

Kommunens 

oppsett 
Sum kostnader 

Saksbehandlerkostnad 

(4 årsverk) 

Sum lønn (2,73 

årsverk) og andre 

driftskostnader 

  Direkte fakturerbar Overhead Indirekte 

Selvkost 

byggesak 
6 600 000 3 202 000 2 662 000 769 000 

Prosentfordeling 100 48 40 12 

Timepris fordelt 1762 851 707 204 
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merkantil ressurs ansatt i 68 % stilling, og matrikkelfører i 40 % stilling.  Til sammen har avdelingen 

6,73 årsverk til disposisjon. 

5.2.1 Saksbehandlerkostnad 

I kommunens oppsett er saksbehandlerkostnaden knyttet til fire byggesakssaksbehandlere (direkte 

fakturerbar kostnad). Kommunen bruker ikke begrepet henførbare, men kaller disse kostnadene 

«direkte lønnskostnader saksbehandler». I tabellen under er dette kolonnen 

«saksbehandlerkostnad».  

 

Tabell 6 Kostnadsfordeling på byggesak 

Kilde: Timekalkyle 2017. 

 

Ved byggesaksavdelingen er det, som nevnt foran, ansatt fire saksbehandlere. Lønn og sosiale 

utgifter til saksbehandlerne utgjør 3,2 millioner kroner i kommunens selvkostkalkyle for 2017. Som 

vist i tabellen utgjør dette 48 prosent av sum kostnader. Revisjonen har beregnet at 3,2 millioner13 

utgjør noe mer enn årslønn til saksbehandlerne. Dette består av et beløp på 145 000 kroner 

(timekalkyle 2017 og budsjett 2017 i Visma) som revisjonen ikke har klart å spore nærmere tilbake 

enn til at det gjelder budsjetterte lønnsutgifter på byggesaksavdelingen. I tillegg gjelder dette 

budsjetterte erstatninger14 (51 000 kroner), og dessuten budsjetterte kapitalkostnader (95 000 

kroner) som omtales nærmere under punkt 5.4. Dette er ikke tilstrekkelig dokumentert i kalkylen. 

  

I følge stillingsinstruks er saksbehandlernes oppgave knyttet til behandling av søknader på 

byggesaksområdet, foreta tilsyn, veilede i plan- og bygningsloven, bidra i/forestå 

ulovlighetsoppfølging og ved behov bidrar byggesaksbehandlerne i interne prosjekter 

(stillingsinstruks saksbehandler). I intervju opplyses at saksbehandlerne vanligvis ikke deltar i 

ulovlighetsoppfølging (forestås av juridisk rådgiver). Veiledning, forhåndskonferanser og tilsyn er 

                                                

 

 
13

 Med i teller i brøken når timepris beregnes. Tidligere år har byggesaksbehandlere og matrikkelfører vært 

med i teller i brøken. Se kapittel 6. 
14

 Erstatning vil si at en byggesøker, etter klage, får medhold i at kommunen må dekke byggesøkers 

saksomkostninger. 

Nittedal kommune, selvkostkalkyle byggesak 2017 

 Sum kostnader 
Saksbehandlerkostnad 

(4 årsverk) 

Sum lønn (2,73 

årsverk) og andre 

driftskostnader 

Selvkost byggesak 6 600 000 3 202 000 3 431 000 

Prosentfordeling 100 48 52 

Timepris fordelt 1762 851 912 
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imidlertid en viktig del av saksbehandlernes oppgaver. Forhåndskonferanser gjennomføres ved 

behov i forbindelse med en byggesøknad. Det er ikke bare i de kompliserte sakene at 

forhåndskonferanse tilbys. Vanligvis er også tilsyn knyttet til saksbehandling av en byggesak, fordi 

det fremkommer opplysninger i saken som medfører behov for tilsyn. Avdelingen gjennomfører 

også tilsyn i enkelte saker som tilsynsmyndighet på området. Dette kan for eksempel være tilsyn 

som er valgt ut etter en risikovurdering, eller tilfeldige tilsyn.  Det opplyses i intervju at det er en 

ambisjon å gjøre mer av dette, og det er utarbeidet en tilsynsstrategi.   

 

Saksbehandlerne behandler også dispensasjonssøknader, men sakene er krevende og 

byggesaksleder må derfor også bruke til dels mye tid på disse sakene15 opplyses i intervju. 

 

Kostnadene til byggesaksbehandlerne er klassifisert som direkte henførbare kostnader. Dette betyr 

at lønnskostnadene i sin helhet er tatt med i selvkostkalkylen.  

 

I kapittel seks ser vi nærmere på beregning av timepris. Kommunen skiller mellom den tid 

byggesaksavdelingen bruker på behandling av nye søknader og andre oppgaver. For 

byggesaksbehandlerne gjelder dette særlig skillet mellom tid til behandling av en byggesak 

(fakturerbare timer) og tid til veiledning og andre oppgaver.   

5.2.2 Overheadkostnader  

Nittedal kommune skiller mellom saksbehandlerkostnad og overheadkostnad i selvkostkalkylen. Det 

utarbeides en forkalkyle i Momentum som legges til grunn. Selvkostalkylen har blitt satt opp etter 

samme mal de siste årene. Nedenfor er det selvkostkalkylen for 2017 det vises til (timekalkyle 

2017). Overheadkostnadene består av:  

 

 lønn til byggesaksleder, merkantilt ansatt, matrikkelfører og juridisk rådgiver, tillagt sosiale 

kostnader beregnet med 27 % av lønnskostnadene. Samlet utgjør disse stillingene 2,73 av 

totalt 6,73 årsverk (inkluderer også enhetsleder i 5 % stilling),  

 andre driftskostnader (kjøp av varer og tjenester16), 

 avsetning øremerket fond (inndekking av tidligere års underskudd) 

 

I kalkylen til Nittedal kommune ligger også interntjenester med 769 000 kroner (indirekte henførbare 

kostnader) som en overheadkostnad. Nærmere om denne kostnaden i punkt 5.3. 

 

I Nittedal kommune tas det ikke egne gebyrer for overheadkostnader, og disse kostnadene 

finansieres gjennom timeprisen opplyses i intervju. Dette er nærmere beskrevet i kapittel seks. 

                                                

 

 
15

 Det opplyses i intervju at det er krevende å se til at vurderingene blir riktige. Fylkesmannen har opphevet 

flere vedtak i dispensasjonssaker på grunn av for dårlig begrunnelse, og det er derfor stort fokus på å skrive 

gode begrunnelser i slike saker. Sakene er krevende og det går med mye tid til behandling av disse (intervju 

22.2.2018). 
16

 Artsserie 11000 til 12899 (timekalkyle 2017). 



6/18 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond - 16/00093-9 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond : Rapport Nittedal selvkost_2018.03.23

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

SELVKOST PÅ BYGGESAK Side 29 

 

Tabell 7 Overheadkostnader 

Kilde: Timekalkyle 

 

Tabellen ovenfor tar utgangspunkt i «sum lønn, andre driftskostnader og avsetning» (3,4 millioner 

kroner). Etter fratrekk av budsjetterte interntjenester (indirekte henførbare kostnader) viser tabellen 

over at sum overheadkostnader utgjør 2,7 millioner kroner eller 40 prosent17 av den samlede 

selvkostkalkylen på 6,6 millioner kroner. Beregningen er basert på kommunens egne oppstillinger 

(timekalkyle 2017). 

Lønnskostnader knyttet til byggesaksleder og enhetsleder 

Kostnader til administrativ ledelse og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for politisk ledelse regnes 

ikke som henførbare i selvkostkalkylen (H-3/14).  

 

Byggesaksleder er avdelingsleder og har følgende hovedoppgaver/ansvarsområde, jamfør 

stillingsbeskrivelse datert den 8.6.2015: 

 

 Lede byggesaksavdelingen med personalansvar og faglig ansvar. 

 Behandling av byggesøknader, forhåndskonferanser, tilsyn og klagesaker (kvalitetssikring) 

 Veiledning og informasjon om byggesaksbehandling etter byggesaksbestemmelsene. 

 Økonomiansvar med ansvar for budsjett og gebyrregulativ. 

 

I intervju opplyses at selv om byggesaksleder har personal- og budsjettansvar, er leder primært en 

fagleder og styrer avdelingens ressurser. I tillegg er det slik at leder utarbeider forslag til 

gebyrregulativ og deltar i budsjettarbeid. Kommunens beregninger viser at det brukes 70-80 timer 

årlig til typisk administrative oppgaver. Dette vurderes som ubetydelig tidsbruk sett opp mot et 

årsverk. Det påpekes videre at Nittedal kommune mener at 90 - 95 prosent av stillingens timer går 

til byggesak; herunder kvalitetssikring og godkjenning av alle saker. Det trekkes fram at 

                                                

 

 
17

 I høringsrunden bemerker kommunen at andelen er lavere i dag. 

Nittedal kommune, selvkost byggesak 2017 

 

Sum lønn (2,73 

årsverk), andre 

driftskostnader og 

avsetning 

Overheadkostnader 

(tas ikke direkte betalt 

for) 

Indirekte 

henførbare 

kostnader (interne 

tjenester) 

Selvkost byggesak 3 431 000 2 662 000 769 000 

Prosentfordeling 51 40 12 

Timepris fordelt 912 707 204 
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byggesaksleder utfører lite saksbehandling selv; det dreier seg kanskje om 2-3 saker i året. 

Avslutningsvis påpekes at etter kommunes oppfatning er stillingen henførbar i sin helhet til selvkost. 

 

Kommunen har beregnet at dersom administrative oppgaver (budsjett, regnskap, KOSTRA-

rapportering) ikke er henførbart, utgjør dette ca. 5 % av byggesaksleders stilling.  

 

Enhetsleder (enhet plan, byggesak og geodata) i 5 % av hel stilling er lagt inn i kalkylen for 2017. I 

2016 var det lagt inn 34 % av enhetsleders lønn.  I intervjuer opplyses at denne endringen skyldes 

at organisering av enheten nå er endret. Tidligere bisto enhetsleder i større grad i med 

kvalitetssikring av krevende saker og det var videre et behov for opplæring da byggesaksleder var 

ny. For 2018 er enhetsleders lønn tatt helt ut av selvkostberegningen på byggesak påpekes videre i 

intervju.   

Lønnskostnader til merkantilt ansatt og matrikkelfører 

Merkantilt ansatt i 68 % stilling jobber i hovedsak med fakturering av byggesøknader, samt 

matrikkelføring av bygg og adresser (byggesaksavdelingen 7.4.2017). Selve fakturaen sendes ut fra 

økonomiavdelingen som også tar seg av innfordring. Merkantilt ansatt har bistått byggesaksleder 

når ved innrapportering av tall til KOSTRA opplyses i intervju. Videre opplyses at stillingen er 

henførbar i 68 % av både tid og kostnader. 

 

Matrikkelfører i 100 % stilling hører til geodata, men jobber 40 % for byggesaksavdelingen18. 

Vedkommende har ansvar for det tekniske knyttet til behandlingen av byggesakene. Dette 

innebærer blant annet kontroll av tegninger, beregning av arealer etter lovverket og klargjøring for 

føring i matrikkelen. 

Lønnskostnader til juridisk rådgiver 

Juridisk rådgiver i 100 % stilling er ansatt på sektorkontoret, men jobber 60 % for 

byggesaksavdelingen19. Vedkommende har først og fremst ansvar for ulovligheter (plan- og 

bygningsloven) og klagesaker. Vedkommende fungerer også som stedfortreder for leder ved 

ferie/fri/sykdom. I intervju opplyses videre at innholdet i juristens stilling har endret seg noe med 

tiden; den som var ansatt sluttet i desember 2017 og «det er mulig stillingen ikke erstattes i sin 

nåværende form». 

 

Juridisk rådgiver behandler årlig ca. 13 – 14 klagesaker. De fleste av disse er små og enkle, men 

noen er mer krevende. Klagesaksbehandlingen er vurdert som en naturlig del av 

byggesaksbehandlingen tidligere, og til og med 2017 er dette vurdert som henførbart (tid og 

kostnad) når selvkostkalkylen settes opp opplyses i intervju. Avdelingen har gitt tilbakemelding om 

at de har beregnet at 10 prosent av juristens tid20 medgår til klagesaksbehandling, og er enig i at 

                                                

 

 
18

 Lønnes 40 % over byggesaksavdelingens budsjett. 
19

 Lønnes 60 % over byggesaksavdelingens budsjett 
20

 Beregnet av byggesaksleder ut fra ett årsverk på 1950 timer (full stilling).  



6/18 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond - 16/00093-9 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond : Rapport Nittedal selvkost_2018.03.23

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

SELVKOST PÅ BYGGESAK Side 31 

 

kostnadene til denne delen av stillingen skal ut av kostnader henført til byggesak21. Samtidig 

påpekes at dette etter kommunes syn fortsatt er noe uklart etter regelverket. Kommunens beregning 

viser at det brukes omtrent 200 timer i året til behandling av klagesaker, og videre at dette utgjør 

omtrent 10 % av et årsverk på 1950 timer. Med dette som utgangspunkt er det beregnet at rundt 

regnet 83 tusen kroner bør tas ut av gebyrgrunnlaget. 

 

Kommunen opplyser om at det i perioden 2014 – 2016 ble behandlet til sammen 41 klager, hvorav 9 

av disse gjaldt klage på gebyr.  

 

Juridisk rådgiver jobber i tillegg i hovedsak med ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven 

for byggesaksavdelingen. I intervju opplyses at 4/5-deler av stillingen som lønnes med 60 % på 

byggesak, går til ulovlighetsoppfølging. Dette omfatter også oppfølging av ulovlig utleie av boliger 

(manglende godkjenning av utleieenheter eller boenheter etter plan- og bygningsloven). 

Kostnadene til dette går også inn i overheadkostnadene og således inn i byggesaksgebyrene 

opplyses videre til revisjonen. 

Særlig om ulovlighetsoppfølging og tilsyn 

Det følger av plan- og bygningsloven §§ 25-1 og 32-1 at kommunen skal føre tilsyn samt følge opp 

ulovligheter. Tilsyn kan vise at tiltaket er fullt ut i overensstemmelse med loven, eller avdekke 

ulovligheter. Ulovlighetsoppfølging i byggesaker følger av plan- og bygningsloven kapittel 32.  

 

Kommunen har ikke detaljert oversikt i egne skjema over hvor mange ulovlighetssaker som 

kommunen følger opp årlig. I høringsrunden opplyser kommunen at sakene fordeles i 

saksbehandlingssystemet public360 til en saksbehandler (har vært juridisk rådgiver inntil denne 

sluttet). I dette systemet finnes det mulighet til å ta ut oversikt over alle ulovlighetssaker, både de 

som er avsluttet og under behandling. Revisjonen har ikke fått forelagt seg en slik oversikt. Som 

påpekt tidligere jobbet juridisk rådgiver med dette i 4/5-deler av stillingsandelen med 60 % på 

byggesak i 2017. Ressursbruk på dette området kan variere, i perioder med stor pågang av nye 

byggesøknader har avdelingen lite kapasitet til denne oppgaven. Etter at juridisk rådgiver sluttet i 

sin stilling, har ikke avdelingen én person med ansvar for denne oppgaven lenger opplyses til 

revisjonen. Det opplyses også i intervju at dersom det skulle være redusert saksmengde i perioder, 

justeres dette mot ulovlighetsoppfølging og tilsyn. 

 

Tilsyn og ulovlighetssaker blir delvis rapportert fra kommunene til SSB og revisjonen har hentet 

indikatorene22 i de to følgende tabellene derfra. Tjenestedata som rapporteres til SSB er derimot 

ikke en fullstendig oversikt over alle tilsyn og ulovlighetsoppfølging som kommunen foretar i løpet av 

et år. Det er kun utvalgte indikatorer det rapporteres på. 

  

                                                

 

 
21

 Dette kan endre seg som følge av endringer i organisasjonens behov får revisjonen opplyst. 
22

 Sist tilgjengelige rapportering per februar 2018 omfatter til og med 2016. 
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Tabell 8 Tilsyn i byggesaker 

Tilsyn med søknadspliktig byggevirksomhet som er omsøkt 

 Antall byggesaker med 

utført tilsyn i nybygg 

Antall byggesaker med 

utført tilsyn i eksisterende 

bygg 

Andel av vedtatte 

byggesaker hvor det er 

utført ett eller flere tilsyn 

Kommune 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Nittedal 29 15 23 12 18 14 18 17 15 

Lørenskog 1 30 2 0 10 1 0 23 1 

Skedsmo 54 21 5 66 40 20 25 13 5 
 

Kilde: SSB/KOSTRA, J1. Konsern. 

 

Nittedal kommune gjennomførte 23 tilsyn i forbindelse med behandling av byggesak i nybygg i 

2016, og 14 tilsyn i forbindelse med behandling av byggesak i eksisterende bygg i 2016. Nittedal 

kommune gjennomførte tilsyn i 15 prosent av byggesakene hvor det er fattet vedtak i 2016. I 2016 

var andelen langt høyere i Nittedal (15 %) enn i Lørenskog (1 %) eller Skedsmo (5 %). 

 

Nittedal kommune har prioritert tilsyn. Det kommer blant annet fram i kommunens tilsynsstrategi 

(formannskapet juni 2017) at det skal gjennomføres tilsyn i ti prosent av byggesakene opplyses til 

revisjonen. Tabellen ovenfor viser at kommunen har ligget godt over dette måltallet de siste årene. 

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging henger nært sammen. Formannskapet i Nittedal kommune vedtok 

under behandlingen av sak 76/15 den 8.6.2015:  

Kommunen iverksetter ulovlighetsoppfølging i Nittedal i samsvar med plan- og bygningslovens regler 

i kapittel 32. Forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven skal 

rettes. Dette gjelder både eksisterende og fremtidige forhold. Ved brudd på plan- og bygningsloven 

skal kommunen gjennomføre ulovlighetsoppfølging, og eventuelt varsle og anmelde til politiet og 

Økokrim. 

Tabell 9 Ulovlighetsoppfølging 

Utførte tilsyn i ikke omsøkt byggevirksomhet 

 Ulovlighetsoppfølging i 

eksisterende byggverk, antall 

Ulovlighetsoppfølging i nybygg, 

antall 

Kommune 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Nittedal 4 10 11 1 2 3 

Lørenskog 0 0 .. 0 0 .. 

Skedsmo 75 0 3 5 11 2 
 

Kilde: SSB/KOSTRA, J1. Kommune del 1. To prikker (..) i tabellen betyr at kommunen ikke har rapportert 
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I tabellen ovenfor presenteres indikatorer som omhandler ulovlighetsoppfølging i eksisterende 

byggverk og i nybygg. Nittedal kommune gjennomførte ulovlighetsoppfølging i elleve eksisterende 

byggverk i 2016. Lørenskog har ikke rapportert inn tall om dette, mens Skedsmo rapporterte om 

ulovlighetsoppfølging i tre eksisterende byggverk. Nittedal kommune gjennomførte 

ulovlighetsoppfølging i tre nybygg i 2016, Lørenskog har ikke rapportert og Skedsmo har rapportert 

om slik oppfølging i to nybygg.  

 

Rådmannen la i 2015 (som nevnt over) fram en sak som omhandler ulovlighetsoppfølging23. 

Rådmannen viser til at kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold 

av plan- og bygningsloven med hjemmel i § 32-1. Rådmannen opplyser at de fleste 

ulovlighetssakene i kommunen blir avsluttet etter at kommunen har sendt brev med anmodning om 

redegjørelse eller et varsel i medhold av plan- og bygningsloven § 32-2. I de fleste sakene har folk 

ikke vært kjent med regelverket, eller de har, så snart de ble avslørt for ulovlige byggetiltak, ønsket 

å bringe forholdet i orden ved å søke om etterhåndsgodkjenning.  

 

Der folk har ønsket å bringe en slik sak i orden, «går saken over til å bli en ren byggesak, noe som 

skjer i de fleste sakene». I de færreste tilfeller, opplyser rådmannen videre, må kommunen forfølge 

saken videre (rivning, fjerning, opphør av bruk, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr eller forelegg).  

 

Rådmannen trekker i selve saksframlegget også fram at tilsyn er en oppgave som inngår i 

kommunens forvaltning av byggesaksreglene, og at det er utarbeidet en strategi for dette (arkivsak 

15/03276-1).  

 

Revisjonen kan ikke se at saksframlegget utreder hvilke konsekvenser dette får for kommunens 

gebyrregulativ på byggesak. Revisjonen kan heller ikke se at saksfremlegget belyser skillet mellom 

ulovlighetsoppfølging før og etter at det foreligger søknad, se nærmere om dette i kriteriekapitlet 

punkt 3.5.3. 

Inndekking av tidligere års underskudd og andre driftskostnader 

I tillegg til lønnskostnadene er følgende kostnader med i grunnlaget for overheadkostnadene i 2017: 

 Andre driftskostnader  0,6 millioner kroner 

 Avsetning øremerket fond 0,0 millioner kroner 

 

Andre driftskostnader er budsjetterte driftsutgifter under kjøp av varer og tjenester24. Revisjonen har 

gjennomgått disse på kontonivå og har ingen kommentarer til disse.  

 

                                                

 

 
23

 «Rådmannen ble anmodet om å legge frem sak som tar for seg prinsipper for oppfølging av ulovligheter 

innen byggesaksavdelingen» - formannskapet i sak 26/15 punkt 3 (formannskapet, sak 76/15 den 8.6.2015). 
24

 100 og 200-arter (unntatt art 12706). 
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«Avsetning øremerket fond» betyr at hele eller deler av underskuddet fra forrige eller tidligere år 

legges inn i kalkylen. Nærmere om dette foran i kapittel fire. I intervju opplyses følgende om praksis 

når det gjelder dette (gjelder 2017): 

I år har administrasjonen ikke valgt å budsjettere med inndekning av tidligere års underskudd, slik 

som det er blitt gjort i foregående år. Valget begrunnes med at dekning av underskudd ville ført til en 

enda høyere timepris. 

I tilknytning til dette påpekes i intervjuet at dette har vært en konkret helhetsvurdering som ikke 

betyr at kommunen ikke lenger vil gjøre dette. I 2017 så kommunen at prisen uansett måtte økes 

mye, «slik at skulle vi tatt inn dekning av fremførbart underskudd i tillegg ville prisen blitt økt for mye 

på ett år». 

 

I kalkylen for 2017 ble det ikke budsjettert med inndekning av tidligere års underskudd, til forskjell 

fra tidligere år. I 2014 ble det kalkulert inn inndekking av 300 000 kroner, noe som økte timeprisen 

fra 1 357 til 1 417 kroner per time, eller 60 kroner per time (kommunestyret 16.12.2013, sak 110/13 

og orientering om gebyr for byggesak – 2014). Selvkostkalkylene for 2015 og 2016 viser at det hvert 

år ble lagt inn 500 000 kroner til inndekking av tidligere års underskudd. I 2013 ble det ikke lagt inn 

noe til slik inndekking. 

Særlig om brudd på saksbehandlingsfristen på 12 uker 

Kommunen skal behandle byggesøknaden snarest mulig når det foreligger fullstendig 

dokumentasjon, og søknaden skal være ferdigbehandlet senest 12 uker etter at fullstendig søknad 

er mottatt (plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd). Det samme gjelder også for søknad 

om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 som også skal avgjøres innen 12 uker (plan- 

og bygningsloven § 7-4 a). Dersom disse fristene overskrides, er hovedregelen at kommunen skal 

tilbakebetale søker 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynt uke som tidsfristen 

overskrides (forskrift om byggesak § 7-6). 

 

Kostnader til saksbehandling der kommunen har brutt saksbehandlingsfristen på 12 uker kan ikke 

korrigeres i selvkostkalkylen. Dette dreier seg om en manglende inntekt, fordi kommunen plikter å 

redusere gebyrene når en sak ikke er behandlet innenfor 12 ukers fristen. 

 

I intervju opplyses at kommunen heretter vil finansiere dette «inntektstapet» utenfor selvkost. 

Revisjonen får opplyst at det dreide seg om fem slike saker i 2014, totalt 43 615 kroner, en sak i 

2015, totalt 23 220 kroner og to saker i 2016, totalt 30 639 kroner. Som nevnt ovenfor, må det 

korrigeres for fristoversittelser når etterkalkylen (selvkostregnskapet) settes opp.   

5.3 Indirekte henførbare kostnader  

Indirekte kostnader er kostnader for de tjenester som indirekte er koblet til kjerneproduktet som 

brukeren skal betale for (interntjenester) og som understøtter eller komplementerer de direkte 

brukerrelaterte tjenestene, for eksempel husleie, regnskap, revisjon og sentral opplæring. 

Kommunen beregner indirekte kostnader og fordeler disse på byggesaksavdelingens budsjett. 

Budsjetterte «interntjenester» er spesifisert i selvkostkalkylen: 
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Tabell 10 Indirekte henførbare kostnader 

Kilde: Timekalkyle 2017 

 

Tabellen under viser at de indirekte kostnadene, som fordeles fra funksjoner under administrasjon 

og styring samt GIS/Kartverk, beregnes på regnskapstidspunktet, men budsjetteres ikke detaljert på 

alle poster. Kommunen har dokumentert hvilke prinsipper som gjelder for fordeling av de indirekte 

kostnadene. 

 

Tabell 11 Fordelte indirekte utgifter til byggesaksbehandling. Regnskap 2016. Budsjett 2017 

Fordelingsnøkkel Ansvar (T) 

Fordelt til 
byggesaks-

behandling 2016 
regnskap 

Fordelt til 
byggesaks-

behandling 2017 
budsjett 

Brutto driftsutgifter REVISJON OG KONTROLL 9 289  0 

Tjeneste 110  9 289 0 

IKT IT 322 921   

Brutto driftsutgifter DOKUMENTSENTERET 16 397   

Brutto driftsutgifter ØKONOMI 18 235   

Brutto driftsutgifter REGNSKAP 17 429   

Brutto driftsutgifter INNKJØP 6 122   

Årsverk - Manuell PERSONAL 60 331   

Brutto driftsutgifter SERVICETORGET 14 792   

Tjeneste 12000  456 227 768 699  

Årsverk - Manuell PERSONAL 17 496  0 

Tjeneste 12001  17 496 0 

Husleie SERVICETORGET 297 991  0  

Tjeneste 13000  297 991 0 

 GIS/Kartverk 221 530 0 

Tjeneste 30301  221 530 0 

Sum i alt  1 002 533 768 699 

Kilde: Budsjett og regnskapsopplysninger, Nittedal kommune 

 

Nittedal kommune, selvkost byggesak 2017 

 

Sum lønn (2,73 

årsverk), andre 

driftskostnader og 

avsetning 

Overheadkostnader 

(tas ikke direkte betalt 

for) 

Indirekte 

henførbare 

kostnader (interne 

tjenester) 

Selvkost byggesak 3 431 000 2 662 000 769 000 

Prosentfordeling 51 40 12 

Timepris fordelt 912 707 204 
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Kostnadsfordelingen mellom selvkostområdene baserer seg på fordelingsnøkler. Revisjonen har 

gjennomgått oppsettet for dette og mener det er i orden slik dette dokumenteres på 

regnskapstidspunktet når etterkalkylen settes opp. Budsjettet er som nevnt ikke like detaljert satt 

opp som regnskapet.  

 

Husleien baserer seg på kostnadsnøkler og kommunen har dokumentert de forutsetninger og nøkler 

som legges til grunn. Selvkostområdene bruker 1/9 av arealet på rådhuset og kommunen har lagt til 

grunn at byggesak belastes 3,76 % av den andelen av husleien som tilhører selvkostområdene. 

Kostnaden til Rådstua er for eksempel trukket ut slik det framkommer av kommunens 

dokumentasjon av dette.  

 

GIS/kartverk sorterer under oppmålingsavdelingen, og en andel av kostnadene (70 %) fordeles til 

selvkostområdene med en prosentvis andel til hvert enkelt selvkostområde, herunder byggesak.  

 

Da selvkostregnskapet for 2017 ble satt opp, viste beregningen av de indirekte driftskostnadene 

1,023 millioner kroner i 2017, mot 1,003 millioner kroner i 2016. Deler av beregningen av dette tas, 

slik det også framgår foran, først når etterkalkylen settes opp og regnskapet er avsluttet.  

 

Budsjetterte internkostnader inngår i kommunens selvkostkalkyle (timekalkyle 2017) som vist med 

769 tusen kroner, og dette beløpet bidrar til timeprisen på 1 762 kroner med 204 kroner.  

5.4 Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader består av to elementer: avskrivningskostnad og alternativkostnad (H-3/14). 

 

Kapitalkostnader (renter og avskrivninger), ligger for administrasjonslokalenes del i husleien.  

 

Budsjetterte kapitalkostnader (95 000 kroner) omtales i de to avsnittene under (se også punkt 

5.2.1). Indirekte avskrivninger og renter er hentet fra budsjett og selvkostkalkyle i selvkostverktøyet 

som kommunen har anskaffet, og dokumentert der. Revisjonen har gjennomgått beregningen av 

kapitalkostnader med utgangspunkt i kommunens selvkostverktøy for 2016, og etter revisjonens 

oppfatning er dette i det store og hele i orden i etterkalkylen. 

 

Kommunen budsjetterer med 88 000 kroner i kalkylen for 2017. Indirekte avskriving av utstyr gjelder 

fellesanskaffelser som hele organisasjonen nyter godt av opplyser administrasjonen. Videre pekes 

på at dette i hovedsak omfatter IKT-investeringer25. Regnskapet og etterkalkylen for 2016 er 

belastet med 45 000 kroner, og dette stemmer med budsjettet for 2016. Det budsjetterte beløpet har 

                                                

 

 
25

 Administrasjonen opplyser at IKT-investeringer avskrives over 5 år. Ved renteberegning for de samme 

investeringene benyttes 5-årig SWAP-rente med tillegg av 0,5 %. Både grunnlag for renteberegning og 

rentesats varierer. I 2017 ble rentesatsen 1,98 %, og det ble budsjettert med 1,79 %. 



6/18 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond - 16/00093-9 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond : Rapport Nittedal selvkost_2018.03.23

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

SELVKOST PÅ BYGGESAK Side 37 

 

økt til 88 000 kroner for 2017, mens regnskapet for 2017, herunder selvkostregnskap og 

etterkalkyle, er belastet med 30 000 kroner.  

 

Kommunen budsjetterer også med renter av fellesanskaffelsene omtalt i avsnittet ovenfor og 

kalkulatorisk rente på negativt «fond».  

 I 2016 ble det budsjettert med 4 000 kroner og regnskapsført (med i etterkalkylen) nærmere 

18 000 kroner på disse postene, hvorav 15 000 kroner gjaldt kalkulatorisk (negativ) rente på 

selvkostfondet. 

 I 2017 ble det budsjettert med 7 000 kroner og regnskapsført ca. 14 000 kroner på postene, 

hvorav kalkulatorisk (negativ) rente av fondet beløp seg til 12 000 kroner.  

5.5 Oppsummering 

Revisjonens undersøkelse viser at: 

 Kommunen bruker ikke begrepene henførbare kostnader som både departementet, 

fylkesmannen, sivilombudsmannen og rundskriv H-3/14 legger til grunn. Dette gjør det 

utfordrende å vurdere systemet for beregning av selvkost på byggesaksområdet i Nittedal 

opp mot lovverket. 

 Kommunen legger til grunn alle kostnadene på byggesak i gebyrgrunnlaget. I 

selvkostkalkylen for 2017 beløper dette seg til 6,6 millioner kroner. 

 Det er ført kostnader på selvkostområdet som ikke er henførbare. Konsekvensen blir at 

gebyrgrunnlaget har vært noe for høyt i de årene som er undersøkt. Anslagsvis dreier dette 

seg om beløp mellom 200 000 – 500 000 kroner årlig. Dette er: 

 

o Kostnader knyttet til klagesaksbehandling. Beløpsmessig har kommunen selv 

beregnet dette til i underkant av 100 000 kroner. 

o Tidligere års underskudd er for noen år lagt til neste års selvkostkalkyle. Dette 

medfører at neste års søkere må betale for dette gjennom høyere timepris. I 2014 ble 

det lagt inn 300 000 kroner, i 2015 og 2016 ble det lagt inn 500 000 kroner hvert år. I 

2017 ble det ikke lagt inn noe til dette. 

o Inntektssiden korrigeres ikke for manglende inntekter på grunn av brudd på 12-

ukersfristen. Kommune må selv bære tapet ved at gebyrene settes ned når fristene 

ikke overholdes. Dette dreier seg om små beløp de siste årene.   

o Kommunen betaler noen ganger erstatning eller saksomkostninger knyttet til klager. 

Dette er en kostnad som også har vært en del av gebyrgrunnlaget. Beløpsmessig har 

dette utgjort mellom 50 000 til 80 000 kroner årlig.  

o En mindre del av byggesaksleders stilling som gjelder strategisk ledelse og 

saksforberedelse til folkevalgte organ er også tatt inn i gebyrgrunnlaget (cirka 5 

prosent).  
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6 TIMEPRIS OG SELVKOST PÅ SAKSTYPENIVÅ 

6.1 Innledning 

I dette kapitlet ser vi kun på hvordan kommunen beregner timepris, og hvordan kommunen har satt 

timeforbruket for den enkelte sakstype/sakskategori i sitt regulativ. Det gis en nærmere analyse og 

forklaring på hvorfor kommunen har en så vidt høy timepris. Det er videre krav til at kommunen har 

dokumentasjon på hvordan gebyrene er fastsatt for den enkelte sakstype. Det kommer vi tilbake til 

under kapittel sju. 

 

Hva som danner gebyrgrunnlaget er redegjort for i kapittel fem.  

6.1.1 Beregning av timepris 

For å beregne timeprisen tar Nittedal kommune utgangspunkt i gebyrgrunnlaget på 6,6 millioner 

kroner (2017). I dette grunnlaget er absolutt alle budsjetterte kostnader med, og som redegjort for 

under kapittel fem burde grunnlaget vært noe lavere siden det er tatt inn kostnader som ikke kan 

henføres.  

 

Gebyrgrunnlaget deles så på et timeestimat som antas skal gå med til saksbehandling av innkomne 

byggesaker kommende år (kjerneproduksjon).  

 

Antall timer per årsverk som går til saksbehandling beregnes ved å trekke ut summen av tid avsatt 

til aktiviteter som ikke går med til kjerneproduktet (saksbehandling av søknader). Kommunen legger 

til grunn at et årsverk er 1950 timer (ferie og lunsj inkludert). Tabellen nedenfor viser hvordan 

kommunen kommer fram til timene som hver saksbehandler bruker på saksbehandlingen. 

 

Tabell 12 Timegrunnlag byggesaksavdelingen 2017. 

Timegrunnlag 

A Maksimalt antallet timer per ansatt (årsverk) 1 950 

B Sum timer som trekkes fra per ansatt (årsverk) 1 009 

                Ferie      195 

                  Faglig oppdatering     60 

                  Fagmøter     188 

                  Oppfølgingssamtaler     33 

                  Sektormøter     20 

                  Ikke fakturerbare forespørsler     259 
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Timegrunnlag 

                  Div. pausetid      118 

                  Betalt lunsj     118 

                 Forhåndskonferanse     20 

C (A - B) Sum timer per til saksbehandling pr. saksbehandler 941 

C x 4 Sum timer totalt for 4 saksbehandlere  3 764 
 

Kilde: Timekalkyle 2017, Nittedal kommune. 

 

Som det framgår av tabellen over utgjør 941 timer, av saksbehandlernes timer, tid til selve 

byggesaksbehandlingen. Timegrunnlaget utgjør da 3764 timer. 

 

I intervju får revisjonen opplyst at det mest sannsynlig brukes mer tid enn som er lagt inn i 

timekalkylen på veiledning av søkere. Byggesaksleder peker på at de anslår at opp i mot 50 % av 

saksbehandlers tid går til veiledning av publikum. Det er mange forespørsler i kategorien «hva gjør 

vi, hva betyr reguleringsplanen etc.». Videre kommer det fram at med bruk av realistisk timetall ville 

timeprisen ha blitt skrudd ytterligere opp, noe som administrasjonen antar ville vekket reaksjoner fra 

politikerne og publikum. 

 

I figuren nedenfor vises hvordan kommunen beregner sin timepris: 
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Figur 6 Beregning av timepris 2017 

 
Kilde: Nittedal kommune, figur RRI. Timegrunnlag: Fakturerbare timer for 4 byggesaksbehandlere. 

 

Timeprisen blir høy fordi alle kostnadene på byggesaksavdelingen (saksbehandling herunder 

dispensasjonssaker, overheadkostnader som i tillegg til ledelse, matrikkelføring og merkantilt 

inkluderer veiledning, ulovlighetsoppfølging, forhåndskonferanser, klagesaksbehandling, og 

indirekte kostnader) er i telleren på brøken, mens kun timer til selve saksbehandlingen av nye 

søknader er med i timeestimatet i nevneren. Hadde kommunen valgt å bruke timeestimat som 

inneholdt overheadkostnader, ville timeprisen gått ned. I og med at teller i brøken bygger på alle 

kostnader og nevner i brøken kun bygger på kjerneproduksjon (fakturerbare saksbehandlertimer) 

må timeprisen bli så vidt høy.  

 

Dersom man endrer systemet og legger mer inn i timegrunnlaget, som for eksempel 

ulovlighetsoppfølging, tilsyn, forhåndskonferanser og veiledning, vil timeprisen gå ned. Tilsvarende 

må timene per sak økes med disse oppgavene. Det vil si at for eksempel en 8-timerssak får et antall 

timer som gjelder disse forholdene. Da synliggjøres komponentene i gebyrene. 

 

Som vist i kapittel fem er sammensetningen av timeprisen slik: 

  



6/18 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond - 16/00093-9 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond : Rapport Nittedal selvkost_2018.03.23

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

SELVKOST PÅ BYGGESAK Side 41 

 

Tabell 13 Selvkostkalkyle, 2017 

Kilde: Kommunens dokumentasjon av selvkostkalkylen. Kapitalkostnadene inngår i kjerneproduktet i kommunens oppsett. 

 

Når overheadkostnaden utgjør 40 % av totalkostnadene og interntjenester (indirekte henførbare) 12 

%, så er det også en medvirkende årsak til timeprisens størrelse. Det vil si avdelingen bruker 48 % 

av sine ressurser til saksbehandling av nye byggesaker som kommer inn (kjerneprodukt). Det 

kommer fram i intervjuene at saksbehandlerne i realiteten bruker enda mer av sin tid til veiledning, 

da kan det antas at kostnadene til byggesaksbehandling av søknader sannsynligvis er enda noe 

lavere enn 48 %. Som vi skal komme tilbake til, brukes det mye tid på tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging. 

 

I Nittedal kommune tas det, som nevnt i foregående kapittel, ikke egne gebyrer for 

overheadkostnader. Disse kostnadene finansieres gjennom timeprisen opplyses i intervju. 

Veiledning legges også inn i overheadkostnaden og blir dermed også med i timeprisen påpekes 

videre. Revisjonens gjennomgang viser at saksbehandlerkostnadene i sin helhet er med i kalkylen, 

samtidig som timene er redusert blant annet for noe av tiden som saksbehandlerne bruker til 

veiledning (ikke fakturerbare oppgaver i kalkylen, timekalkyle 2017). 

 

Sammensetningen av timeprisen i 2017 kan illustreres slik: 

  

Nittedal kommune, selvkostkalkyle byggesak 2017 

 

Sum 

kostnader 
Direkte henførbare kostnader Indirekte henførbare kostnader 

  Kjerneprodukt Overhead Internkostnad Kapitalkostnader 

Selvkost 

byggesak 
6 600 000 3 202 000 2 662 000 769 000 0 

Prosentfordeling 100 48 40 12 0 

Timepris fordelt 1762 851 707 204 0 
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Figur 7 Sammensetning av timeprisen på byggesak 

Timepris byggesak, Nittedal kommune - 2017  

 

 

Nedenfor følger en oversikt over hvordan timeprisen har utviklet seg de siste 5 årene: 

 

Tabell 14 Timepris byggesak 2013-2017 

Selvkost byggesak - timeprisens utvikling, Nittedal kommune 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Sum kostnader 

(millioner kroner) 

Ukjent 7,5 7,5 7,4 6,6 

Saksbehandlere 

(årsverk) 

5,0 5,4 5,4 5,4 4,0 

Timepris 1 642 1 470 1 467 1 459 1 762 
 

Kilde: Nittedal kommune 

 

Tabellen viser at kostnadene går gradvis nedover på byggesaksområdet, spesielt gjelder det for 

2017. Samtidig går timeprisen vesentlig opp fra 2016 til 2017. Økningen i timeprisen har 

sammenheng med at telleren i brøken reduseres fordi saksbehandlingsressursen er redusert med 

1,4 årsverk fra 2016 til 2017. Som tabellen viser blir timeprisen lavere i de årene der kommunen har 

flest saksbehandlerressurser.  
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Med andre ord når kommunen reduserer den ressursen som brukes til byggesaksbehandling av nye 

saker, øker timeprisen gitt kommunens system. Tilsvarende når kommunen øker den ressursen 

som brukes til byggesaksbehandling, reduseres timeprisen. 

 

Det som er avgjørende for inntektene, er antall byggesøknader og hvordan disse fordeler seg på 

type saker. Kommunen opplyser at de i snitt har ca. 250 byggesaker i året (tallet varierer fra år til 

år). Det føres ikke en egen liste over hvordan disse fordeler seg på sakstyper. Kommunen opplyser 

i høringsrunden at tallene for de forskjellige typer tiltak (f.eks. garasjer, eneboliger, blokker med 

mer) kan hentes ut fra både saksbehandlingssystem og matrikkel. Som tidligere påpekt har 

revisjonen ikke hatt tilgang til dette. 

6.2 Beregning av timebruk  

Nå har vi sett på timeprisberegningen. For å komme frem til det gebyret som skal betales for de 

ulike sakskategoriene bygger gebyrregulativet på at timepris multipliseres med antall timer en 

sakskategori er estimert til å ta, se utsnitt av regulativ under punkt 2.2.1.  

6.2.1 Beregning av timeforbruk på de ulike sakskategoriene 

Innenfor byggesak er regulativet inndelt og differensiert etter sakstype (kategori). Dette innebærer at 

prisene er tilpasset de forskjellige byggesakstyper, herunder type bygning/tiltak (enebolig, 

fritidsbolig, garasje etc.). Saker som tilhører samme kategori (likeartede saker), belastes med 

samme gebyr. 

I kommunens gebyrregulativ (2017) under punkt 1.8 er det tatt inn en egen bestemmelse om 

«urimelige gebyrer». Revisjonen forstår denne slik at dette dreier seg om en «sikkerhetsventil» i 

regulativet for å sette ned gebyrer som er åpenbart urimelige i forhold til det arbeidet og de 

kostnadene kommunen har hatt med saken. Revisjonen har i intervju forespurt om denne 

bestemmelsen er i bruk for byggesaker, og får opplyst at den oftest brukes når det er flere like saker 

hos en utbygger. Dette vurderes konkret i den enkelte sak. Det opplyses videre at kommunen også 

har hjemmel i gebyrregulativet for å ta tilleggsgebyrer, men de mener disse sjelden eller aldri blir 

brukt.  

Kommunen praktiserer full kostnadsdekning gjennom byggesaksgebyrer, og administrasjonen viser 

i denne forbindelse til kommunestyresak 48/01. I denne saken er det også trukket fram følgende: 

Ut fra dette er det et gjennomgående prinsipp i forslaget ikke bare å regulere den samlede 

gebyrinngangen opp mot selvfinansiering, men også å justere satsene slik at gebyrene i større grad 

gjenspeiler arbeidsmengden for den enkelte type sak. 

Kommunen opplyser at det ikke er produsert skriftlig dokumentasjon som viser hvordan kommunen 

har kommet frem til og beregnet de angitte saksbehandlingstider i regulativet. Kommunen opplyser i 

høringsrunden at de ikke har ansett dette som et krav. Saksbehandlingstidene skal likevel ha være 

oppe til vurdering i avdelingen ved flere anledninger. I intervju med revisjonen kommer det fram at 

avdelingen mener faktisk brukte timer pr. sakstype stemmer godt overens med gjennomsnittstiden 
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angitt i gebyrregulativet. Kommunen viser videre til at det i 2017 ble arbeidet med å dokumentere 

saksbehandlingstiden sammen med konsulent fra EnviDan Momentum. 

I forbindelse med gjennomføringen av denne revisjonen har byggesaksavdelingen foretatt en 

vurdering av typiske byggesaker innenfor typene 8-timers saksbehandling og 25-timers 

saksbehandling fordelt på arbeidsprosessene. 

Tabell 15 Tidsbruk for behandling av 8-timers og 25 timers byggesaker 

Arbeidsprosess  Beskrivelse 
8-timers-

saker 
25-timers-

saker 

Mottak/fordeling av 
sak fra leder  

Leder får saken tildelt i 360. Ser på type søknad og 
fordeler til en saksbehandler 

0,25 t 0,25 t 

Mottakskontroll hos 
saksbehandler 

Har saken riktig tittel, egenskaper i saken etc. i 360? 

Gjennomgang av søknad i forhold til om den er 
komplett. Trenger den å diskuteres med andre. Evt. 
utsending av mangelbrev/e-post 

2 t 6 t 

Saksbehandling Søknaden tas opp til behandling. Alt av dokumentasjon 
gjennomgås. Sjekkes opp mot lokale planer og kart, 
samt pbl. etc. Sendes evt. til uttalelse til myndigheter. 

Saken diskuteres med leder, evt. tilsyn. Vedtak skrives 
og sendes til leder for videre behandling. 

3 t 16 t 

Leder mottar saken 
for videre behandling 

Leder vurderer saken og godkjenner vedtaket hvis OK. 
Hvis ikke sendes saken tilbake til saksbehandler for ny 
gjennomgang/revidering. 

1 t 2 t 

Utsetning av vedtak 
og div. registering i 
360 

Saksbehandler sender ut vedtaket. 0,25 t 0,25 t 

Fakturering Det skrives fakturaskjema fra saksbehandler. Denne 
sendes så til merkantilt ansatt som klargjør faktura 
ytterligere og gjør de nødvendige registreringer i 
fakturasystem, registrer i 360 og sender ut faktura. 

0,5 t 0,5 t 

Midlertid 
brukstillatelse 

Behandling av søknad om midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest. 

1 t 5 t 

Kilde: Byggesaksavdelingen. 

Når der gjelder krav som stilles til dokumentasjon av saksbehandlingstid kommer vi tilbake til dette 

under kapitel sju. 

 

Revisjonen får opplyst i intervju at kommunen allerede er godt i gang med å kartlegge og 

dokumentere tidsbruk per sakstype. 
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Revisjonens gjennomgang av overheadkostnader under kapittel fem viser at kostnader til lønn til 

leder av avdelingen og merkantilt ansatt inngår i denne. I tillegg viser tabellen over at noe av leders 

og den merkantilt ansattes tid også kalkuleres inn i medgått timer, dermed blir kostnaden dekket to 

ganger. Det gjelder postene  

 mottak/fordeling av saker fra leder 

 leder mottar saken for videre behandling 

 fakturering. 

6.3 Særlig om sakskategoriene: Tilleggsgebyr punkt 4.4. og Matrikkelføring i 

regulativet for 2017 

6.3.1 Tilleggsgebyr punkt 4.4 i gebyrregulativet fra 2017 

I tillegg til gebyrene etter sakskategori, åpner regulativet for tilleggsgebyr for noen typer av tilfeller. 

Disse gebyrene beregnes etter medgått tid med samme timepris som ellers med 1 762 kroner. Som 

nevnt over får revisjonen opplyst fra kommunen at disse sjelden eller aldri er brukt. 

 

Når det gjelder ulovlighetsoppfølging kan det etter pkt. 4.4. c) i betalingsregulativet 2017 ilegges 

overtredelsesgebyr i medhold av plan- og bygningsloven § 32-8. Denne bestemmelsen viser kun til 

lovens system om overtredelsesgebyr, og er ikke et eget gebyr som kommunen har vedtatt. 

Bestemmelsen er derfor egentlig unødvendig og er tatt ut i 2018 opplyser kommunen. Videre 

opplyses at kommunen ilegger overtredelsesgebyr i en god del saker når kriteriene i plan- og 

bygningsloven § 32-8 er oppfylt. Betalingsregulativet for 2017 har videre hjemmel for å ta 

tilleggsgebyr i forbindelse med tilsyn i spesielt kompliserte saker, for ulovligheter og for saker 

utenom byggesøknad som krever tilsyn i pkt. 4.4. d). Det kommer fram i intervju at denne normalt 

ikke blir brukt, da kommunen får dekket sine kostnader gjennom gebyret som ilegges ved søknad 

om etterhåndsgodkjenning (ordinært byggesaksgebyr). Arbeidet med ulovlighetssaker blir i all 

hovedsak utført av juridisk rådgiver. Kostnadene til denne stillingen er allerede tatt inn i 

overheadkostnaden og er dermed en del av timeprisen. I tillegg har kommunen et eget gebyr i pkt. 

4.4. d), men som nevnt har dette ikke vært brukt.    

6.3.2 Gebyrregulativet og matrikkelføring 

I gebyrregulativet (2017) er det tatt inn egne satser for matrikkelføring. For eksempel er det under 

punkt 4.2.3.a-e vist til at det for matrikkelføring kan tas mellom 2 – 10 timer á 1 762 kroner. For 

noen av gebyrsatsene gjelder de per boenhet og kan derfor komme opp i forholdsvis store beløp.  

 

Matrikkelføring er i sin helhet allerede tatt inn som en del av overheadkostnad og dermed tatt inn 

som en del av timeprisen. Stillingen til matrikkelfører (90 kroner/time) og merkantilt ansatt (95 

kroner/time) ligger inne i overheadkostnaden (til sammen 185 kroner/time), se nærmer om dette 

under punkt 5.2.2. Det betyr at kostnaden allerede er dekket inn i som overheadkostnad i 
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kommunens timepris med 185 kroner26 (fordelt på alle gebyrbetalere), og dermed blir dette dekket 

to ganger.  

 

Tabell 16 Stipulerte inntekter til matrikkelføring, Nittedal kommune 

Stipulert gebyrinntekt matrikkelføring 

Matrikkelføring Antall saker Antall timer Sum gebyr Antall timer Sum gebyr 

Søknad som 

gjelder et bygg 

250 2 881 000 4 1 762 000 

 

Kilde: Regnskap 2017 og gebyrregulativ 2017, Nittedal kommune. Timeprisen er 1 762 kroner. Sum gebyr i kroner. 

 

Tabellen viser revisjonens stipulerte beregninger av kommunens inntekter bare for matrikkelføring i 

2017. Kommunens selvkostkalkyle viser at lønn og sosiale utgifter til matrikkelfører og merkantilt 

ansatt til sammen beløper seg nærmere 700 000 kroner for 2017. I og med at den merkantile 

ressursen også jobber med andre oppgaver, har revisjonen anslått at tid til matrikkelføring med mer 

utgjør mellom 400 000 og 500 000 kroner. Kommunen opplyser i høringsmøte med revisjonen at det 

nok er flest saker som faktureres med 2 timer. Behandlingsgebyr for registrering i matrikkel utgjør 

etter regulativet 7 048 kroner, det vil si 4 timer á 1 762 kroner. Så langt revisjonen kan se av 

regnskapet, er det sendt 251 fakturaer på byggesaksområdet i 2017. Kommunen opplyser i 

forbindelse med høringsrunden at det fakturert ca. 900 000 kroner i matrikkelgebyrer i 2017.  

 

I tillegg forekommer søknader som gjelder flere boenheter i samme bygg.  I eksemplet under utgjør 

matrikkelgebyret 200 000 kroner av det totale gebyret på 300 000 kroner. Gitt at kommunen har 

noen slike saker i løpet av et år, får kommunen inn ganske store inntekter som er ment å dekke 

oppgaver etter matrikkelloven, både gjennom et eget gebyr og innbakt i timeprisen.    

  

                                                

 

 
26

 Kommunen mener det riktige er 90 kroner/time (matrikkelfører). Revisjonen har ikke endret beløpet på 185 

kroner/time ovenfor. Dette skyldes at merkantilt ansatt også registrerer i matrikkel. Revisjonen tok derfor 

utgangspunkt i begge stillingene i sine beregninger.  
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Tabell 17 Eksempel, Nittedal kommune 

Eksempel satt sammen etter fakturagjennomgang, 2017 

På saksnivå Timepris Grunnlag Beløp Andel av gebyret 

til matrikkelføring 

Behandlingsgebyr rammetillatelse 1 762 45 timer 79 290 4 050 - 8 325 

Behandlingsgebyr dispensasjon 

(politisk behandlet) 

 1 sak 25 000  

Behandlingsgebyr 

(igangsettingstillatelse og 

midlertidig brukstillatelse m.m.) 

1 762 15 timer 26 430 1 350 - 2 775 

Behandlingsgebyr (matrikkelføring) 1 762 108 timer  190 296 190 296 

Sum for en byggesak    321 000 196 000 - 201 000 
 

Kilde: Gebyrregulativ 2017. Andel av gebyret til matrikkelføring utgjør 90 - 185 kroner per time av timeprisen. 

Matrikkelgebyret beregnes i tillegg med en timepris på 1 762 kroner. 

6.4 Oppsummering 

Revisjonens undersøkelse viser at: 

 Kommunen har valgt å benytte seg at muligheten til å legge flere kostnader i overhead. 

Dette blir også en av hovedforklaringene på kommunens høye timepris. Timeprisen på 1 762 

kroner består av minst 40 % overhead og 12 % interne kostnader (utgjør 846 kroner).  

 Overheadkostnader består bl.a. av kostnader knyttet til myndighetsoppgaver som 

kommunen skal utføre etter plan- og bygningsloven som klagesaker, tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging. Dette er prioriterte oppgaver i kommunen.   

 Måten kommunen har valgt å beregne sin timepris på er også en av forklaringene på en så 

vidt høy timepris. Dette beror på sammenhengen mellom gebyrgrunnlaget og timegrunnlaget 

som brukes. Undersøkelsen viser at alle kostnader til stillingene til de ansatte som jobber 

med byggesaksbehandling tatt inn i gebyrgrunnlaget. For timegrunnlaget derimot er kun 

netto effektiv tid til saksbehandlingstid som tas med (kommunen kaller dette fakturerbart tid). 

Med andre ord er det ikke samme grunnlag i teller og nevner når timeprisen beregnes. 

 I timeberegningen som kommunen har utført er det tatt inn kostnader som allerede er lagt 

inn i timeprisen. Dette gjelder timer knyttet til byggesaksleders arbeid med en sak, og 

utsendelse av faktura (merkantilt). 

 Kostnader til matrikkelføring, ulovlighetsoppfølging, samt tilsyn er allerede lagt inn i 

overheadkostnaden. Det betyr at kostnaden er dekket inn og fordelt på alle gebyrbetalere, 

uansett størrelse på saken, gjennom timeprisen. I tillegg viser regulativet for 2017 at det kan 

tas gebyrer for de samme forholdene. (Overtredelsesgebyr etter regulativets pkt. 4.4. c) 

følger dog direkte av plan- og bygningsloven og har ingenting med overheadkostnader å 

gjøre.) I praksis viser revisjonens undersøkelser at det kun er satsene i regulativet som 

gjelder matrikkelføring som har vært i noe særlig bruk av disse.   
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7 KRAV TIL DOKUMENTASJON 

7.1 Innledning 

I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan kommunen har oppfylt kravet til å dokumentere 

selvkost innenfor byggesak.  

 

Brukerbetaling for tjenester kan bare kreves når det er hjemmel til det (legalitetsprinsippet). For å 

kunne dokumentere at gebyrtjenester holdes innenfor de rettslige rammer til økonomisk dekning, 

må det dokumenteres hvordan selvkost er beregnet. Kommunene må til enhver tid kunne 

dokumentere (innenfor rimelig avvik) at gebyrsatsene bygger på selvkostprinsippet.  

 

Det kreves at kommunen setter opp en tilfredsstillende selvkostkalkyle og har et selvkostregnskap 

(etterkalkyle). I tillegg må kommunen ha en oversikt over utviklingen av selvkostfondet. Dette gjøres 

både for å dokumentere hvordan selvkost er beregnet og for å kontrollere at de totale 

gebyrinntektene over tid ikke blir høyere enn kommunens selvkost på området. 

 

Det som skiller byggesaksområdet fra andre selvkostområder er at det i tillegg til selvkost på 

overordnet nivå, kreves dokumentert selvkost på sakstype-/kategorinivå. Selvkost er det som 

maksimalt kan kreves for behandlingen av de enkelte typer saker. Gebyrene bør stå i forhold til det 

faktisk utførte arbeid i saksbehandlingen. Det vil være rimelig at kommunene kartlegger hvor mye 

ressurser som kreves til de enkelte delene av arbeidet, helst innenfor de forskjellige sakstyper, og 

legger gebyrbruken opp etter det (case-studie). Se nærmere om kravene til dokumentasjon under 

punkt 3.8 i kapittel tre. 

7.2 Selvkost på overordnet nivå  

Kommunen skal på overordnet nivå skaffe seg oversikt over at kostnaden på en selvkostsektor (her 

byggesak). Dette periodiseres på år, og i selvkostsammenheng vil gjennomsnittlig årskostnad over 

en periode på 5 år gi et godt utgangspunkt for videre dokumentasjon på området. 

 

Kommunen skal utarbeide et selvkostregnskap og en selvkostnote basert på regnskapsførte utgifter 

og inntekter, se kapittel tre.  

 

Nittedal kommune har en innarbeidet praksis med å sette opp en selvkostkalkyle (timekalkyle) med 

utgangspunkt i budsjettet på byggesak. Budsjettet bygger på regnskapstall året før og kjente 

endringer av betydning for budsjettåret.  Revisjonen har under kapittel fem gått gjennom kalkylen. 

Når det gjelder saksbehandlerkostnadene dokumenterer ikke kalkylen at denne kostnaden også 

innebærer budsjetterte erstatninger, indirekte avskrivinger og renter. I tillegg kommer også et beløp 

revisjonen ikke har greid å spore. Ut over dette viser gjennomgangen at kalkylen i det alt vesentlige 

er satt opp i tråd med de prinsippene som fremkommer i rundskriv H-3/14.  
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Kommunen har et eget selvkostfond for byggesak, og avregner overskudd og underskudd mot 

fondet. Dette er dokumentert i noter til budsjett og regnskap, se nærmere om dette i kapitel fire. 

7.3 Dokumentasjon av selvkost på sakskategorinivå 

I kapittel seks så vi nærmere på timepris og timeforbruk på den enkelte sakskategori. Det er et krav 

at om kommunen velger å innrette gebyrregulativet sitt etter middelverdi for en sakstype, må dette 

kunne dokumenteres, se nærmere om dette i kriteriekapitlet punkt 3.8.  

 

Revisjonen har etterspurt dokumentasjon i form av skriftlige vurderinger, kartlegginger, 

timeregistrering eller lignende som kan dokumentere at kommunen treffer middelverdi (innenfor 

akseptabelt avvik) når det gjelder timeestimeringen som fremkommer i regulativet for den enkelte 

sakstype. Slik skriftlig dokumentasjon har ikke i kommunen27, og avdelingen foretok en egen 

vurdering av dette for noen av sakstypene etter forespørsel fra revisjonen, se kapittel seks. Det 

kommer videre frem i revisjonens intervjuer med avdelingen at de ved flere anledninger har hatt 

timeestimering oppe til vurdering og diskusjon28, og at de mener gebyrregulativet treffer godt i 

forhold til den faktiske tiden de bruker på å behandle de ulike sakstypene i regulativet. Videre 

kommer det frem at de nå er i gang med dette arbeidet i kommunen. 

 

Når det gjelder gebyret i den enkelte sak er det i kommunens gebyrregulativ (2017) under punkt 1.8 

tatt inn en egen bestemmelse om «urimelige gebyrer». Revisjonen forstår denne slik at dette dreier 

seg om en «sikkerhetsventil» i regulativet for å sette ned gebyrer som er åpenbart urimelige i 

forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt med saken. Revisjonen har i intervju 

forespurt om denne bestemmelsen er i bruk for byggesaker, og får opplyst at den oftest brukes når 

det er flere like saker hos en utbygger. Dette vurderes konkret i den enkelte sak. Det opplyses 

videre at kommunen også har hjemmel i gebyrregulativet for å ta tilleggsgebyrer, men de mener 

disse sjelden eller aldri blir brukt. Ut over dette har det ikke vært en del av denne revisjonen å 

kontrollere enkeltsaker med hensyn til rimelighet av gebyrene.  

7.4 Oppsummering 

Kravet til dokumentasjon av selvkost er sentralt siden innbyggerne pålegges et gebyr fra 

myndigheten. Kravet til gebyret er at det skal være innenfor de rettslige rammene for selvkost. 

Innbyggerne har et legitimt krav på å kunne etterspørre dokumentasjon som viser dette, og det er 

kommune som har bevisbyrden. Innenfor byggesak er det er krav til dokumentasjon både på 

overordnet nivå og på saksnivå.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at: 

                                                

 

 
27

 Kommunen mener dette ikke er et krav. 
28

 Kommunen opplyser at antall timer hver sakstype normalt innebærer i saksbehandlingstid vurderes hvert år, 

minimum av leder, i forbindelse med vedtak av betalingsregulativ. 
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 Kommunen skal utarbeide et selvkostregnskap og en selvkostnote basert på regnskapsførte 

utgifter og inntekter.  

 Nittedal kommune har en innarbeidet praksis med å sette opp en selvkostkalkyle med 

utgangspunkt i budsjettet på byggesak. Budsjettet bygger på regnskapstall året før og 

kjente endringer av betydning for budsjettåret.   

 Når det gjelder saksbehandlerkostnadene dokumenterer ikke kalkylen at denne kostnaden 

også innebærer budsjetterte erstatninger, indirekte avskrivinger og renter. I tillegg kommer 

også et beløp revisjonen ikke har greid å spore. Ut over dette viser gjennomgangen at 

kalkylen i det alt vesentlige er satt opp i tråd med de prinsippene som fremkommer i 

rundskriv H-3/14. 

 På sakskategorinivå har ikke kommunen skriftlige dokumentasjon på hvordan man er 

kommet frem til gebyrregulativets timesatser, og som også kan bekrefte om kommunen 

treffer middelverdi i den enkelte sakskategori (innenfor akseptabelt avvik). Timesatsene har 

vært til vurdering i avdelingen ved flere anledning og kommunen er av den oppfatning at 

disse treffer god i forhold til faktisk bruk av tid i den enkelte sak.  
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Arkivsak-dok. 18/00027-1 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg 12.04.2018 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET - ARBEID MOT SOSIAL 
DUMPING I BYGGEPROSJEKTER  

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 

Kommunestyret ber rådmannen: 
1. sørge for at arbeidet mot sosial dumping forankres i anskaffelsesstrategien som

er under utarbeidelse.
2. i større grad føre nødvendig kontroll med kommende byggeprosjekter, og sørge

for at nåværende rutiner for oppfølging følges.

Vedlegg: 
1. Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter,

Romerike revisjon IKS, mars 2018
2. Faktaark

Saksframstilling: 
Forvaltningsrevisjon av Nittedal kommunens arbeid mot sosial dumping i bygge- og 
anleggsprosjekter ble bestilt i møtet 11.5.17, sak 18/17. Justert prosjektplan for
prosjektet ble behandlet og vedtatt i møtet 7.12.18, sak 40/17. 

Sosial dumping foregår når arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø-, og 
sikkerhetsregler, regler om arbeidstid og krav til bostandard eller blir tilbudt lønn og 
andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenlignet med norske forhold, eller som 
ikke er i tråd med allmenngjorte tariffavtaler. 

Offentlige oppdragsgivere har et særlig ansvar for å forhindre sosial dumping i sine 
anskaffelser. I forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er det fastsatt
at kommunen allerede i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget skal opplyse om 
krav om lønns- og arbeidsvilkår, sanksjoner og dokumentasjon (§ 6). Kravene skal 
også tas inn i kontrakten (§ 5), og kommunen skal gjennomføre nødvendig kontroll 
med at krav om lønns- og arbeidsvilkår overholdes av leverandørene (§ 7). Etter 

Sak 7/18
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anbefalt praksis bør kommunene også utarbeide skriftlige strategier og rutiner for 
arbeidet mot sosial dumping. 
 
Formål og problemstillinger 
Formålet med undersøkelsen er å vurdere om Nittedal kommune ivaretar sitt ansvar 
for å forhindre sosial dumping i bygg- og anleggsprosjekter. 
Undersøkelsen vil besvare følgende problemstilling: 

1. I hvilken grad etterlever Nittedal kommune krav og retningslinjer som skal 
forhindre sosial dumping i bygg- og anleggsprosjekter? 

 
 
I det følgende vil det kort bli redegjort for revisjonens oppsummeringer. For en 
fullstendig gjennomgang vises det til rapporten. 
 
Revisjonens oppsummering 
Revisjonen har valgt fire byggeprosjekter som er påbegynt i perioden 2014 – 2016 
for å undersøke om kravene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter overholdes. Kommunen har ikke startet noen prosjekter av vesentlig 
omfang etter denne perioden, og vi har derfor ikke valgt nyere prosjekter. 
 
Undersøkelsen viser at skriftlige rutiner i hovedsak er på plass i 2018, men at Nittedal 
kommune manglet rutiner for nødvendig kontroll da de fire utvalgte prosjektene 
startet i perioden 2014 – 2016. Kommunen har ikke en overordnet 
anskaffelsesstrategi per mars 2018, men denne er under utarbeidelse. Revisjonen 
vurderer det som positivt at kommunen er i gang med å utarbeide en slik strategi og 
at det nå er etablert tilfredsstillende rutiner for arbeidet mot sosial dumping. 
 
Nittedal kommune har i all hovedsak tatt inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, 
sanksjoner og dokumentasjon i kunngjøringer og kontrakter, og etterlever dermed 
forskriftsmessige krav i kunngjørings- og kontraktsinngåelsesfasen. Dette forebygger 
sosial dumping og gir også kommunen adgang til å føre nødvendig kontroll med at 
krav om lønns- og arbeidsvilkår overholdes av leverandørene. Revisjonen vurderer 
dermed at Nittedal kommune i stor grad har ivaretatt sitt ansvar for å forhindre sosial 
dumping i disse fasene. 
 
Når det gjelder kommunens plikt til å føre nødvendig kontroll, er revisjonens 
vurdering at Nittedal kommune i liten grad etterlever krav og retningslinjer som skal 
forhindre sosial dumping i kontraktsoppfølgingsfasen i de fire utvalgte prosjektene. 
Forskriften presiserer ikke hva som inngår i nødvendig kontroll, men det legges til 
grunn at det som minimum bør gjennomføres risikovurderinger. Nittedal kommune 
har ikke vurdert risiko skriftlig for noen av prosjektene. Kommunen har innhentet 
egenrapportering fra underleverandører i to av fire prosjekter, men har ikke innhentet 
egenrapportering fra hovedleverandørene. Videre har kommunen i liten grad 
gjennomført andre kontrollaktiviteter, som for eksempel 
dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll. 
 
Revisjonen vil trekke fram at en viktig årsak til at kommunen i liten grad har ivaretatt 
sin kontrollplikt, er at kommunen manglet rutiner da prosjektene ble igangsatt. Det er 
positivt at slike rutiner nå er på plass. Revisjonen understreker at nødvendig kontroll 
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er en sentral del av arbeidet med å forhindre sosial dumping, og at kommunen som 
minimum bør gjennomføre en skriftlig risikovurdering av hovedleverandørene. 
 
Anbefalinger 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

1. Nittedal kommune bør sørge for at arbeidet mot sosial dumping forankres i 
anskaffelsesstrategien som er under utarbeidelse. 

2. Nittedal kommune bør i større grad føre nødvendig kontroll med kommende 
byggeprosjekter, og sørge for at nåværende rutiner for oppfølging følges. 

 
 
Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Rådmannen sendte rapporten 
videre til Nittedal eiendom KF for at foretaket skal kunne avgi høringssvar. 
Høringssvaret er beskrevet i rapporten på side iii. 
 
Kontrollutvalgssekretariatet mener revisjonen har levert en rapport som svarer godt 
på bestillingen fra kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalget har ansvar for å se til at kommunens vedtak knyttet til gjennomført 
forvaltningsrevisjon følges opp av rådmannen. Sekretariatet vil derfor be om 
tilbakemelding på hvordan rapporten og kommunestyrets vedtak er fulgt opp våren 
2019, etter at den er behandlet av kommunestyret.  
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SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere om Nittedal kommune ivaretar sitt ansvar for å forhindre 

sosial dumping i bygg- og anleggsprosjekter. 

 

Undersøkelsen vil besvare følgende problemstilling: 

1. I hvilken grad etterlever Nittedal kommune krav og retningslinjer som skal forhindre sosial 

dumping i bygg- og anleggsprosjekter? 

 

Revisjonens oppsummering  

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for problemstillingen: 

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad etterlever Nittedal kommune 

krav og retningslinjer som skal forhindre sosial 

dumping i bygge- og anleggsprosjekter? 

 

 Kommunen bør etablere skriftlige strategier og rutiner 

om arbeidet mot sosial dumping 

 Kommunen skal i kunngjøring/konkurransegrunnlag 

opplyse at kontraktene vil inneholde krav om lønns- 

og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner 

 Kommunen skal inkludere krav om lønns- og 

arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i kontrakt 

 Kommunen skal gjennomføre nødvendig kontroll av 

kontraktene, minimum skriftlig risikovurdering 

 

Sosial dumping er et samfunnsproblem innenfor grener av næringslivet som baserer seg på 

utenlandsk arbeidskraft, deriblant byggebransjen. Ifølge forskrift om arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter, som trådte kraft i 2008, skal kommunene ta inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, 

sanksjoner og dokumentasjon i kunngjøringer og kontrakter, samt gjennomføre nødvendig kontroll. 

Etter anbefalt praksis bør kommunene også utarbeide skriftlige strategier og rutiner for arbeidet mot 

sosial dumping.  

 

Revisjonen har valgt fire byggeprosjekter som er påbegynt i perioden 2014 – 2016 for å undersøke 

om kravene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter overholdes. Kommunen har 

ikke startet noen prosjekter av vesentlig omfang etter denne perioden, og vi har derfor ikke valgt 

nyere prosjekter. 
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Undersøkelsen viser at skriftlige rutiner i hovedsak er på plass i 2018, men at Nittedal kommune 

manglet rutiner for nødvendig kontroll da de fire utvalgte prosjektene startet i perioden 2014 – 2016. 

Kommunen har ikke en overordnet anskaffelsesstrategi per mars 2018, men denne er under 

utarbeidelse. Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen er i gang med å utarbeide en slik 

strategi og at det nå er etablert tilfredsstillende rutiner for arbeidet mot sosial dumping.  

 

Nittedal kommune har i all hovedsak tatt inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, sanksjoner og 

dokumentasjon i kunngjøringer og kontrakter, og etterlever dermed forskriftsmessige krav i 

kunngjørings- og kontraktsinngåelsesfasen. Dette forebygger sosial dumping og gir også 

kommunen adgang til å føre nødvendig kontroll med at krav om lønns- og arbeidsvilkår overholdes 

av leverandørene. Revisjonen vurderer dermed at Nittedal kommune i stor grad har ivaretatt sitt 

ansvar for å forhindre sosial dumping i disse fasene.  

 

Når det gjelder kommunens plikt til å føre nødvendig kontroll, er revisjonens vurdering at Nittedal 

kommune i liten grad etterlever krav og retningslinjer som skal forhindre sosial dumping i 

kontraktsoppfølgingsfasen i de fire utvalgte prosjektene. Forskriften presiserer ikke hva som inngår i 

nødvendig kontroll, men det legges til grunn at det som minimum bør gjennomføres 

risikovurderinger. Nittedal kommune har ikke vurdert risiko skriftlig for noen av prosjektene. 

Kommunen har innhentet egenrapportering fra underleverandører i to av fire prosjekter, men har 

ikke innhentet egenrapportering fra hovedleverandørene. Videre har kommunen i liten grad 

gjennomført andre kontrollaktiviteter, som for eksempel dokumentasjonsgjennomgang og stedlig 

kontroll.  

 

Revisjonen vil trekke fram at en viktig årsak til at kommunen i liten grad har ivaretatt sin kontrollplikt, 

er at kommunen manglet rutiner da prosjektene ble igangsatt. Det er positivt at slike rutiner nå er på 

plass. Revisjonen understreker at nødvendig kontroll er en sentral del av arbeidet med å forhindre 

sosial dumping, og at kommunen som minimum bør gjennomføre en skriftlig risikovurdering av 

hovedleverandørene.  
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Rådmannens/foretakets uttalelse til rapporten 

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Rådmannen sendte rapporten videre til 

Nittedal eiendom KF for at foretaket skal kunne avgi høringssvar. Høringssvar fra daglig leder ble 

mottatt 4.4.2018 og lyder som følgende: 

 
«Det vurderes som positivt at forvaltningsrevisjonen har gjennomført systemrevisjon. Dette er en 

viktig aktivitet i en forbedringssløyfe, som medfører at våre rutiner, arbeidsmetoder, fokus og 

etterlevelse av rutiner kan forbedres.  

 

Arbeidstilsynet gjennomførte et meldt systemtilsyn i 2016 og et uanmeldt tilsyn på byggeplassen 

«Rådhuskvartalet». Tema for begge tilsynene var arbeid mot sosial dumping. Hverken 

systemtilsynet eller kontrollen på byggeplassen avdekte avvik eller medførte pålegg om retting.  

 

Foretaket følger anskaffelsesreglementet og de samme rutinene som Nittedal kommune. Nittedal 

kommune har igangsatt arbeidet med å utarbeide en anskaffelsesstrategi i regi av 

innkjøpsavdelingen.» 

 
Revisjonen vil i denne sammenheng legge til at ingen av tilsynene som det vises til har undersøkt 

om kommunen faktisk har gjennomført nødvendig kontroll med de aktuelle leverandørene. Den ene 

er en systemrevisjon som undersøker om kommunenes rutiner er på plass, mens den andre belyser 

om hovedleverandøren i prosjektet ivaretar sin påseplikt overfor underleverandørene. I tillegg vil 

revisjonen nevne at vår undersøkelse bekrefter at rutinene var på plass i 2016, men denne 

revisjonen har gått dypere og funnet at disse ikke var tatt i bruk.   

 

 

.  
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Nittedal kommune bør sørge for at arbeidet mot sosial dumping forankres i 

anskaffelsesstrategien som er under utarbeidelse.  

 

2. Nittedal kommune bør i større grad føre nødvendig kontroll med kommende 

byggeprosjekter, og sørge for at nåværende rutiner for oppfølging følges.  

 

 

  

 

 

 

Jessheim, 4.4.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oddny Ruud Nordvik Morten L. Kallevig 

avdelingsleder forvaltningsrevisjon  prosjektleder forvaltningsrevisjon 

og selskapskontroll 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon av Nittedal kommunens arbeid mot sosial dumping i bygge- og 

anleggsprosjekter er gjennomført med utgangspunkt i kontrollutvalgets vedtak 7. desember 2017 

(sak 40/17).  

 

Sosial dumping foregår når arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø-, og sikkerhetsregler, 

regler om arbeidstid og krav til bostandard eller blir tilbudt lønn og andre ytelser som er 

uakseptabelt lave sammenlignet med norske forhold, eller som ikke er i tråd med allmenngjorte 

tariffavtaler (Meld. St. 29 (2010–2011), 23). 

 

Sosial dumping er et samfunnsproblem innenfor grener av næringslivet som baserer seg på 

utenlandsk arbeidskraft, deriblant byggebransjen. Når useriøse leverandører vinner konkurranser 

basert på uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, vil seriøse aktører bli presset ut av markedet. Slik blir 

sosial dumping et hinder for både effektiv konkurranse mellom arbeidsgivere og likebehandling av 

arbeidstakere (Difi 2015, 6; Arbeidstilsynet 2015, 4; Meld. St. 29 (2010–2011), 23). 

 

Offentlige oppdragsgivere har et særlig ansvar for å forhindre sosial dumping i sine anskaffelser. I 

forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er det fastsatt at kommunen allerede i 

kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget skal opplyse om krav om lønns- og arbeidsvilkår, 

sanksjoner og dokumentasjon (§ 6). Kravene skal også tas inn i kontrakten (§ 5), og kommunen 

skal gjennomføre nødvendig kontroll med at krav om lønns- og arbeidsvilkår overholdes av 

leverandørene (§ 7). Etter anbefalt praksis bør kommunene også utarbeide skriftlige strategier og 

rutiner for arbeidet mot sosial dumping (Difi 2015, 10).  

 

Riksrevisjonen fant i 2015 at om lag halvparten av kommunene ikke etterlevde forskriftens krav i 

sine anskaffelser. Kun 53 prosent av kommunene hadde en strategi eller overordnet 

styringsdokument som omtalte sosial dumping, og innholdet i strategiene hadde varierende kvalitet. 

Mangelfull kompetanse om regelverket ble trukket fram som en hovedårsak til svakhetene 

(Riksrevisjonen 2016, 112). 

 

1.2 Formål og problemstillinger 
Formålet med undersøkelsen er å vurdere om Nittedal kommune ivaretar sitt ansvar for å forhindre 

sosial dumping i bygge- og anleggsprosjekter.  

 

Undersøkelsen vil besvare følgende problemstilling: 

 

1. I hvilken grad etterlever Nittedal kommune krav og retningslinjer som skal forhindre sosial 

dumping i bygge- og anleggsprosjekter?  
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1.3 Rapportens oppbygging 

Kapittel 2 beskriver undersøkelsens datagrunnlag og metodebruk. Kapittel 3 gir en samlet 

framstilling av revisjonskriteriene som ligger til grunn for undersøkelsen. I kapittel 4 gjennomgås 

funn fra undersøkelsen. Revisjonens samlede vurdering av funnene er plassert i kapittel 5.  

 

I sammendraget innledningsvis i rapporten er revisjonens oppsummering, rådmannens uttalelse og 

anbefalinger presentert.  
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2 METODE 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon1 som er 

fastsatt i styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.  

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen vil basere seg på dokumentanalyse og intervjuer. Nedenfor følger først en 

beskrivelse av metodevalg, deretter revisjonens vurdering av dataenes gyldighet og pålitelighet.  

2.1.1 Dokumentanalyse  

Dokumentanalysen omfatter blant annet:  

 Anskaffelsesstrategi eller overordnet styringsdokument 

 Kommunens retningslinjer og rutiner på området 

 Relevante anskaffelsesdokumenter, herunder kunngjøring og kontrakt 

 Dokumentasjon fra gjennomførte kontroller vedrørende etterlevelse av krav om lønns- og 

arbeidsvilkår 

2.1.2 Intervjuer 

Revisjonen gjennomførte 6. mars 2018 et fellesintervju med daglig leder og prosjektleder i Nittedal 

eiendom KF, samt avdelingsleder for innkjøp i Nittedal kommune. Formålet med intervjuet var å 

hente inn informasjon om rutiner og praksis på området, og bli omforent om funn fra revisjonens 

gjennomgang av dokumenter. Intervjuet ble gjennomført som delvis strukturert intervju, der det i 

forkant av intervjuet ble utarbeidet intervjuguide med forhåndsdefinerte spørsmål. Referat fra 

intervjuet er verifisert.  

2.1.3 Utvalgte byggeprosjekter 

Revisjonen har valgt fire byggeprosjekter som er påbegynt i perioden 2014 – 2016 for å undersøke 

om kravene i forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter overholdes. Kommunen har 

ikke startet noen prosjekter av vesentlig omfang etter denne perioden, og vi har derfor ikke valgt 

nyere prosjekter. Utvalget består av prosjekter av ulike størrelser.  

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
1
 Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA). 
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Følgende fire byggeprosjekter er valgt ut: 

 

Nr. Prosjekt Prosjektstart 
Kontraktssum (eks. 

mva) 

1 Rådhuskvartalet (kirkebygg og kulturhus) Vår 2014 120 710 500 kr 

2 Ny Åneby barnehage Vår 2015 17 251 471 kr 

3  Utbygging sykehjemskapasitet 12 nye plasser Døli Sommer 2015 33 503 225 kr 

4 Ombygging Li skole Sommer 2016 3 096 949 kr 

 

For de fire utvalgte prosjektene, innhentet revisjonen anskaffelsesprotokoll, kunngjøring, 

konkurransegrunnlag og kontrakt, i tillegg til dokumentasjon knyttet til utførte kontroller av lønns- og 

arbeidsvilkår.  

 

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

I enhver undersøkelse bør innsamlede data være pålitelige og gyldige. Pålitelighet handler om at 

data innsamles så nøyaktig så mulig og at man skal få samme data ved gjentakelse av 

undersøkelsen. Gyldighet betegner dataenes relevans for å besvare de valgte problemstillingene.  

 

Revisjonen vurderer at datagrunnlaget som rapporten bygger på samlet sett er både gyldige og 

pålitelige, og dermed gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og anbefalinger. 
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3 REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til kommunens virksomhet på det området som 

er gjenstand for en forvaltningsrevisjon, og utgjør den målestokken som kommunens praksis på et 

område måles opp mot. Dermed danner revisjonskriteriene et grunnlag for de analyser og 

vurderinger som foretas, og konklusjoner som trekkes. Typiske kilder til revisjonskriterier er lover, 

forskrifter, politiske vedtak eller anerkjent teori, og god forvaltningspraksis på området (reelle 

hensyn). 

 

Offentlig sektor har et særlig ansvar for å motvirke sosial dumping. Dette innebærer blant annet å 

kreve anstendige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne og sikre konkurranse på like vilkår for 

bedriftene (Difi 2014, 6). I lov og forskrift er det fastsatt krav som skal hindre at offentlige 

oppdragsgivere inngår kontrakter med virksomheter som driver med sosial dumping.  

3.1 Strategi og rutiner 

Det overordnede ansvaret for arbeidet mot sosial dumping i offentlige kontrakter ligger hos ledelsen 

i virksomheten. Difi anbefaler at arbeidet mot sosial dumping forankres i relevante 

strategidokumenter, for eksempel anskaffelsesstrategien eller en egen strategi som spesifikt 

omhandler arbeidslivskriminalitet og sosial dumping (Difi 2017a).  

 

Ifølge Difi bør følgende momenter tas opp i strategidokumentet vedrørende arbeidet mot sosial 

dumping: 

 Ambisjonsnivå – Hvilke risikoområder skal følges opp? 

 Kompetansebygging – Er det behov for kompetansebygging i arbeidet mot sosial 

dumping? 

 Rolleavklaring – Hvem skal ha ansvar for hva? 

 Kapasitet – Har arbeidet mot sosial dumping betydning for kapasiteten på andre 

områder? 

 Intern informasjon – Er det behov for intern informasjon til alle ansatte i 

virksomheten? 

 Rapportering – Hvordan skal arbeidet mot sosial dumping måles og rapporteres? 

 

Videre anbefaler Difi at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir innarbeidet i sentrale 

rutinedokumenter, som rutiner for gjennomføring av anskaffelser, maler for konkurransegrunnlag og 

kontrakter og sjekklister for oppfølging av kontrakter (Difi 2014, 10). 
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3.2 Rettslige krav til lønns- og arbeidsvilkår  

I forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter2, som er hjemlet i lov om offentlige 

anskaffelser (§ 7), er det fastsatt konkrete krav til kommuner som skal tildele bygge- og 

anleggskontrakter over 1,75 mill. kr ekskl. mva (§ 4). Kravene gjelder for ulike faser av 

anskaffelsesprosessen, herunder kunngjøring, kontraktsinngåelse og kontraktsoppfølging. I det 

følgende gjøres det rede for krav tilhørende de respektive fasene. 

3.2.1 Krav til kunngjøring/konkurransegrunnlag 

Ved konkurranseutsetting av anskaffelser som gjelder bygge- og anleggsarbeider, skal potensielle 

tilbydere informeres om at det vil stilles krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det innebærer at 

oppdragsgiver allerede i anbudskonkurransen, det vil si i kunngjøringen eller 

konkurransegrunnlaget, opplyser om at en eventuell kontrakt vil inneholde krav om lønns- og 

arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften, jf. § 6 tredje ledd. Kravet 

regnes også som oppfylt hvis det i utlysningen er lagt ved en kontrakt som inneholder krav til lønns- 

og arbeidsvilkår (Difi 2014, 14).  

3.2.2 Krav til kontrakt 

Ifølge forskrift om arbeidsvilkår i off. kontrakter § 5 skal oppdragsgiver i sine kontrakter stille krav om 

at ansatte hos leverandører og underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med 

gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.  

 

Oppdragsgiver skal også i kontrakten stille krav om at leverandører og underleverandører på 

forespørsel må dokumentere at krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt, og at oppdragsgiver 

forbeholder seg retten til å ta i bruk nødvendige sanksjoner dersom kravene ikke overholdes 

(forskriften § 6 første og andre ledd). 

3.2.3 Krav til kontroll 

Forskriften krever at oppdragsgiver skal gjennomføre «nødvendig kontroll» av om kravene til lønns- 

og arbeidsvilkår overholdes i kontraktsperioden, jf. § 7. Graden av kontroll skal blant annet tilpasses 

behovet i vedkommende bransje, mv.  

 

Innholdet i nødvendig kontroll er nærmere fastsatt i forarbeidene til hjemmel om Arbeidstilsynets 

tilsyn med forskrift om arbeidsvilkår i off. kontrakter. Her presiserer departementet at det bør 

iverksettes systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at krav om lønns- og 

arbeidsvilkår etterleves. Videre understrekes det at hvor langt kontrollplikten går må bero på en 

helhetsvurdering av alle sider av det konkrete kontraktsforholdet. I enkelte tilfeller kan det være 

tilstrekkelig å innhente opplysninger fra arbeidsgiver, i andre tilfeller vil det være behov for å 

innhente opplysninger fra regnskapsfører, mens det noen ganger vil være nødvendig å kreve 

dokumentasjon i form av lønnslipper, arbeidsavtaler e.l. (Prop. 5 L 2012-2013, 3). 

                                                

 

 
2
 Forskrift om arbeidsvilkår i off. kontrakter (korttittel) 



7/18 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter   - 18/00027-1 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter   : Rapport til KU - sosial dumping i Nittedal_Rokus

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ARBEID MOT SOSIAL DUMPING I BYGGEPROSJEKTER Side 7 

 

Arbeidstilsynet har i sine tilsyn registrert avvik fra forskrift om lønns- og arbeidsvilkår dersom 

offentlige oppdragsgivere ikke har et dokumentert system for å gjennomføre nødvendig kontroll. For 

at det skal være tilfredsstillende kontroll etter forskriftens hensikt, krever tilsynet at oppdragsgiver 

gjør en risikovurdering, og at systemet og rutinene for kontroll er planmessig og egnet til å avdekke 

brudd (Riksrevisjonen 2016, 96). 

 

Difi anbefaler at kommunen, som en del av nødvendig kontroll, minimum innhenter 

egenrapportering og gjennomfører risikovurdering av kontrakten. En risikovurdering kan ses på som 

en overordnet kontroll av oppdragsgivers kontrakter, der hensikten er å skille mellom kontrakter 

med lav og høy risiko for brudd på kontraktsvilkårene. Resultatet fra kartleggingen vil kunne gi 

oppdragsgiver grunnlag for å vurdere behovet for videre oppfølging. I tilfeller der en ytterligere 

kontroll ikke vurderes som «nødvendig», for eksempel ved lav risiko, vil en risikovurdering i seg selv 

kunne regnes som oppfyllelse av kravet om nødvendig kontroll (Difi 2017b). 

 

Difi har utviklet sitt eget verktøy for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Metodikken omfatter 

oppfølging i opptil tre trinn, hvor graden av kontroll blir mer omfattende for hvert trinn3. Se tabell 1 

for en nærmere beskrivelse av modellen. 

 

Tabell 1 Difis 3-trinns modell for nødvendig kontroll 

Difis 3-trinns modell 

Trinn (nr.) Trinn (navn) Kommentarer fra Difi 

1 Egenrapportering og risikovurdering Er anbefalt i alle anskaffelser. 

2 Dokumentasjonsgjennomgang Er anbefalt der risikovurderingen viser det er 

behov for grundigere kontroll enn 

egenrapportering.  

3 Stedlig kontroll Er for de virksomhetene som ønsker å ligge 

langt fremme i feltet eller i kontrakter hvor det er 

behov for særlig kontroll.  
 

 

Verktøyet er basert på det som anses som beste praksis (Difi 2015, 4).  

 

Difi anbefaler at gjennomførte kontroller av lønns- og arbeidsvilkår dokumenteres skriftlig i tråd med 

forvaltningsloven og arkivloven. Det bør videre lages et notat eller en rapport etter utført kontroll. 

Sammen med skriftlig risikovurdering vil dette dokumentet vise at oppdragsgiver har ivaretatt plikten 

                                                

 

 
3
 Hvor mange trinn som inngår i kontrollen av den enkelte kontrakt vil bero på en vurdering av hva som er 

«nødvendig» for å undersøke og følge opp at krav til lønns- og arbeidsvilkår etterleves. Omfanget av 

kontrollen styres av omfanget av risikoen.  
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til å gjennomføre nødvendig kontroll av at krav om lønns- og arbeidsvilkår etterleves. Videre vil 

rapporten ligge til grunn for framtidige kontroller (Difi 2015, 22). 

 

3.3 Utledede revisjonskriterier 

For å besvare problemstillingen har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier.  

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad etterlever Nittedal kommune 

krav og retningslinjer som skal forhindre sosial 

dumping i bygge- og anleggsprosjekter? 

 

 Kommunen bør etablere skriftlige strategier og rutiner 

om arbeidet mot sosial dumping 

 Kommunen skal i kunngjøring/konkurransegrunnlag 

opplyse at kontraktene vil inneholde krav om lønns- 

og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner 

 Kommunen skal inkludere krav om lønns- og 

arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i kontrakt 

 Kommunen skal gjennomføre nødvendig kontroll av 

kontraktene, minimum skriftlig risikovurdering 
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4 FUNN 

Kapittelet innledes med funn knyttet til strategi og rutiner på området. Deretter ser revisjonen 

nærmere på kommunens etterlevelse av forskrift om arbeidsvilkår i off. kontrakter, basert på 

gjennomgangen av fire utvalgte prosjekter.  

4.1 Strategi og rutiner 

Nittedal kommune har ikke hatt strategier eller rutiner for arbeidet mot sosial dumping fra forskriften 

om arbeidsvilkår i off. kontrakter trådte i kraft i 2008, og fram til 2015. I intervju kommer det fram at 

dette skyldes mangel på ressurser og kompetanse. Som følge av en forvaltningsrevisjon i 2009 og 

en omorganisering i 2014, startet kommunen arbeidet med å etablere rutiner og retningslinjer på 

området. Kommunen etablerte i 2015 og 2016 skriftlige rutiner og maler som skal bidra til at kravene 

til lønns- og arbeidsvilkår ivaretas. 

 

I 2015 utarbeidet kommunen en overordnet rutine for gjennomføring av konkurranser. Her er det 

spesifisert at kommunen skal følge forskrift om arbeidsvilkår i off. kontrakter ved tildeling av 

byggekontrakter. I tillegg har kommunen utarbeidet en rekke maler for gjennomføring av 

konkurranse, hvor krav til lønns- og arbeidsvilkår er nevnt.  

 

Videre etablerte Nittedal kommune sommeren 2016 en detaljert rutine for oppfølging av lønns- og 

arbeidsvilkår i kontrakter (nødvendig kontroll), basert på Difis oppfølgingsmetodikk i tre trinn. Denne 

rutinen er ferdigstilt etter at de fire utvalgte prosjektene ble igangsatt, og er derfor ikke tatt i bruk i 

disse prosjektene.  

 

Per mars 2018 har kommunen ikke etablert en egen anskaffelsesstrategi. Avdelingsleder innkjøp i 

Nittedal kommune opplyser at en strategi er under utarbeidelse, og skal være på plass tidligst 

sommeren 2018. Kommunen bruker Difis mal i dette arbeidet.  

 

Avdelingsleder innkjøp forteller i intervju at en årsak til at anskaffelsesstrategien ikke foreligger per 

mars 2018, er at kommunen har hatt utfordringer med å få tall fra økonomisystemet korrekt inn i 

Difis modell for innkjøpsanalyse. I arbeidet med etableringen av en anskaffelsesstrategi har 

kommunen vurdert det som viktig å ha tilstrekkelig med informasjon som grunnlag for strategien.  
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4.2 Kunngjøring/konkurransegrunnlag 

Tabellen nedenfor viser hvorvidt forskriftsmessige krav til kunngjøring/konkurransegrunnlag er 

ivaretatt for de fire utvalgte prosjektene.  

 

Tabell 2 Gjennomgang av kunngjøring/konkurransegrunnlag  

      

 

1. Rådhus-

kvartalet 

2. Åneby 

barnehage 

3. Sykehjems-

plasser på Døli 

4. Ombygging av 

Li skole 

Er det opplyst i 

kunngjøring/konkurranse-

grunnlag at kontrakten vil 

inneholde krav om lønns- 

og arbeidsvilkår? 

Ja Ja Ja Ja 

Er det opplyst i 

kunngjøring/konkurranse-

grunnlag at kontrakten vil 

inneholde krav om 

fremleggelse av 

dokumentasjon? 

Ja Ja Ja Ja 

Er det opplyst i 

kunngjøring/konkurranse-

grunnlag at kontrakten vil 

inneholde sanksjoner? 

Nei Ja Ja Ja 

 

Kilde: Revisjonens gjennomgang av saksdokumentasjon 

 

Tabell 2 viser at Nittedal kommune i all hovedsak har tatt inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, 

sanksjoner og dokumentasjon i kunngjøringer/konkurransegrunnlag for de fire utvalgte prosjektene. 

I konkurransegrunnlaget for tre prosjekter (prosjekt 2, prosjekt 3 og prosjekt 4) har kommunen lagt 

ved egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Dokumentet inneholder krav til 

informasjon i samsvar med forskriften § 6 tredje ledd.  

 

Prosjekt 1 skiller seg fra de andre prosjektene ved at det ikke følger med en egenerklæring i 

kunngjøringen/konkurransegrunnlaget. Kommunen har i stedet lagt ved et utkast til kontrakt, 

inkludert tretten vedleggsdokumenter. Krav om lønns- og arbeidsvilkår og dokumentasjon er omtalt i 

to av vedleggene. Informasjon om sanksjoner ved brudd på krav om lønns- og arbeidsvilkår 

mangler imidlertid i både vedleggsdokumentene og kontrakten. Dette er nærmere omtalt i kapittel 

4.3 om kontrakten.  
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4.3 Kontrakt 

Tabellen under oppsummerer funnene fra gjennomgangen av krav nedfelt i kontrakter for de fire 

prosjektene. 

 

Tabell 3 Gjennomgang av kontrakt 

      

 
1. Rådhus-

kvartalet 

2. Åneby 

barnehage 

3. Sykehjems-

plasser på 

Døli 

4. Ombygging 

av Li skole 

Inneholder kontrakt krav om 

at ansatte hos leverandør og 

underleverandører har 

lønns- og arbeidsvilkår i 

samsvar med gjeldende 

allmenngjøringsforskrifter? 

Ja Ja Ja Ja 

Inneholder kontrakt krav om 

at leverandør og 

underleverandører på 

forespørsel må dokumentere 

at krav til lønns- og 

arbeidsvilkår blir oppfylt? 

Ja Ja Ja Ja 

Inneholder kontrakt 

sanksjoner som er egnet til å 

påvirke leverandøren og 

underleverandører til å 

oppfylle kravene? 

Nei Ja Ja Ja  

 

Kilde: Revisjonens gjennomgang av saksdokumentasjon 

 

Tabell 3 viser at krav om lønns- og arbeidsvilkår, sanksjoner og dokumentasjon er tatt inn i 

kontraktsdokumentene for tre av fire prosjekter. Disse kravene er omtalt i selve kontrakten for 

prosjekt 3. For prosjekt 2 og 4 er ikke kravene omtalt i selve kontrakten, men signerte 

egenerklæringer om lønns- og arbeidsvilkår er vedlagt. Disse kontraktene er basert på 

standardkontrakt NS 8407 (Standard Norge), som brukes ved inngåelse av avtale mellom 

byggherre og entreprenør i totalentrepriser.  

 

I prosjekt 1 er krav om lønn- og arbeidsvilkår og dokumentasjon tatt inn i kontrakten, men 

informasjon om sanksjoner ved brudd på krav om lønns- og arbeidsvilkår mangler. Kommunen 

peker i intervju på at det informeres om sanksjoner i kontraktsbestemmelsene for prosjektet, men at 

dette ved en inkurie i hovedsak gjelder underentreprenører, og ikke hovedentreprenør. Oversendt 

dokumentasjon viser at sanksjonene kommunen henviser til gjelder ved brudd på bestemmelser 

vedrørende HMS og skatt, og ikke brudd på krav om lønns- og arbeidsvilkår etter forskrift om 

arbeidsvilkår i off. kontrakter § 5. 
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4.4 Nødvendig kontroll  

I dette delkapittelet skal vi se nærmere på hvorvidt kommunen har ført nødvendig kontroll av sine 

leverandører og underleverandører.  

 

Revisjonen har i tabell 4 kartlagt hvilke kontrollaktiviteter Nittedal kommune har gjennomført i de fire 

utvalgte prosjektene, med utgangspunkt i Difis anbefalte 3-trinns modell.  

 

Tabell 4 Kartlegging av kontrollaktiviteter 

      

 
1. Rådhus- 

kvartalet 

2. Åneby 

barnehage 

3. 

Sykehjemsplas

ser på Døli 

4. Ombygging 

av Li skole 

Grunnleggende kontrollaktiviteter (anbefalt i alle 
anskaffelser) 

Foreligger skriftlig 

egenrapportering fra 

hovedleverandør? 

Nei Nei Nei Nei 

Foreligger skriftlig 
dokumentasjon av 
risikovurdering? 

Nei Nei Nei Nei 

Kontrollaktiviteter ved behov for grundigere kontroll 

(anbefalt i anskaffelser der risikoen vurderes som 

«middels» eller «høy») 

Er det innhentet dokumentasjon 

på lønns- og arbeidsvilkår? 
Nei Nei Ja Nei 

Er det utarbeidet skriftlig 

rapport fra eventuell stedlig 

kontroll? 

Nei Nei Nei Nei 

 

Kilde: Revisjonens gjennomgang av saksdokumentasjon 

 

Tabell 4 viser at Nittedal kommune ikke har vurdert risiko skriftlig for noen av prosjektene. 

Manglende skriftliggjøring av risikovurderinger forklares i intervju med at det ikke eksisterte skriftlige 

rutiner for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i perioden som de fire prosjektene ble kontrollert. 

Daglig leder i Nittedal eiendom KF opplyser at framtidige prosjekter skal gjennomføres i henhold til 

de rutiner som gjelder i dag, hvor krav til skriftlige risikovurderinger blant annet er stilt. 

 

I intervju opplyser prosjektleder at kommunen i prosjekt 2 brukte en lokal totalentreprenør, som igjen 

benyttet lokale underleverandører. Prosjektleder var derfor trygg på at risikoen for sosial dumping 

var lav i dette prosjektet, men sier at lav risiko i seg selv ikke er en unnskyldning for å ikke 

dokumentere risikovurderinger skriftlig. Det pekes videre på at kommunen i de andre prosjektene 
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har benyttet kjente hovedleverandører, hvor risikoen for sosial dumping vurderes som lav. Disse 

hovedleverandørene har imidlertid benyttet underleverandører med noe bruk av utenlandske 

arbeidstagere, hvor risiko for sosial dumping kan ha vært høyere.  

 

Videre viser tabell 4 at kommunen ikke har innhentet egenrapportering fra hovedleverandører i de 

fire prosjektene. Kommunen har imidlertid innhentet egenrapportering for underleverandører i to av 

prosjektene, prosjekt 2 og prosjekt 4. 

  

Tabell 4 viser også at kommunen ikke har gjennomført dokumentasjonsgjennomgang eller stedlig 

kontroll for prosjekt 1, prosjekt 2 og prosjekt 4. Dette forklares med at behovet for ytterligere kontroll 

ikke er vurdert som nødvendig for disse prosjektene, grunnet lav risiko for sosial dumping. For 

prosjekt 3 har kommunen ikke gjennomført stedlig kontroll, men den har engasjert et eksternt firma 

til å gjennomføre en dokumentasjonsgjennomgang. Hensikten var å undersøke arbeidstid og lønn til 

den enkelte arbeidstaker med hensyn til sosial dumping. Fire leverandører ble kontrollert, hvor det 

ble innhentet arbeidskontrakter, lønnsslipp, timelister og beskrivelse av kompetanse for totalt sju 

arbeidstakere. Undersøkelsen avdekket ingen vesentlige uregelmessigheter knyttet til lønns- og 

arbeidsvilkår.  

 

Arbeidstilsynet førte i august 2016 et tilsyn med prosjekt 1. Temaet for tilsynet var blant annet 

kommunens etterlevelse av bestemmelser i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår, innholdet i 

kontraktene knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, samt rutiner for oppfølging. Tilsynet avdekket ingen 

vesentlige avvik.  
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5 REVISJONENS VURDERING  

Sosial dumping er et samfunnsproblem innenfor grener av næringslivet som baserer seg på 

utenlandsk arbeidskraft, deriblant byggebransjen. Ifølge forskrift om arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter, som trådte kraft i 2008, skal kommunene ta inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, 

sanksjoner og dokumentasjon i kunngjøringer og kontrakter, samt gjennomføre nødvendig kontroll. 

Etter anbefalt praksis bør kommunene også utarbeide skriftlige strategier og rutiner for arbeidet mot 

sosial dumping.  

 

Undersøkelsen viser at skriftlige rutiner i hovedsak er på plass i 2018, men at Nittedal kommune 

manglet rutiner for nødvendig kontroll da de fire utvalgte prosjektene startet i perioden 2014 – 2016. 

Kommunen har ikke en overordnet anskaffelsesstrategi per mars 2018, men denne er under 

utarbeidelse. Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen er i gang med å utarbeide en slik 

strategi og at det nå er etablert tilfredsstillende rutiner for arbeidet mot sosial dumping.  

 

Nittedal kommune har i all hovedsak tatt inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, sanksjoner og 

dokumentasjon i kunngjøringer og kontrakter, og etterlever dermed forskriftsmessige krav i 

kunngjørings- og kontraktsinngåelsesfasen. Dette forebygger sosial dumping og gir også 

kommunen adgang til å føre nødvendig kontroll med at krav om lønns- og arbeidsvilkår overholdes 

av leverandørene. Revisjonen vurderer dermed at Nittedal kommune i stor grad har ivaretatt sitt 

ansvar for å forhindre sosial dumping i disse fasene.  

 

Når det gjelder kommunens plikt til å føre nødvendig kontroll, er revisjonens vurdering at Nittedal 

kommune i liten grad etterlever krav og retningslinjer som skal forhindre sosial dumping i 

kontraktsoppfølgingsfasen i de fire utvalgte prosjektene. Forskriften presiserer ikke hva som inngår i 

nødvendig kontroll, men det legges til grunn at det som minimum bør gjennomføres 

risikovurderinger. Nittedal kommune har ikke vurdert risiko skriftlig for noen av prosjektene. 

Kommunen har innhentet egenrapportering fra underleverandører i to av fire prosjekter, men har 

ikke innhentet egenrapportering fra hovedleverandørene. Videre har kommunen i liten grad 

gjennomført andre kontrollaktiviteter, som for eksempel dokumentasjonsgjennomgang og stedlig 

kontroll.  

 

Revisjonen vil trekke fram at en viktig årsak til at kommunen i liten grad har ivaretatt sin kontrollplikt, 

er at kommunen manglet rutiner da prosjektene ble igangsatt. Det er positivt at slike rutiner nå er på 

plass. Revisjonen understreker at nødvendig kontroll er en sentral del av arbeidet med å forhindre 

sosial dumping, og at kommunen som minimum bør gjennomføre en skriftlig risikovurdering av 

hovedleverandørene.  
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Forskrift av 8. februar 2008 nr. 112 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

 

Prop. 5 L 2012-2013 Endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlige tilsyn med forskrift 

om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter) 2012 

 

Meld. St. 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv 2011 
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Difi. Hvorfor anskaffelsesstrategi. 15 November 2017a. 

https://www.anskaffelser.no/prosess/innkjopsledelse/anskaffelsesstrategi/hvorfor-

anskaffelsesstrategi (funnet Februar 27, 2018). 

Difi. «Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter - Veileder om beste praksis.» 2015. 

Difi. «Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser.» Veileder, 2014. 

—. Trinn 1 - Risikovurdering. 19 April 2017b. 

https://www.anskaffelser.no/prosess/samfunnsansvar/sosial-dumping/slik-motvirker-du-

sosial-dumping-steg-steg/3-2 (funnet Januar 2018 30). 
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Arbeidet mot sosial dumping i bygg- og anleggsprosjekter. April 2018 

Formål 
Formålet med 
undersøkelsen er å vurdere 
om Nittedal kommune 
ivaretar sitt ansvar for å 
forhindre sosial dumping i 
bygg- og anleggsprosjekter.  

Strategi og rutiner 
 

Nittedal kommune etablerte rutiner for  

for gjennomføring og oppfølging av 

anskaffelser i perioden 2015-2016, som 

regulerer krav til lønns- og 

arbeidsvilkår. Kommunen har per i dag 

ingen overordnet anskaffelsesstrategi, 

men denne er under utarbeidelse.  

 
 

Kontraktsoppfølgingsfasen 
 

Ifølge forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter  skal kommuner 
gjennomføre nødvendig kontroll med at 
krav til lønns- og arbeidsvilkår oppfylles av 
leverandører.  
 
Undersøkelsen viser at  Nittedal kommune 
manglet rutiner for oppfølging da de fire 
prosjektene startet.  
 
Nittedal kommune har ikke vurdert risiko 
skriftlig for noen av prosjektene. 
Kommunen har innhentet 
egenrapportering fra underleverandører i 
to av fire prosjekter, men har ikke 
innhentet egenrapportering fra 
hovedleverandørene. Videre har 
kommunen i liten grad gjennomført andre 
kontrollaktiviteter, som for eksempel 
dokumentasjonsgjennomgang og stedlig 
kontroll.  
 

Anbefalinger 

1. Nittedal kommune bør sørge for at arbeidet mot sosial dumping forankres i anskaffelsesstrategien som er under utarbeidelse.  

2. Nittedal kommune bør i større grad føre nødvendig kontroll med kommende byggeprosjekter, og sørge for at nåværende rutiner for 
oppfølging følges.  

   Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 10-2018 

Kunngjøringsfasen og 
kontraktsinngåelsesfasen 
 

Undersøkelse av fire utvalgte 
prosjekter viser at Nittedal kommune 
har tatt inn krav om lønns- og 
arbeidsvilkår, sanksjoner og 
dokumentasjon i både kunngjøringen 
og kontrakten for tre prosjekter.  
 
Krav om lønns- og arbeidsvilkår og 
dokumentasjon er videre omtalt i 
kunngjøring og kontrakt for det siste 
prosjektet, men informasjon om 
sanksjoner ved brudd på krav om 
lønns- og arbeidsvilkår mangler.  
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Arkivsak-dok. 17/00077-5 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg 12.04.2018 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON I
ROMERIKE KRISESENTER IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om at Romerike revisjon 
kommer tilbake med en oversikt over 
1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling av

revisjon av selskapsavtalen og
2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i

valgperioden.

Vedlegg:  
Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon – Romerike Krisesenter IKS, rapport fra
Romerike revisjon IKS av januar 2018 

Saksframstilling: 

Bakgrunn for saken 
Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll (2017-2020). 
Kontrollutvalget bestilte en oppfølging av forrige eierskapskontroll og en 
forvaltningsrevisjon. Formålet med eierskapskontroll er å følge opp funn fra forrige 
kontroll i 2013. Det ble besluttet at forvaltningsrevisjonen skulle ta for seg driften,
ressursbruk og økonomistyring, samt hvordan formålet for virksomheten ivaretas.
Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget den 28. september 2017, sak 29/17. 

Romerike Krisesenter IKS, ble stiftet i 2011, og er et ressurssenter for kvinner og 
menn som er eller har vært utsatt for vold og/eller mishandling fra en partner, familie
eller andre. De tilbyr råd og veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen og 
bistår med å finne løsninger. Videre tilbys akutt, midlertidig botilbud som også er 
tilpasset barn.  

I det følgende vil det kort bli redegjort for problemstillingene og revisjonens funn og 
konklusjoner. For en fullstendig redegjørelse vises det til rapporten.  

Sak 8/18
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Oppfølging av forrige eierskapskontroll 
 
Problemstilling 1: I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i 
Romerike Krisesenter IKS fulgt opp 
 
Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom 
eierne i en egen prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal 
være organisert som IKS inntil videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra 
forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette punkt. 
 
Eierskapskontrollen har imidlertid avdekket andre funn. Pr. i dag har selskapet ingen 
oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig vedtatt i alle 
kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne 
søk på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne 
alle kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å 
oversende særutskrifter til selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. 
Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i representantskapet. 
 
Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen 
rutine for automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved 
behandling av alle saker som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre 
at det er hensiktsmessig at selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den 
enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med sakshenvisning. 
 
Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. 
Møtet avholdes en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved 
behov. Revisjonen får opplyst at eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det 
skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere utfordrende eierstyringsspørsmål 
har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig sak oppstår tas 
den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 
representantskapsprotokollen. 
 
Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 
representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i 
ytterste konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. 
Videre har noen eiere kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer 
siden man ikke har fått forberedt sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter 
at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som omtalt ovenfor. 
 
Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi 
fra de 14 eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere 
tjenester for mange kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for 
eierne sine. 
 
Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de 
ønsker i tillegg til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og 
årsrapport. Selskapet lager nå egen statistikk på blant annet brukerdøgn som legges 
frem for eierne.  
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Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes 
til eierne seks uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene 
revisjonene har fått oversendt er udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer 
at frister overholdes. 
 
Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og 
implementert.  
 
Eierskapskontroll 
 
Problemstilling 2: Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger 
som er satt fra eiernes side? 
 
Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige 
eierskapskontroll. Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er 
innenfor rammene av selskapets formålsbestemmelse. 
 
Problemstilling 3a: Organisering og ressursbruk - Hvordan er virksomheten i 
selskapet organisert? 
 
Selskapet er organisert som et IKS og er redegjort for i kapittel 2.4. 
 
 
Forvaltningsrevisjon 
 
Problemstilling 3b: Organisering og ressursbruk - Hvordan bruker krisesenteret sine 
ressurser? 
 
Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per 
innbygger) er noenlunde på samme nivå som for andre krisesentre (kr 65 per 
innbygger) i 2016. Bemanningen kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente 
anbefalinger. 
 
I 2014 hadde Romerike krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en 
sammenligning med sju andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte 
mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per 
tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå målsettingen om ytterlige å øke 
antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre viser det seg at 
fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 2016 
målt per tusen innbyggere. 
 
Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned 
fra 2015 til 2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng 
med åpningen av nytt krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre 
krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 
 
Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom 
kommunestørrelse og bruken av krisesenteret.  
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Problemstilling 4: I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for 
økonomistyring og blir disse etterlevd i praksis? 
 
Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et 
tilfredsstillende system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker 
imidlertid også på noen avvik og forbedringspunkter. 
 
I tillegg til konklusjonen og det som er nevnt ovenfor, kommenterer revisjonen 
spørsmålet om krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå 
som kommunene. Revisjonen mener det kan være naturlig å legge seg på samme 
deflator som kommunene. Kommunene får føringer på dette fra staten. Andre 
behovsendringer som nye stillinger, inventar og utstyr ut over rammen må 
selvfølgelig løftes fram særskilt i tillegg. 
 
Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må 
dekke sine underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets 
handlingsrom vil etter hvert framstå som svært begrenset og det er heller ingen 
ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe manglende likviditet hvis det skulle 
oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette spørsmål som 
eierne bør ta stilling til. 
Hvis selskapet har et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige 
svingninger og uforutsette hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for 
likviditet og egne fondsmidler og ta dette opp med eierne. 
Størrelsen på et disposisjonsfond er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. 
 
Uttalelser til rapporten 
 
Rapporten forelegges representantskapets leder (eierskapskontrollen), styreleder og 
daglig leder (eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen) til uttalelse. Svar på 
foreleggelse følger som vedlegg til rapporten og kommenteres i sammendraget foran 
i rapporten. 
 
Revisjonens anbefalinger 
 
Romerike Krisesenter IKS bør vurdere punktene under «avvik og 
forbedringspunkter» og sørge for nødvendig oppfølging i styret og hos eierne. Dette 
omfatter: 

a. Ta nærmere stilling til når det skal gjennomføres budsjettendringer (IKS-loven 
§ 19). 

b. Ta stilling til bruken av premiefondet (dette omfatter saldo og årlig avkastning). 
c. Nedfelle ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder skriftlig. 
d. Utarbeide et overordnet økonomireglement (arbeidet er påbegynt). 

 
 
Sekretariatets oppsummering 
Basert på daglig leder og styreleders tilbakemeldinger i etterkontrollen og 
eierskapskontrollen fremkommer det at eierkommuner ikke har noen rutine for å 
oversende særutskrifter til selskapet etter kommunestyrebehandling. Det er imidlertid 
ikke undersøkt hvilke kommuner dette gjelder for.  
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Undersøkelsen viser at selskapet ønsker å få på plass en omforent og tydelig felles 
eierstrategi fra de 14 eierkommunene. Selskapet peker på at de skal produsere 
tjenester for mange kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for 
eierne sine.  
 
Revisjonen peker på at selskapet bør ha et disposisjonsfond som vil gi selskapet 
mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette hendelser, uten å måtte gå til 
eierne å be om ytterligere bevilgninger. Størrelsen på et disposisjonsfond er etter 
revisjonens oppfatning et eierspørsmål. 
 
Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et 
tilfredsstillende system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker 
imidlertid også på noen avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 
etterlevelse. 
 
Behandling av rapporten 
 
I forbindelse med behandling av rapporten i Skedsmo kontrollutvalg den 12.3.18 ble 
saken tatt til foreløpig orientering, og Romerike revisjon ble bedt om å komme tilbake 
med en oversikt over 
1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling av 

revisjon av selskapsavtalen og 
2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i 

valgperioden. 
 
Sekretariatet foreslår derfor at kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og 
behandler saken i sin helhet i neste møte. Det legges opp til at revisjonen 
presenterer rapporten i dette møtet. 
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ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 1 

 

SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll i kontrollperiode (2017-2020) og 

bestillinger i kontrollutvalgene høsten 2017. 

 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

 

1. I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp 

2. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

3. Organisering og ressursbruk 

      a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

      b) Hvordan bruker de sine ressurser? 

4. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Etterkontrollen etter forrige eierskapskontroll (problemstilling 1) samt problemstilling 2 og 3a) er 

besvart under eierskapskontrollen. Problemstilling 3b) og 4 er besvart under forvaltningsrevisjonen.  

Revisjonens oppsummering av del 1 Eierskapskontrollen  

I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS fulgt 

opp 

Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom eierne i en egen 

prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal være organisert som IKS inntil 

videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette 

punkt. 

 

Pr. i dag har selskapet ingen oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig 

vedtatt i alle kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne søk 

på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne alle 

kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å oversende særutskrifter til 

selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i 

representantskapet.  

 

Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen rutine for 

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre at det er hensiktsmessig at 

selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med 

sakshenvisning.  
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Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. Møtet avholdes 

en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved behov. Revisjonen får opplyst at 

eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere 

utfordrende eierstyringsspørsmål har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig 

sak oppstår tas den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 

representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 

representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i ytterste 

konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. Videre har noen eiere 

kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer siden man ikke har fått forberedt 

sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som 

omtalt ovenfor.  

 

Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi fra de 14 

eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere tjenester for mange 

kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for eierne sine. 

 

Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de ønsker i tillegg 

til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og årsrapport. Selskapet lager nå egen 

statistikk på blant annet brukerdøgn som legges frem for eierne. Statistikken er unntatt 

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes til eierne seks 

uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene revisjonene har fått oversendt er 

udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer at frister overholdes.  

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra eiernes 

side? 

Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige eierskapskontroll. 

Formålet reflekterer kravene i krisesenterloven og loven er ikke endret siden selskapsstiftelsen.  

 

Ifølge informasjon revisjonen har mottatt favner selskapets formål også skjæringspunktet mellom 

oppgaver både krisesenteret og kommunene skal løse. Diskusjonen har vært i hvilken grad 

krisesenteret skal involveres når brukerne returnerer til sine respektive kommuner med hensyn til 

tjenester som NAV, politiet m.m. Funnene viser at samarbeidet med de ulike eierkommunene 

varierer, men at god kontakt med kommunene gir effekt om man involverer de med kjennskap til 

brukerne.  
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Selskapets handlingsplan og strategiske fokusområder utdyper formålet i detalj, og disse er lagt 

frem for eierne i representantskapsmøte.  

 

Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse. 

Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

Selskapet er organisert som et IKS og er redegjort for i kapittel 2.4. 

Revisjonens oppsummering av del 2 Forvaltningsrevisjon  

Hvordan bruker krisesenteret sine ressurser? 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som for andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen 

kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om ytterlige å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre 

viser det seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 

2016 målt per tusen innbyggere. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 
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I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og blir disse 

etterlevd i praksis? 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har 

selskapet etablert 

tilfredsstillende system 

for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig informasjon samt rettidig 

regnskapsavleggelse. 
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Avvik og forbedringspunkt  Positive funn 

1. Egenkapitalinnskuddet (tilhører pensjon) er ikke 

budsjettert (forskrift om årsbudsjett § 2b). Det er 

opplyst at dette vil bli endret; det er positivt. 

2. Styrets vedtok den 31.5.2016 å gi tillatelse til 

oppdekking fra driftsfond i forbindelse med 

iverksatt tiltak for å unngå avvisninger. Styret har 

ikke fullmakt til å disponere disposisjonsfondet. 

Denne fullmakten ligger til representantskapet 

(IKS-loven § 19, forskrift om årsbudsjett § 2 og 

selskapsavtalen). 

3. Delegering fra styret til daglig leder er ikke fullt ut 

skriftlig når det gjelder budsjettfullmakter (for 

eksempel fullmakt til å se budsjett på hovedpost i 

sammenheng eller fullmakt til å se lønn og 

sykepengerefusjon i sammenheng).  

4. Det er ikke tatt stilling til bruk eller ikke bruk av 

avkastningen som legges til premiefondet i KLP. 

Fondet har en saldo på en million kroner i tillegg til 

årlig avkastning. 

5. Det er ikke utarbeidet et overordnet 

økonomireglement. En nærmere beskrivelse av 

ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder 

kan for eksempel inngå i et slikt reglement. 

Revisjonen er gjort kjent med at dette arbeidet er 

påbegynt, noe som er positivt. 

 Selskapet har på plass mange detaljerte 

prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for 

alle. Anvisningsmyndigheten er lagt til leder 

og nestleder. Styreleder anviser daglig 

leders lønn med mer.  

 

 Rutiner for virksomheten er på plass, 

herunder en detaljert avtale med 

regnskapsfører (Lørenskog kommune). 

 

 Det er rutiner som sikrer de fleste 

støttefunksjoner. 

 Budsjett og økonomiplan utarbeides og 

legges fram for representantskapet. 

 Det rapporteres til styret på budsjett og 

regnskap, både på overordnet nivå og 

detaljert på kontonivå. 

 Budsjettendringer legges fram for 

representantskapet når de foretas. Ved 

større avvik innenfor det vedtatte budsjett, 

kan styret ved behov justere budsjettet. 

 

Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et tilfredsstillende 

system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker imidlertid også på noen avvik og 

forbedringspunkter. 

 

I tillegg til konklusjonen og det som er nevnt ovenfor, kommenterer revisjonen spørsmålet om 

krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som kommunene. Revisjonen 

mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som kommunene. Kommunene får 

føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å uttale seg om en deflator alltid skal 

ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 prosent. Andre behovsendringer som nye stillinger, 

inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke sine 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  
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Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 

Uttalelse til rapporten fra representantskapets leder, styreleder og daglig leder 

Representantskapets leder, Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune, ble i brev av 

15.1.2018 gitt anledning til å gi uttrykk for sitt syn på rapportens del 1 om eierskapskontrollen. I 

svarbrev datert 29.1.2018 (vedlegg 5) skriver representantskapets leder at han registrerer at 

undersøkelsen viser at krisesenterets virksomhet per i dag er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse, og legger til «[e]ierskapskontrollen tas til etterretning». 

 

Styreleder, Kari Hauge, og daglig leder, Laila Durrani, ble i brev av 15.1.2018 gitt anledning til å 

uttale seg til rapportens del 2 om forvaltningsrevisjonen.  

 

Styreleder skriver i e-post 30.1.2018 at hun stort sett synes rapporten er dekkende. «Det eneste jeg 

har behov for å påpeke er punktet hvor det antydes at krisesenteret bør ha en deflator på samme 

nivå som kommunene. Samtidig står det at "andre behovsendringer utover rammen må løftes fram i 

særskilte tillegg". Med to representantskapsmøter i året og lang behandlingstid på sakene kan dette 

bli en utfordring. Men enda viktigere er det som det helt riktig påpekes, at krisesenteret selv må 

dekke underskudd, mens overskuddet trekkes inn. Jeg har min sterke tvil om eierne vil gå for 

tilleggsbevilgninger selv om senteret skulle få behov.»  

 

Daglig leder gir uttrykk for at hun har gitt noen innspill til høringsutkastet som det er tatt hensyn til i 

den endelige rapporten, og at hun ikke ser behov for å avgi høringsuttalelse i tillegg.  
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Romerike Krisesenter IKS bør vurdere punktene under «avvik og forbedringspunkter» og 

sørge for nødvendig oppfølging i styret og hos eierne. Dette omfatter: 

a. Ta nærmere stilling til når det skal gjennomføres budsjettendringer (IKS-loven § 19). 

b. Ta stilling til bruken av premiefondet (dette omfatter saldo og årlig avkastning). 

c. Nedfelle ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder skriftlig. 

d. Utarbeide et overordnet økonomireglement (arbeidet er påbegynt). 

 

 

 

 

Jessheim, 30. januar 2018  

 

 



8/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS - 17/00077-5 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 8 

 

1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll i kontrollperiode (2017-2020). 

Bestillingen i de respektive kontrollutvalg ble foretatt i Skedsmo 4. september 2017 (68/17), 

Lørenskog 10. oktober 2017 (28/17), Nittedal 28. september 2017 (29/17), Rælingen 3. oktober 

2017 (32/17), Fet 12. september 2017 (27/17), Sørum 12. september 2017 (25/17), Aurskog-Høland 

6. september 2017 (25/17), Hurdal 5. september 2017 (27/17), Ullensaker 12. oktober 2017 (31/17), 

Eidsvoll 4. september 2017 (30/17), Nannestad 13. september 2017 (29/17), Gjerdrum 25. 

september 2017 (36/17) og Nes (Akershus) 10. oktober 2017 (37/17). 

 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de 

selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

(selskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 jf. § 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. 

 

Romerike Revisjon gjennomførte en eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS i 2013. Formålet 

med denne etterkontrollen er å følge opp funn fra forrige kontroll. I tillegg har kontrollutvalgene 

bestilt forvaltningsrevisjon om økonomioppfølging. 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 

Kontrollutvalgene bestilte eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet Romerike 

Krisesenter IKS i de første møtene i 2017. Bestillingens utgangspunkt er overordnet analyse og plan 

for selskapskontroll 2017-2020. Kontrollutvalgene vedtok en oppfølging av forrige eierskapskontroll 

og en forvaltningsrevisjon. Videre fremhevet noen av utvalgene1 at forvaltningsrevisjonen skulle ta 

for seg driften, ressursbruk og økonomistyring, samt hvordan formålet for virksomheten ivaretas. 

 

På bakgrunn av ovennevnte utarbeidet revisjonen forslag til prosjektplan som ble vedtatt av alle 

kontrollutvalgene. Revisjonen ble bedt om å undersøke følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp? 

 

1. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

                                                

 

 
1
 Rælingen kontrollutvalg sak 3/17 i møte 24.1.2017 Under møtebehandling, Nannestad kontrollutvalg sak 

3/17 i møte 8.2.2017 og Nes kontrollutvalg sak 3/17 i møte 25.1.2017 Under møtebehandling. Skedsmo 

kontrollutvalg behandlet saken i møte 6.2.2017, sak 5/17 og Under møtebehandling framkommer at saken ble 

drøftet i utvalget. 
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2. Hvordan er virksomheten i selskapet organisert og hvordan bruker de sine ressurser? 

3. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Revisjonen har valgt å besvare problemstillingene ovenfor på følgende måte: 

 

1. I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp 

2. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

3. Organisering og ressursbruk 

      a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

      b) Hvordan bruker de sine ressurser? 

4. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Etterkontrollen etter forrige eierskapskontroll (problemstilling 1) samt problemstilling 2 og 3a) 

besvares under eierskapskontrollen. Problemstilling 3b) og 4 besvares under forvaltningsrevisjonen. 

Denne justeringen er gjort av praktiske hensyn og er ikke ment å innvirke på innholdet i revisjonens 

undersøkelse. Revisjonen har kommet til at tematikken i problemstilling 2 hører til eierskapskontroll 

sammen med problemstilling 3a).  

 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til en virksomhet på det området som er 

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot.  

 

I denne undersøkelsen utledes kontrollkriterier til problemstilling 1 og 2. Problemstilling 3 er i sin 

helhet beskrivende (deskriptiv) og det utledes derfor ikke kriterier. Til problemstilling 4 utledes 

revisjonskriterier. Kontroll- og revisjonskriteriene følger som vedlegg 1 og 2 til denne rapporten. 

 

Rapporten forelegges representantskapets leder (eierskapskontrollen), styreleder og daglig leder 

(eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen) til uttalelse. Svar på foreleggelse følger som vedlegg 

til rapporten og kommenteres i sammendraget foran i rapporten. 
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Del 1 Eierskapskontroll 
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2 EIERSKAPSKONTROLL 

2.1 Innledning 

Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for 

vold og/eller mishandling fra en partner, familie eller andre. De tilbyr råd og veiledning, informasjon, 

kartlegging av situasjonen og bistår med å finne løsninger. Videre tilbys akutt, midlertidig botilbud 

som også er tilpasset barn.  

2.2 Problemstilling og metode 

Denne kontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. Denne 

eierskapskontrollen besvarer følgende problemstillinger: 

 

Problemstilling 3 er deskriptiv og det utledes ikke kriterier. 

 

I tillegg vil undersøkelsen følge opp eierskapskontrollen i Romerike Krisesenter IKS fra 2013 

(problemstilling 1). Dette gjøres i form av en etterkontroll av de funn og vurderinger som ble påpekt i 

forrige eierskapskontroll. Det betyr at kontrollen er avgrenset til en vurdering av i hvilken grad 

anbefalingene fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp. Vurderingen og anbefalingen fra forrige 

kontroll er gjengitt i tabell nedenfor og systematisert i tre anbefalinger.  

 

Anbefalinger fra eierskapskontroll 2013: 

Problemstilling 2 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra eiernes side? 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert? 

Anbefaling 1 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. Dessuten er 

valg av organisasjonsmodell for selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av eierkommunene. Eierne bør 

derfor vurdere å opprette et felles fora i tillegg til representantskapet for å kunne drøfte 

eierstyringsspørsmål, som for eksempel selskapsform, endringer av selskapsavtalen, rammene for 

eierstyringen og rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke blir etablert på permanent basis, så 

kan det i alle fall vurderes for en periode fremover. 

Anbefaling 2 
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Disse anbefalingene er gjort om til kontrollerbare problemstillinger som gjengis foran i hver av 

delkapitlene. Kontrollen består av å kartlegge og beskrive hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

Revisjonen oppsummerer til slutt i hvilken grad avvikene fra forrige kontroll er fulgt opp, se punkt 

2.6.4. 

 

Problemstillingene besvares metodisk gjennom dokumentanalyse og intervju av 

representantskapsleder, styreleder og daglig leder. Revisjonen anser dette som tilstrekkelig 

datagrunnlag for å svare opp en etterkontroll av tidligere eierskapskontroll. Intervjuene er som 

sedvanlig verifisert av intervjuobjektene og utkast til rapport er forelagt representantskapsleder, 

styreleder og daglig leder for uttalelse før endelig ferdigstillelse og oversendelse til 

kontrollutvalgene. 

2.3 Krisesenterets utvikling 

Generelt 

Krisesentrene ble startet opp av kvinnegrupper og ideelle stiftelser i sin tid. Noen få krisesentre ble 

opprettet av kommunene. Den 1. januar 2010 trådte lov 19. september 2009 nr. 44 om kommunale 

krisesentertilbod (krisesenterlova) i kraft som pålegger alle kommuner å sørge for et 

krisesentertilbud til befolkningen.2 Krisesenterdriften ble lagt inn i rammetilskuddene og ordningen 

med statstilskudd falt bort. Fra 2011 økte staten kommunenes rammetilskudd for å finansiere et 

krisesentertilbud som alle personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner kan benytte 

seg av.  

 

Forskning viser at krisesentrenes driftsform endret seg etter at krisesenterlova trådte i kraft. I 2009 

var 12 prosent av krisesentrene organisert som et IKS-selskap. Denne type selskapsorganisering 

økte til 28 prosent i 2013 (NOVA 2014). Forskningsrapporten peker videre på at kommunene bruker 

mer på krisesentertilbud enn økningen i rammetilskuddene skulle tilsi. Utgiftene per innbygger i 

Akershus økte fra 2011 (45 kroner per innbygger i fylket) til 2013 (57 kroner per innbygger). 

Landsgjennomsnittet økte i samme periode i 2011 fra 53 kroner per innbygger til 2013 med 66 

kroner per innbygger (NOVA 2014).  

                                                

 

 
2
 I forbindelse med lovendringen i 2010 (krisesenterlova) etablerte man også interkommunale løsninger. 

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 seg om at selskapet følger dette opp. 

Anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor regler og 

rammer som gjelder for selskapet. 
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Om Romerike krisesenter IKS 

Romerike krisesenter IKS ble stiftet i 2011. De flyttet inn i nye lokaler juni 2014. Det medførte 

brukerendringer i fysiske lokaler og intern organisering med blant annet endret arbeidstid, økt 

spisskompetanse, forbedrede brukermøter og økt samarbeid med frivillige organisasjoner 

(Årsrapport 2014, s. 3). 

 

I 2015 økte krisesenterets brukertall. I følge selskapets årsmelding førte økningen til at senterets 

kapasitet ble sprengt som igjen resulterte i flere brukeravvisninger (Årsrapport 2014, s. 3). 

Utviklingen i antall brukere er gjengitt i tabell 1 nedenfor. 

 

Tabell 1 Utvikling i antall brukere ved Romerike Krisesenter IKS 2014 - 2016 

Beboere og dagbrukere 2014 2015 2016 

Beboere, kvinner 143 155 146 

Beboere, menn 8 15 8 

Beboere, barn 132 152 141 

Beboere totalt 283 322 295 

Dagsamtaler 82 294 348 

Antall døgn 6.098 7.901 7.078 

Botid: Oppholdsdøgn i gjennomsnitt 21,5 24,5 24,0 

Kilde: Årsrapport 2016, 10 

 

Tabellen viser antall beboere, fordelt på kvinner, menn og barn for årene 2014, 2015 og 2016. Antall 

dagsamtaler har gått opp i perioden som er i tråd med senterets mål. Dette bidrar til å sikre 

oppholdsplass til de som har høyest risiko. I samme periode har antall oppholdsdøgn økt fra 2014 til 

2015, men gått noe ned fra 2015 til 2016. I gjennomsnitt har antall oppholdsdøgn gått opp fra 2014 

til 2015, for så å gå litt ned fra 2015 til 2016. Antall oppholdsdøgn i 2016 tilsvarer gjennomsnittlig 19-

20 personer boende på krisesenteret hver natt og halvparten av disse var barn (Årsrapport 2016, s. 

14). 

2.4 Selskapets organisering  

2.4.1 Innledning 

I dette delkapittelet behandles problemstilling 3 om selskapets organisering og ressursbruk, bokstav 

a. 
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2.4.2 Eiere og eierandeler 

Selskapet eies av 14 kommuner som er representert med en stemme hver i representantskapet. 

Representantene velges for fire år av gangen og valgperioden for disse følger kommunestyrets 

valgperiode.  

 

Eier- og ansvarsandeler i selskapet er fordelt på kommunene etter folketall, jf. selskapsavtalen 

punkt 3, som vist i tabellen nedenfor. 

 

Tabell 2 Oversikt over selskapets eiere og eierandeler 

Eierkommuner Eierandel i prosent 

Skedsmo 19,0 % 

Lørenskog 12,9 % 

Ullensaker 12,0 % 

Nittedal 8,3 % 

Eidsvoll 8,4 % 

Nes 7,5 % 

Rælingen 6,2 % 

Sørum 6,3 % 

Aurskog-Høland 5,7 % 

Nannestad 4,3 % 

Fet 4,1 % 

Gjerdrum 2,3 % 

Enebakk* 2,0 % 

Hurdal 1,0 % 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert? 
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Eierkommuner Eierandel i prosent 

SUM 100 % 

Pr. oktober 2017, tall hentet fra bisnode 

* Enebakk kommune er tilknyttet to krisesentre, henholdsvis Romerike Krisesenter IKS og Follo Krisesenter IKS. 

2.4.3 Styresammensetning 

Styret består av: 

 Kari Hauge, styrets leder 

 Cathrine Ruth Grüner-Hegge Gundersen, nestleder 

 Kari Ingebjørg Vatndal Rustad, styremedlem 

 Inge Marius Trana, styremedlem 

 Ola Løberg, styremedlem 

 Siw Elin Strøm, styremedlem (ansattvalgt styremedlem til mai 2016) 

 Elizabeth Dahl, styremedlem (ansattvalgt styremedlem fra mai 2016) 

 

Daglig leder er Laila Durrani. 

2.4.4 Selskapsorganene 

Selskapsavtalens3 punkt 4 om selskapets styrende organer beskriver oppgaver og myndighet for 

representantskapet, styret og daglig leder. Representantskapet er selskapets øverste organ 

(selskapsavtalen punkt 4.1.1). Representantskapet velger selskapets styre (se selskapsavtalen 

punkt 4.2.1) som er daglig leders nærmeste overordnede. Ifølge styreinstruksen, datert januar 2014, 

er styret Romerike Krisesenters alminnelige forvaltningsorgan og setter den overordnede fokus og 

dagsorden for selskapet. Styret bidrar med ekstern kompetanse og erfaring ovenfor 

administrasjonen. Styret ansetter daglig leder som er direkte ansvarlig overfor styret og utenfor 

styremøtene rapporterer daglig leder til styrets leder.  

2.4.5 Administrativ organisering 

Representantskap og styret er redegjort for ovenfor. Organisasjonskartet nedenfor viser selskapets 

organisering av eiere, styret og administrasjonen.  

  

                                                

 

 
3
 Selskapsavtalen ble sist endret 21.4.2015 
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Figur 1 Organisasjonskart 

 
Oversikt hentet fra årsrapport 2016, s. 12. 

 

Selskapet hadde 18 årsverk fordelt på 23 ansatte per 31.12.2017. Krisesenteret er døgnbemannet 

og ansatte går i døgnkontinuerlig turnus. 

 

Selskapets administrasjon er: 

 daglig leder 

 nestleder 

 administrasjonskonsulent  

 

Delegasjonsreglementet viser til selskapsavtalen som regulerer selskapets myndighetsnivåer (og 

organisasjonskartet). Daglig leder er øverste myndighet internt i selskapet og nestleder er daglig 

leders stedfortreder.  

 

Brukerrettede stillinger er: 

 miljøterapeuter 

 barnefaglig team 

 miljøarbeidere  

 

I 2017 hadde senteret 17 brukerrettede årsverk. Til sammenligning hadde selskapet 13 

brukerrettede årsverk i 2015, 16 brukerrettede årsverk per 1. oktober i 2016. 
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I barnefaglig team er det tre ansatte, noe som gir et godt faglig forankret tilbud til barna og 

ungdommene på krisesenteret (årsrapport 2016). De øvrige ansatte består av miljøterapeuter og 

miljøarbeidere fordelt på tolv årsverk. De ansatte har erfaring fra offentlig og privat sektor, og god 

kunnskap om vold i nære relasjoner og viktige relaterte fagområder.  

 

Krisesenterets ledelse ønsker hele årsverk og minimal bruk av deltidsstillinger for å skape 

kontinuitet og forutsigbarhet i senterets brukerrettede arbeid. 

2.5 Er selskapets drift innenfor rammene av formålet med selskapet? 

I dette delkapitlet besvares følgende problemstilling: 

2.5.1 Kort om kontrollen fra 2013 

I forrige eierskapskontroll viste revisjonen til at Krisesenteret på det tidspunktet drev «innenfor de 

rammene som er gitt i formålsbestemmelsen». Kontrollen konkluderte med at selskapets virksomhet 

var innenfor rammene av selskapsavtalens formålsbestemmelse. 

 

Krisesenterets formålsbestemmelse lyder (se selskapsavtalens punkt 2): 

Selskapets formål er å drive Romerike Krisesenter (RKS). RKS skal inneholde et midlertidig botilbud 

og rådgivning til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære 

relasjoner, og ellers oppfylle de krav til krisesentre som følger av lov om kommunale 

krisesentertilbud (krisesenterlova) av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 

Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet, og skal herunder blant annet omfatte:  

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud og oppfølging sammen med 

kommunen i reetableringsfasen.  

Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet.  

Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige hjelpeapparatet, andre krisesentre og 

aktører for å fremme virksomhetens formål.  

Krisesenteret skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være tilknyttet bestemte 

organisasjoner eller trossamfunn. 

Formålsbestemmelsen er basert på krisesenterlovens krav til hva et krisesenter skal inneholde. 

Krisesenterloven § 2 beskriver kravene til krisesentertilbudet og kommunene. Ifølge første ledd er 

kommunene ansvarlig for at det eksisterende krisesentertilbudet kan benyttes av «personar som er 

Problemstilling 2 Kriterier 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de 

forutsetninger som er satt fra eiernes side? 

Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 
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utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt 

og mellombels butilbod.» Andre ledd beskriver tilbudskravene som skal gi «brukarane støtte, 

rettleiing og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet.» I forarbeidene skal 

krisesenteret også «omfatte eit heildøgns krisesenter eller eit tilsvarande trygt butilbod (a), eit 

dagtilbod (b), ein døgnope krisetelefon (c), og eit tilbod om oppfølgjing i reetableringsfasen (d). 

Krisesentertilbodet skal bestå av alle dei fire tenestene. Tilbodet kommunen er pålagt å sørgje for 

etter føresegna andre ledd bokstav a til d, har til formål å gi brukarane støtte, rettleiing og hjelp til å 

ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet.» (Ot.prp.nr 96 (2008-2009) s. 76). 

 

Botilbudet er et lavterskeltilbud (beredskapstilbud) brukere kan oppsøke direkte i en krisesituasjon 

uten timeavtale og/eller annen henvisning jf. paragraf 2 tredje ledd. Reetableringsfasens støttetilbud 

ses i sammenheng med andre kommunale tjenester. Kommunen plikter å samordne tjeneste og 

tilbud. Kommunen skal sørge for god tilbudskvalitet og krisesentertilbudet må oppfylle visse faglige 

og innholdsmessige standarder, også rent fysisk. Krisesenterets ansatte bør ha kompetanse til å ta 

vare på mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal også drive utadrettet 

virksomhet, samarbeide med annet hjelpeapparat, være politisk nøytralt og ikke tilknyttet en 

bestemt organisasjon eller trossamfunn (Ot.prp.nr 96 (2008-2009) s. 77). 

2.5.2 Funn 

Ifølge representantskapsleder er selskapets formål ikke endret siden forrige eierskapskontroll. 

Selskapets formål i gjeldende selskapsavtale gjengir kravene i krisesenterloven og loven er ikke 

endret siden selskapet ble stiftet.  

 

Styreleder er av den oppfatning at krisesenteret drives etter selskapets formål. Daglig leder uttaler 

at selskapet følger krisesenterloven som er uttømmende. Daglig leder mener med andre ord at 

Romerike Krisesenter driver med alt som krisesenterloven pålegger og at senterets drift fyller lovens 

krav til et Krisesentertilbud for kommunene.   

 

Representantskapsleder uttaler i samtale med revisjonen at skjæringspunktet mellom oppgaver 

krisesenteret løser opp mot oppgaver kommunen skal løse har vært drøftet tidligere. Spørsmålet 

har vært i hvilken grad og på hvilken måte krisesenteret involveres med hensyn til brukerne som 

returnerer til sine respektive kommuner. Krisesenteret skal være en ressurs for kommunene, og det 

kan gi en god effekt om man involverer de som har kjennskap til brukere. Det kan skape bedre 

forutsetninger med samarbeid opp mot NAV og andre kommunale tjenester. Det har vært en 

diskusjon om eierne er av den oppfatning at krisesenteret bør ha en rolle her. 

Representantskapsleder fremhever at krisesenteret bør bidra slik at det skapes god kontakt mellom 

for eksempel krisesenteret og politiet, NAV m.m. Representantskapslederen oppfatter ikke dette 

som utenfor krisesenterets mandat og formål. 

 

Krisesenterets daglige leder påpeker i intervju med revisjonen at senteret samarbeider med alle 

kommunetjenestene som for eksempel NAV, politiet m.m. Samarbeidet med de 14 

deltakerkommunene varierer.  

 



8/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS - 17/00077-5 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 19 

 

Krisesenterets første handlingsplan for 2014 - 2017 ble enstemmig vedtatt i representantskapsmøte 

18. november 2014, sak 14/14. Siden er både handlingsplan 2016 - 2019 og gjeldende 

handlingsplan for 2017 - 2020 vedtatt hvor det understrekes at krisesenteret er: 

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud. 

Et gratis dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen i samarbeid med kommunen. 

Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet.  

Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet, og sammen med 

kommunen ha et fokus på forebygging av vold og trusler om vold i nære relasjoner. 

Senterets strategiske fokus i perioden er knyttet til  

 Brukeren i fokus 

 Nærvær 

 Kommunikasjon 

 Samarbeid 

 Kompetanse 

Hvordan dette skal oppnås er knyttet til fem til sju tiltak innenfor hvert av ovennevnte områder. 

Tiltakene er tidfestet og det er oppnevnt en ansvarlig for hvert tiltak. 

 

I innstillingen til representantskapsmøte 28. september 2017, sak 10/17, ble handlingsplanen for 

2018 - 2021 fremlagt. Selskapets fremtidige strategiske fokusområder i perioden er brukeren i 

fokus, nærvær, kommunikasjon, samarbeid og kompetanse. 

2.5.3 Vurdering 

Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige eierskapskontroll. 

Formålet reflekterer kravene i krisesenterloven og loven er ikke endret siden selskapsstiftelsen.  

 

Ifølge informasjon revisjonen har mottatt favner selskapets formål også skjæringspunktet mellom 

oppgaver både krisesenteret og kommunene skal løse. Diskusjonen har vært i hvilken grad 

krisesenteret skal involveres når brukerne returnerer til sine respektive kommuner med hensyn til 

tjenester som NAV, politiet m.m. Funnene viser at samarbeidet med de ulike eierkommunene 

varierer, men at god kontakt med kommunene gir effekt om man involverer de med kjennskap til 

brukerne.  

 

Selskapets handlingsplan og strategiske fokusområder utdyper formålet i detalj, og disse er lagt 

frem for eierne i representantskapsmøte.  

 

Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse. 
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2.6 Etterkontroll av tidligere eierskapskontroll (2013) 

2.6.1 Organisasjonsmodell, koordinering av eierstyringen og rapportering til eierne 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på dagsorden og avklart?  

I forrige eierskapskontroll viste revisjonen til at selskapsformen er en viktig del av eierstyringen. Det 

ble vurdert som hensiktsmessig at eierne avklarte og stod samlet om en organisasjonsform, og 

revisjonen påpekte at det kan være uheldig for selskapsdriften om selskapsformen kontinuerlig er 

på dagorden.   

Funn 

I representantskapsmøte 27. april 2016, sak 12/16, fremmet Rælingen kommune forslag om at 

endret selskapsform bør tas opp til vurdering. Vedtaket ble oversendt eiermøte for vurdering. 

 

På eiermøtet avholdt 15. september 2016 drøftet man om «dagens organisasjonsform bør undergis 

en evaluering med sikte på å få vurdert om en endring av denne vil tjene samarbeidsområdet 

bedre». I og med at alle eierne ikke var representert på eiermøtet, fulgte representantskapsleder 

opp problemstillingen i brevformat til alle eierkommunene om en slik prosess var ønsket. Dette for å 

koordinere eiernes beslutningsgrunnlag og, som representantskapsleder, få en tilbakemelding på 

hvorvidt en evalueringsprosess var ønsket. IKS-formen hadde på dette tidspunktet fått virke i noen 

år og enkelte eiere hadde ytret ønske om en selskapsformvurdering. Om «et rimelig antall eiere 

melder interesse for en slik evaluering» vil det også være avklarende for selskapet med en slik 

prosess. Det ble presisert at en eventuell evalueringsprosess ligger hos eierne, og ikke selskapet.4 

 

Representantskapsleder fremhever at spørsmålet om selskapsform må settes på dagsorden fra tid 

til annen, særlig i forhold til kommunesammenslåingen.  

                                                

 

 
4
 Se brev om evaluering av organisasjonsform i vedlegg 4. 

Anbefaling 1 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover.  

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 
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I intervju med revisjonen uttaler styreleder at valg av selskapsmodell stadig blir diskutert. Det 

varierer eierne imellom hvor opptatt de er av selskapsmodellen. Styreleder mener at når man har 

bestemt seg for denne modellen bør spørsmålet bero i to til tre år. Styreleder mener videre at det er 

en utfordring at ikke alle eierne er til stede i debatten, det vil si på eiermøtene eller på 

representantskapsmøtene. 

 

Daglig leder oppfatter at eierne har stilt spørsmålet om selskapsform i bero. Daglig leder synes det 

er fint å få ro om dette spørsmålet slik at selskapet kan driftes videre. Daglig leder understreker at 

det uansett er et eierstyrt spørsmål. 

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle kommunestyrer? 

I forrige eierskapskontroll gjennomgikk revisjonen to revideringer av selskapsavtalen. Ifølge 

selskapsavtalen (punkt 6.1) krever avtaleendringer enstemmig vedtak i representantskapet. 

Revisjonen omtalte selskapsavtalens første revideringsprosess som man mente illustrerte 

utfordringene med eierstyringen. Revisjonen påpekte at «forslag til endringer i selskapsavtalen skal 

behandles med enstemmig tilslutning i representantskapet, før den eventuelt sendes kommunene 

for behandling i kommunestyrene, jf. selskapsavtalen 6.1, se også IKS-loven § 4.» IKS-lovens § 4 

tredje ledd oppstiller minstekravene til selskapsavtalen. 

Funn 

Ifølge representantskapsleder er selskapsavtalen fra 2015 vedtatt i alle kommunestyrene så langt 

han kjenner til.  

 

Representantskapsleder opplyser til revisjonen at selskapet har hatt en krevende oppstart, både 

rent administrativ og på eiersiden. Men dette er et tilbakelagt stadium. Selskapet har hatt 

begrensede ressurser når det gjelder de mange juridiske og administrative forhold som skulle på 

plass når man oppretter et nytt selskap. Dette skapte blant annet utfordringer for korrekt håndtering 

av endringer i selskapsavtalen. Han er av den oppfatning at eierkommunene kunne støttet mer opp 

om selskapet i denne prosessen enn det som var tilfelle. 

 

I samtale med revisjonen mener styreleder at hun ikke tror selskapsavtalen er gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrene.  

 

Daglig leder forklarer i intervju med revisjonen at hun ikke har greid å følge med på og finne frem til 

protokollene fra alle kommunestyrene. Hun har heller ikke mottatt særutskrifter av protokollene fra 

kommunene for 2014 til tross for gjentatte purringer på eierkommunene. Daglig leder får aldri 

automatisk tilsendt særutskrift av kommunestyreprotokoller som dreier seg om krisesenteret. Hun 

opplever det som krevende å etterspørre og purre inn disse protokollene fra kommunene. 

Selskapsavtalen er gyldig vedtatt av representantskapet. 
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c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og koordinere rammene for 

eierstyringen? 

I forrige eierskapskontroll anbefalte revisjonen eierne å vurdere et felles fora i tillegg til 

representantskapet for å drøfte eierstyringsspørsmål. Om ikke et permanent fora opprettes så bør et 

midlertidig forum opprettes for en angitt tidsperiode.  

Funn: Eiermøter/eierseminar 

I samtale med revisjonen uttaler representantskapsleder at eiermøtene gjennomføres omtrent en 

gang i året. Han understreker at eiermøter er ingen beslutningsarena, men en arena for å informere 

og drøfte ulike forhold rundt selskapet. Han er tydelig på at det er eiernes arena. Han oppfatter 

eiermøtene som en nyttig arena, og den har vært brukt for å bedre kommunikasjon, drøfte 

samordning og gi hverandre informasjon. Han legger til at det ble en del diskusjoner blant eierne i 

etterkant av daglig leders uttalelser i media om Krisesenterets kapasitet. Etter dette har man hatt en 

god diskusjon om hvordan man skal kommunisere med de ulike selskapsorganene og de ulike 

rollene disse har. Dette var også tema i ett av eiermøtene. 

 

På eiermøtene deltar rådmenn, selskapets styre, selskapets administrasjon og 

representantskapsmedlemmene. 

 

Styreleder sier i intervju med revisjonen at eiermøtene avholdes en gang i året (før 

representantskapsmøtene i april) og er en uformell arena. Styreleder (og daglig leder) er til stede på 

eiermøtene for å svare på spørsmål. Hun mener det ikke alltid er like godt oppmøte fra de ulike 

eierkommunenes side. 

 

I samtale med daglig leder viser hun til at det i tillegg til drøftinger er avholdt ulike informasjons- og 

opplæringsforedrag fra eksterne. Det føres kun korte interne referat fra eiermøtene. Det er tydelig 

føringer på at eiermøtet er et uformelt møte hvor det ikke skal fattes vedtak. Det er et 

diskusjonsforum. Om det dukker opp en viktig sak, tas saken inn i neste representantskapsmøte 

som egen sak. Det står da avmerket i representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonen har gjennomgått representantskapsprotokollene og ser at i møte 22. april 2014, «Saker 

til orientering», tok representantskapslederen initiativ til et eierstyringsseminar i løpet av høsten 

2014. I samme møte anmodet representantskapslederen om et møte i løpet av høsten 2015 for å 

drøfte selskapsform. Dette bekreftes i representantskapsprotokollen 18. november 2014, sak 17/14, 

om «Orientering fra styret sin gjennomgang av selskapskontroll 2013». Det ble vist til 

selskapskontrollen av Krisesenteret som rådet representantskapet til å ha eiermøter for å kunne 

drøfte saker mer uformelt.  

 

I representantskapsmøte 27. april 2016 ble følgende saker vedtatt oversendt eierstyringsseminaret 

for drøftelse: 

 sak 12/1612; Rælingen kommune fremmet forslag om at endret selskapsform tas opp til 

vurdering.  
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 sak 12/16.2; Nittedal kommune fremmet forslag om å vurdere valgprosessen av medlemmer 

til valgkomite for styret til Romerike Krisesenter IKS.  

 sak 12/16.6; representantskapsleder ba eierkommunene vurdere nøye om de skal komme 

med saker over bordet på representantskapsmøter. Det ble ikke anbefalt siden styret bør få 

saker til behandling i forkant for å kunne komme med styrets innstilling. Videre var det et 

ønske om å nedsette føringer for hvordan forholde seg vedrørende deling av protokoller fra 

kommunestyret og formannskapet i eierkommunene.  

 

Representantskapsleder sier i intervju med revisjonen at hans inntrykk er at eierne er noe kritiske 

mot IKS-selskapene og deres drift og at dette kommer frem i representantskapene. Han mener det 

kan sammenliknes med å være kritisk mot egen tjenesteyting, siden det indirekte er kritikk mot 

eierne. Representantskapsleder mener videre det er viktig at eierne støtter opp om krisesenteret 

som selskap og bidrar konstruktivt inn. Dette er et selskap som utfører svært viktige tjenester for 

kommunene på Romerike. Han oppfatter at en del av eierstyringen bygger på skepsis som ikke har 

rot i virkeligheten, og som ikke er konstruktivt og støttende for det selskapet kommunene i 

fellesskap skal eie og drifte. 

Funn: Forberedelse til og gjennomføring av representantskapsmøter m.m. 

Ifølge representantskapsleder har det vært en del forfall til representantskapsmøtene. Man risikerer 

et ikke beslutningsdyktig representantskapsmøte om det ikke er meldt inn på forhånd. Han opplyser 

videre at det er ulikt mellom eierkommunene hvem som alltid møter og er engasjert. Noen eiere 

sender ofte vararepresentanter. 

 

Han opplever at noen kommuner kommer med forslag «over bordet» på representantskapsmøtene, 

uten at sakene har vært meldt inn eller utredet i forkant. Det er krevende, han mener man må 

forholde seg til sakslisten og spille sakene sine inn på forhånd. Det har vært særlig krevende for 

styret og daglig ledelse. Dette har blitt bedre etter at man har tatt det opp på eiermøtene slik at man 

blir enige om spillereglene. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun opplever eierne som lite koordinert. På 

representantskapsmøtene hender det at man tar saker over bordet. Etter styreleders oppfatning 

skal ikke saker tas over bordet fordi man ikke har hatt anledning til å forberede sakene i forkant av 

møtene. Det har bedret seg i den senere tid, men har gitt ekstra utfordringer.  

 

Representantskapslederen har møte med styreleder i forkant av representantskapsmøter for å 

gjennomgå sakslisten. I tillegg har representantskapslederen kontakt med både styreleder og daglig 

leder utenfor representantskapsmøtene, men fremhever at han selvfølgelig har mest kontakt med 

styreleder. 

Funn: Andre forhold 

Daglig leder har tatt opp med styreleder og representantskapsleder vedrørende å utarbeide en 

selskapsstrategi.  Man har ikke utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet bortsett fra det som er 

nedtegnet i selskapsavtalen. Daglig leder mener man bør ha en eierstrategi som favner alle 

eierkommunene. 
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Styreleder opplyser i samtale med revisjonen at representantskapet oppfordret styret til å 

gjennomføre en styreevaluering i 2017. I henhold til styreleder er styreevalueringen gjennomført og 

avdekket ingenting som skulle tilsi endret kurs eller annet. Representantskapet ble orientert om 

gjennomføringen av styreevaluering. Styret gjennomførte styreevalueringen i egenregi, og det ble 

ikke leid inn ekstern bistand (kostnadsspørsmål).  

 

Ifølge representantskapsleder ble valgkomitéen valgt i februar 2017 som er noe sent, for ifølge 

selskapsavtalen skal komitéen velges i starten av kommunestyrets valgperiode. Det er ofte ikke 

tydelig avklart hvem som er administrativ ressurs for valgkomiteen. Det bør derfor nedfelles skriftlig 

hvem som er ansvarlig, hvem som skal lede prosessene, kalle inn og ta initiativ slik at komitéen 

rekker å gjøre jobben sin. Han mener dette er et generelt problem for flere av IKSene og at det bør 

tas tak i og klargjøres.  

d) Har representantskapet avklart eiernes behov for rapporteringskrav til selskapet? 

Eierskapskontrollen i 2013 viste at eierne hadde behov for mer informasjon og ytterligere 

rapportering fra selskapet. Det er da viktig at eierne er tydelig på hva de savner av 

informasjon/rapportering og formidler dette til selskapet.  

Funn 

Selskapet rapporterer på de faste sakene som årsberetning, økonomiplan og budsjett, årsmelding, 

årsrapporter og daglig leders faste orientering på representantskapsmøtene.  

Eiernes ønske om ytterligere rapportering fra selskapet 

På ekstraordinært representantskapsmøte den 3. mars 2016, sak 3/16, ble det fattet vedtak om at 

styret legger fram en sak om hvilke rapporter som etter lovverket kan fremskaffes, herunder per 

eierkommune på årsbasis. Noe av bakgrunnen for vedtaket var at Krisesenteret opplevde en økt 

tilgang av brukere som resulterte i avvisninger grunnet kapasitetsutfordringer. Selskapets styre ble 

bedt om å undersøke hvorvidt det forekommer lovbrudd knyttet til avvisning av brukere ved 

Krisesenteret, og rapportere dette i egen sak til representantskapet.  

 

Det ble lagt til grunn at eierne primært ønsket informasjon om antall brukere eller brukerdøgn pr. 

kommune for å få mer kunnskap om belegg har et samsvar med det tilskudd som gis til driften pr. 

kommune. I representantskapsmøte 27. april 2016, sak 9/16, innstilte styret til representantskapet 

en anbefaling slik at krisesenterets administrasjon tilrettela for styrets rapportering til 

eierkommunene om antall brukerdøgn pr. kommune pr. år. Styret anbefalte at registrering av 

brukerdøgn pr. kommune ble utprøvd i 2016, og at det ble evaluert etter fremlagt rapport for 

representantskapet i 2017. 

 

Romerike Krisesenter sendte brev, datert 22. september 2016, til Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) og ba om en vurdering hvorvidt registrering av brukertall pr. kommune er 

forenlig med taushetspliktbestemmelsene, blant annet krisesenterloven § 5. Det ble opplyst om 

senterets eierkommuner som har vedtatt at antall brukerdøgn pr. kommune skal registreres, og at 
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det legges til grunn at en slik registrering vil oppfylle formålet hos eierkommunene, og samtidig 

være forenlig med taushetspliktreglene. 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet svarte, datert 1. desember 2016, Krisesenteret med å 

innhente synspunkter på problemstillingen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som har ansvar for 

KOSTRA-rapporteringen5 om kommunenes krisesentertilbud, som blant annet viser kommunenes 

økonomiske bidrag/tilskudd til krisesenter. Der heter det i konklusjonen: 

Bufdir er enig i SSBs vurdering om at det bør skilles mellom informasjonsutveksling mellom 

kommuner for interne kontrollformål, for eksempel registreringer av brukerdøgn på kommunenivå, og 

offentliggjøring/publisering av slike data. Opplysninger om brukerdøgn på kommunenivå bør derfor 

ikke gjøres til gjenstand for offentlig publisering. 

Generelt kan det også være en risiko for at informasjon spres unødvendig og i strid med 

taushetspliktbestemmelsene når slik informasjon utveksles mellom kommuner. Risikoen for å røpe 

taushetsbelagte opplysninger er mindre med antall brukerdøgn enn antall brukere. Dette er også 

forhold som taler for at registrering av brukertall for krisesenteret på kommunenivå bør begrenses til 

brukerdøgn. 

I representantskapsmøte 25. april 2017, ble det informert om at brukerstatistikk ble gitt på eiermøtet. 

Eget referat ble sendt fra Krisesenterets administrasjon.  

 

Representantskapsleder uttaler i samtale med revisjonen at representantskapet får gode 

rapporteringssvar på hvert møte. Han oppfatter at krisesenteret er flinke og kan faget sitt, de gir god 

informasjon med både målstyring, budsjett og handlingsplan som er godt utarbeidet. 

2.6.2 Overholdelse av frister for utsendelse av sakspapirer før representantskap? 

 

I forrige eierskapskontroll hadde selskapet utfordringer med å få på plass og følge rutiner for 

utsendelse av sakspapirer til representantskapsmøter tidsnok. Dette påvirket i sin tur kommunenes 

muligheter til å forankre sakene i egen organisasjon før avholdelse av representantskapet.  

                                                

 

 
5
 I KOSTRA er det forøvrig en regel om og «prikke» sensitive kommunetall lavere enn 4 i publiseringen fra SSB. 

Anbefaling 2 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 2 

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 

seg om at selskapet følger dette opp. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt 

eierne seks uker før møtedato jf. 

selskapsavtalens pkt. 5.3? 



8/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS - 17/00077-5 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 26 

 

 

Ifølge selskapsavtalens punkt 5.3 siste setning skal saksdokumentene «forelegges eierkommunene 

senest 6 uker før møtene i representantskapet». 

Funn 

Revisjonen har i forbindelse med etterkontrollen bedt om å få tilsendt innkallinger og referater for 

representantskapsmøtene for årene 2014 – 2017. Blant disse var 

representantskapsmøteinnkallingene, men det viser seg at ingen av møteinnkallingene var datert. 

Innkallingen for representantskapsmøte avtalt til 28. november 2017 var inkludert i den første 

forsendelsen som ble sendt 23. oktober 2017, det vil si omtrent fem uker før møtet ble avholdt. 

 

Revisjonen har også fått tilsendt møteinnkalling til eier- og representantskapsmøtet avholdt 25. april 

2017. E-postinnkallingen ble sendt 14. mars 2017 til blant annet eierkommunenes postmottak. I e-

posten beskriver daglig leder eiermøtets saksliste og har vedlagt følgende: 

Representantskapsmøteinnkallingen, selskapsavtalen og undertegnede versjoner av styrets 

årsberetning 2016, årsregnskap 2016 og revisors beretning. E-posten er sendt seks uker før møtet 

avholdes. 

 

Representantskapsleder opplyser i intervju med revisjonen at selskapets innkallinger til 

representantskap sendes kommunens postmottak, og deretter må kommunen selv ha en god intern 

kontroll som ivaretar håndteringen av dette i den enkelte kommune. For sikkerhets skyld sender 

likevel selskapet dette til alle eierrepresentantene. Men det er kommunens postmottak som skal ha 

selskapsdokumentene, og så behandles det av de ulike representantene/formannskapet i 

kommunen. 

 

Kravet til at representantskapsinnkallingen og sakspapirer skal foreligge 6 uker før møter er 

krevende med våren og regnskapsavslutningen (årsregnskapsavslutningen). 

Representantskapsleder mener dette bør være håndterbart. Men, om det blir saksendringer 

underveis, så kan man gi melding om endringene underveis i saksgangen og eventuelt ettersende 

dokumenter. 

 

Styreleder bekrefter at sakspapirer til representantskapet sendt eierne seks uker før møtedato jf. 

selskapsavtalens pkt. 5.3. Hun mener den eneste utfordringen er at regnskap/revisjon gjør det 

vanskelig å overholde alle fristene. Når fristene ikke overholdes har det vært forståelse for dette hos 

eierne. 

 

Daglig leder uttaler at papirene sendes ut ca. 7-8 uker før møtet avholdes. Papirene sendes til 

postmottaket og eierrepresentanten.  
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2.6.3 Er selskapets internkontrollsystem fullført 

 

I forrige eierskapskontroll arbeidet selskapet med å få på plass et helhetlig internkontrollsystem og 

styret vedtok systemmalen for innholdet i møte avholdt juni 2013. Administrasjonen arbeidet videre 

med å få alle enkeltrutiner på plass. På dette tidspunkt manglet det en del før selskapet hadde på 

plass et helhetlig internkontrollsystem med blant annet rutiner, delegasjonsreglement og 

rolleoversikter. Videre uttrykket styret at det var krevende for selskapet å få avsatt ressurser og tid til 

dette arbeidet.  

Funn: Krisesenterets internkontroll 

I november 2011 gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et tilsyn med Skedsmo 

kommunes krisesentertilbud.6 Tilsynsrapporten mottatt februar 2012 konkluderte med at Skedsmo 

kommune ikke hadde etablert et tilfredsstillende internkontrollsystem som sikret at praksisen ved 

Romerike Krisesenter IKS var i overensstemmelse med lovkravene. Kravene til internkontroll jf. 

krisesenterloven § 8 var bare delvis oppfylt, noe som ga risiko for svikt. I brev mottatt april 2012 

etterlyste Fylkesmannen i Oslo og Akershus en kobling mellom Krisesenterets eget 

internkontrollsystem og det systemet eierkommunene måtte utarbeide for å kunne ha en 

tilfredsstillende kontroll med virksomheten. Det ble foreslått at daglig leder rapporterer til styret, som 

gjennom årsberetningen rapporterer til representantskapet. I tillegg sendes internkontrollrapporten 

ut til alle eierkommuner en gang i året. Forslag til rapporteringsprosedyre og mal for internkontroll 

tilfredsstilte alle ovenstående krav. 

 

Representantskapet vedtok, se representantskapets protokoll datert 21. april 2015, sak 4/15, 

internkontroll for selskapet i form av et internkontrollskjema som gjennomføres og sendes 

eierkommunene i mai hvert år.
7
 Selskapet har et årshjul for 2017.  

 

Revisjonen har fått tilsendt Krisesenterets internkontroll gjennomført 9. mai 2017 hvor man årlig 

foretar en avsjekk som sendes ut til alle eierkommunene. Skjema for internkontroll er delt inn i  

                                                

 

 
6
 Etter krisesenterloven § 9 skal Fylkesmennene føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagt etter 

krisesenterloven §§ 2, 3, 4 og 8.  
7
 Årsmelding 2016 

Anbefaling 3 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker 

at dette er en forutsetning for effektiv drift 

innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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 krav til innhold i internkontroll: 

o virksomhetens organisering, oppgaver og mål,  

o tilgang til regelverk,  

o nødvendig kompetanse, 

o medvirkning, 

o risikoanalyse, 

o tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp svikt og  

o overvåke internkontrollen 

 hensikt (beskriver redegjørelser og rutiner) 

 dokumentasjon (ulike type reglement som for eksempel delegasjonsreglement, 

stillingsbeskrivelser, budsjett og økonomiplan m.m. ), og  

 ansvarlig (tillegger ansvaret til eksempelvis representantskapet, styret eller daglig leder).  

 

Representantskapsleder uttalte til revisjonen at hans oppfatning er at systemet er på plass, og det 

rapporteres jevnlig om dette fra selskapet. For internkontrollen fikk Krisesenteret bistand fra 

Skedsmo kommune med plan m.m.. Representantskapsleder mener der er viktig å være støttende. 

Skedsmos rådmann og ordfører har lagt ned mye arbeid i dette og bistod krisesenteret slik at 

selskapet var oppe og stod fra starten av. Inntrykket på nåværende tidspunkt er at selskapet driftes 

godt. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun mener internkontrollen er på plass og skriftlig 

nedfelt. Både daglig leder og nestleder har jobbet mye med dette. Det er kommunens ansvar og 

daglig leder rapporterer til kommunene, men kommunene rapporterer ulikt i Kostra. 

 

Daglig leder fortalte at representantskapet har vedtatt en mal for internkontrollen med bakgrunn i 

Fylkesmannens avviksfunn i Skedsmo noen år tilbake. Krisesenteret hadde ingen intern rutine på 

det tidspunktet. Malen er laget i samarbeid med Skedsmo kommune og sendes ut i mai hvert år. 

Rapporten sendes til alle eierkommunene. Daglig leder har sendt rapport for 2017.  

 

Ifølge samtale med daglig leder rapporterer selskapet, bortsett fra internkontrollen, intet annet til 

kommunene bortsett fra budsjettet og regnskapet. På hvert representantskapsmøte sender daglig 

leder med halv- og kvartalsrapport fra selskapet. Dette har man ikke bedt om det, men daglig leder 

synes det er ryddig å sende med. Videre ønsket eierne brukerstatistikk på kommunenivå hvor det 

ble etterspurt opplysninger om brukere på detaljnivå som kjønn og alder. Krisesenteret informerer 

eierkommunene som presenteres på representantskapsmøtet i april hvert år (første gang i april 

2017). Krisesenteret følger Bufdirs klare retningslinjer her. 

 

Kommunen rapporterer på selskapene i sine årsrapporter. Kommunen sender dette til daglig leder 

for avsjekk. Det er ingen faste rapporteringer.  

Funn: Eierkommunenes rapportering i Kostra 

Kommunene er pålagt å følge opp krisesentrene gjennom internkontroll og å sikre at virksomheten 

utføres i samsvar med lovens krav som er lovpålagt jf. krisesenterloven § 8. Kommunen må kunne 

redegjøre for hvordan denne plikten oppfylles. I forarbeidene fremgår det at Barne- og 
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likestillingsdepartementet i liten grad har lagt føringer på hvilke oppgaver og rutiner som skal 

omfattes av internkontrollen ut fra lokale variasjoner i kommunene. Under er kommunens 

rapporteringstall fra Kostra gjengitt: 

 

Tabell 3 Kommunens rapporteringstall om krisesenterets internkontroll i Kostra 

Eierkommuner 2015 2016 

Skedsmo Ja Ja 

Lørenskog Nei Nei 

Ullensaker - Ja 

Nittedal Nei Nei 

Eidsvoll Nei Nei 

Nes Nei Nei 

Rælingen Ja Ja 

Sørum Nei Nei 

Aurskog-Høland Nei Nei 

Nannestad Nei Ja 

Fet Nei Ja 

Gjerdrum Ja Ja 

Enebakk Nei Nei 

Hurdal Ja Ja 

Oppsummering av opplysningene 2015 2016 

Internkontroll ikke på plass 9 7 

Internkontroll på plass 4 7 

Ikke rapportert 1 0 

Sum 14 14 
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Ifølge Kostra-tallene gjengitt over for 2015 og 2016 rapporterte ikke alle eierkommunene om 

Krisesenterets internkontroll. Aurskog-Høland, Sørum, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Nes 

(Akershus) og Eidsvoll har alle rapportert nei for årene 2015 og 2016. Fet og Nannestad rapporterte 

nei i 2015 og ja i 2016. De resterende kommunene Rælingen, Skedsmo, Gjerdrum, Ullensaker og 

Hurdal rapporterte ja for årene 2015 og 2016.  

2.6.4 Revisjonen oppsummerer etterkontrollen med tidligere eierskapskontroll 

Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom eierne i en egen 

prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal være organisert som IKS inntil 

videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette 

punkt. 

 

Pr. i dag har selskapet ingen oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig 

vedtatt i alle kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne søk 

på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne alle 

kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å oversende særutskrifter til 

selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i 

representantskapet.  

 

Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen rutine for 

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre at det er hensiktsmessig at 

selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med 

sakshenvisning.  

 

Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. Møtet avholdes 

en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved behov. Revisjonen får opplyst at 

eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere 

utfordrende eierstyringsspørsmål har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig 

sak oppstår tas den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 

representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 

representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i ytterste 

konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. Videre har noen eiere 

kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer siden man ikke har fått forberedt 

sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som 

omtalt ovenfor.  

 

Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi fra de 14 

eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere tjenester for mange 

kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for eierne sine. 
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Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de ønsker i tillegg 

til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og årsrapport. Selskapet lager nå egen 

statistikk på blant annet brukerdøgn som legges frem for eierne. Statistikken er unntatt 

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes til eierne seks 

uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene revisjonene har fått oversendt er 

udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer at frister overholdes.  

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 
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Del 2 Forvaltningsrevisjon 
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3 FORVALTNINGSREVISJON 

3.1 Innledning 

For å besvare problemstilling tre undersøker revisjonen i kapittel 5 i hvilken grad selskapet har 

etablert tilfredsstillende system for økonomistyring. For å besvare problemstilling 3b) redegjør 

revisjonen i kapittel 4 for hvordan Romerike Krisesenter IKS bruker ressursene sine, blant annet 

gjennom en sammenligning med andre krisesentre. 

3.2 Metode 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon. Standarden 

er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund og den definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon. 

3.3 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse og intervjuer. 

 

Formålet med analysen har vært å få informasjon om økonomisk styring og kontroll i Romerike 

Krisesenter IKS. 

 

Revisjonen har innhentet og gjennomgått sentrale dokumenter. Blant annet dokumenter forelagt for 

styre- og representantskap og deres vedtak samt interne dokumenter som beskriver retningslinjer 

og prosedyrer. 

 

Kommunene kan sammenligne seg med hverandre gjennom nøkkeltall som utarbeides av SSB 

(KOSTRA). Det publiseres årlig nøkkeltall som er ment å gi informasjon om produktivitet, prioritering 

og dekningsgrader for kommunene. Tilsvarende nøkkeltall er så langt ikke utarbeidet for landets 

krisesenter. SSB publiserte statistikk for krisesenter den 23.11.2017 for 2016, og vi har også hentet 

nøkkeltall fra denne publiseringen (tabell 11678). I tillegg har vi tatt med nøkkeltall hentet fra 

styringsdokumenter i Romerike Krisesenter IKS.  

 

Revisjonen har også innhentet årsrapporter/regnskap som er funnet på internett for krisesentrene i 

Follo og Hamar. Revisjonen har brukt informasjon i de nevnte dokumentene til å utarbeide statistikk 

for sammenligning for 2015. Revisjonen gjør oppmerksom på at det er tatt utgangspunkt i 

regnskapene, og ikke tilskudd, i sammenligningen for 2015. 

 

Revisjonen har i tillegg lagt til grunn statistikk fra Romerike Krisesenter IKS. Sistnevnte statistikk er 

delvis presentert direkte i rapporten, og delvis bearbeidet av revisjonen. 

 

Hovedtemaer i intervju med daglig leder og styreleder var innenfor økonomi og intern kontroll og de 

ble gjennomført som et delvis strukturert intervju. Referater ble skrevet og deretter ble disse 

verifisert av daglig leder og styreleder. 
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3.4 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet 

innebærer at dataene skal være relevante slik at de besvarer problemstillingen i undersøkelsen. 

 

Revisjonen mener dataene som denne rapporten samlet sett bygger på er pålitelige og gyldige og 

derfor gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 

 



8/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS - 17/00077-5 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 35 

 

4 RESSURSBRUK OG SAMMENLIGNING MED ANDRE 

4.1 Innledning 

For å besvare problemstillingen om hvordan krisesenteret bruker sine ressurser, redegjøres i dette 

kapitlet for ressursbruk, herunder gjøres sammenligninger med andre krisesentre.  

 

Revisjonen har utarbeidet noen nøkkeltall til sammenligning med andre krisesentre. Videre 

redegjøres det nærmere for hva krisesenteret bruker tilskuddsmidlene til på et overordnet plan. I 

vedlegg til rapporten analyseres regnskapet i Romerike Krisesenter IKS nærmere, herunder også 

en avstemming av innrapporterte regnskapsopplysninger fra kommunene til SSB (KOSTRA). 

4.2 Analyse og sammenligninger 

Tabellen under er hentet fra krisesenterets budsjett for 2016. 

 

Tabell 4 Årsverk, beboere og botid 

En sammenligning av krisesentre i 2014 

Krisesenter Innbyggere Brukerrettede 

årsverk 

Antall beboere 

(voksne og 

barn) 

Beboere per 

årsverk 

Botid (døgn) i 

gjennomsnitt 

Romerike 270000 13,0 283 21,7 20 

Bergen 500000 14,0 217 15,5 30 

Stavanger 350000 18,0 242 13,4 22 

Oslo 650000 42,7 570 13,3 30 

Trondheim 210000 10,2 115 11,3 20 

Hamar 128000 10,7 120 11,2 33 

Follo 136000 13,0 122 9,4 24 

Asker og Bærum 270000 11,4 94 8,2 20 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, budsjett 2016 

 

Tabellen gir oversikt over noen nøkkeltall i 2014. Som vi ser av tabellen hadde Romerike 

Krisesenter IKS flere beboere per årsverk enn noen av de andre krisesentrene dette året. Den 

gjennomsnittlige botiden ved Romerike Krisesenter lå på nivå med andre krisesentre med lavest 

botid (oppholdsdøgn i gjennomsnitt per beboer). Både Bergen, Oslo og Hamar hadde en botid i 

gjennomsnitt på 30 oppholdsdøgn. Gjennomsnittet for landet var 32 døgn i 2014 (Romerike 

Krisesenter, budsjett 2016). Bemanningsnorm for døgnkontinuerlig drift av krisesenter angir at 150 
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voksne beboere per år tilsier 17 brukerrettede årsverk (NKVTS, 2008). Antall voksne beboere ved 

Romerike krisesenter var 151 i 2014, 170 i 2015 og 154 i 2016. Romerike Krisesenter har økt 

bemanningen i antall brukerrettede årsverk fra 13 til 17 med virkning fra 20178. Bemanningen var 

under normen fram til senhøsten 2016/2017 da det ble satt inn tiltak for å øke bemanningen og 

forskuttering av planlagt økning av antall brukerrettede årsverk fra 2017. Krisesenteret opplyser at 

det er satt inn tiltak for å få ned botiden i budsjettet for 2016. Nærmere om antall døgnopphold i 

2015 og 2016 står i tabell 6.  

 

Romerike Krisesenter opplyser at ytterligere nedgang i botiden blant annet avhenger av god dialog 

om ansvarsfordeling mellom krisesenteret og kommunene. Det pekes videre på at dette omfatter 

tilgang på bolig og oppfølging. Krisesenteret trekker fram at flere dagsamtaler kan bidra til å 

redusere botiden (budsjett 2016). Statistikk viser at antall oppholdsdøgn økte fra 6173 i 2014 til 

7587 i 2015. I 2016 ble antall oppholdsdøgn redusert til 7078. Statistikk viser at antall dagsamtaler 

har økt i samme periode, fra 82 i 2014 til 294 i 2015 til 348 i 2016 (Romerike Krisesenter IKS -

Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017). I tabellen under presenteres nøkkeltall om 

dagsamtaler.   

 

Tabell 5 Dagsamtaler 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall dagsamtaler, 

2015 

Antall dagsamtaler, 

2016 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2015 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2016 

Romerike 294 348 1,1 1,2 

Bergen 117 66 0,3 0,2 

Stavanger 451 816 2,0 3,7 

Oslo 1812 2029 2,7 3,0 

Trondheim 93 105 0,5 0,6 

Hamar 261 367 2,0 2,9 

Follo 667 640 4,9 4,8 

Asker og 

Bærum 

259 145 1,4 0,8 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnitt samtaler beregnet av 

revisjonen. 

 

Tabellen viser at det per tusen innbyggere gjennomføres flest dagsamtaler ved Follo krisesenter 

både i 2015 og 2016. I 2014 ble det gjennomført 82 dagsamtaler ved Romerike Krisesenter, eller 

0,3 prosent per tusen innbyggere. Dette tyder på en dreining over til flere dagsamtaler i tråd med 

ønsket utvikling (se avsnittet over tabellen). 

                                                

 

 
8
 Økningen ble delvis forskuttert høsten 2016. 
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Nedenfor følger en tilsvarende oversikt over døgnopphold. Av denne tabellen ser vi at 

gjennomsnittlig botid (oppholdsdøgn i snitt per beboer) har gått ned fra 24,5 (2015) til 23,9 (2016). 

Samtidig er dette en økning fra 2014 da den gjennomsnittlige botiden dette året lå på 20 (se tabell 

4). 

 

Tabell 6 Døgnopphold 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall døgnopphold, 

2015 

Antall 

døgnopphold, 2016 

Botid i 

gjennomsnitt, 2015 

Botid i 

gjennomsnitt, 2016 

Romerike 7902 7078 24,5 23,9 

Bergen 7587 4350 41,1 24,9 

Stavanger 8620 7893 27,7 21,2 

Oslo 12716 11671 21,1 20,8 

Trondheim 4340 2785 36,4 23,2 

Hamar 3494 3420 26,7 35,6 

Follo 3187 2614 20,6 21,8 

Asker og 

Bærum 

3010 1775 31,0 16,9 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnittlig botid beregnet av 

revisjonen. 

 

Nedenfor har vi hentet ut regnskapstall for 2015 og satt opp fire nøkkeltall som viser hva 

driftsutgiftene var per innbygger, per overnattingsdøgn og per beboer ved tre krisesentre. I tillegg 

har vi også tatt med nøkkeltall for lønn og sosiale utgifter per overnattingsdøgn. Revisjonen gjør 

oppmerksom på at nøkkeltallene bare tar for seg overnattingsdøgn og beboere. Dagbrukerne er 

ikke med i nøkkeltallene, og utgiftene per overnattingsdøgn og per beboer blir derfor høyere enn de 

i realiteten er. 
 

Tabell 7 Driftsutgifter og lønn 

Nøkkeltall 2015 

Krisesenter Driftsutgifter per 

innbygger 

Driftsutgifter per 

overnattingsdøgn 

Lønn per 

overnattingsdøgn 

Driftsutgifter per 

beboer 

Romerike 65 2 500 1 700 54 000 

Follo 133 5 700 3 831 116 000 

Hamar 71 2 600 2031 69 000 
 

Kilde: Årsrapporter med regnskap for 2015 (driftsutgifter, lønn, overnattingsdøgn og beboerdøgn). Innbyggertall for 2014 

er brukt i våre beregninger.  
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Tabellen tyder på at Romerike Krisesenter har økonomisk god drift. Både driftsutgifter per innbygger 

og per overnattingsdøgn, lønn per overnattingsdøgn og driftsutgifter per beboer ligger under nivået 

for de to andre krisesentrene i 2015. Revisjonen minner om at krisesenteret i Follo har mange 

dagbrukere. Tallene i tabellen ovenfor må derfor leses med stor grad av forsiktighet.  

 

SSB (KOSTRA) publiserte i slutten av november statistikk som gir grunnlag for å sette opp 

nøkkeltall også for 2016. 

 

Tabell 8 Overnattingsdøgn og utgifter 

Statistikk for 2016 - krisesenter 

Krisesenter Innbyggere Overnattingsdøgn  Kommunenes 

utgifter 

Utgifter per 

overnattingsdøgn  

Utgifter per 

innbygger 

 

Romerike* (14) 279549 3562 17 188 502 4 826 61  

Bergen (23) 421836 2167 16 612 869 7 666 39  

Stavanger (18) 361646 4851 14 229 368 2 933 39  

Oslo (1) 658390 7170 27 871 200 3 887 42  

Trondheim (5) 229552 1862 8 318 638 4 468 36  

Hamar (9) 128473 1968 9 247 609 4 699 72  

Follo (7) 132530 1481 12 297 393 8 303 93  

Asker og 

Bærum (2) 

182454 1272 8 488 572 6 673 47  

I alt (429) 5213985 69418 340 956 451 4 912 65  
 

Kilde: SSB, tabell 11678. I ( )= antall kommuner og 45 krisesenter. Overnattingsdøgn = kvinner og menn. Barn utelatt. *I 

denne statistikken har SSB fordelt utgifter og folketallet i Enebakk kommune likt mellom Follo og Romerike krisesenter. De 

to kolonnene til høyre er beregnet av revisjonen.  

 

Tabellen ovenfor tar utgangspunkt i tilskuddene fra de enkelte kommuner til drift av det enkelte 

krisesenter. Netto overført fra kommunene for 2016 til Romerike Krisesenter IKS utgjorde i alt 

17 383 8289 kroner. Tabellen ovenfor viser et litt lavere beløp. Som vist i vedlegg til rapporten, tabell 

19, trekker revisjonen fram noen unøyaktigheter i de tallene som er innrapportert fra kommunene på 

Romerike.  

 

Tabellen ovenfor viser at Romerike Krisesenter IKS bruker mindre per innbygger enn Follo, Hamar 

og gjennomsnitt for 45 krisesentre i landet, men mer enn Asker og Bærum, Oslo, Bergen, Stavanger 

og Trondheim når det gjelder utgifter per innbygger. 

 

                                                

 

 
9
 Det vil si 195 tusen kroner for lite innrapportert. Dette gir minimale utslag på de beregninger som er gjort i 

tabell 8. 
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Når det gjelder utgifter per overnattingsdøgn for kvinner og menn viser tabellen at Follo, Bergen 

samt Asker og Bærum bruker mer enn Romerike Krisesenter. Romerike Krisesenter ligger litt under 

snittet for de 45 krisesentrene. Tabellen tyder på at Bergen samt Asker og Bærum i stor grad har 

dreid krisesenterdriften over fra døgnopphold til dagbrukere. Utgiftene per innbygger er lav og 

utgiftene per døgnbeboer er særlig høye for disse tre krisesentrene. Follo peker seg ut med de 

høyeste utgiftene per innbygger, og kommer også ut med høye utgifter per døgnopphold. 

Revisjonen viser igjen til at krisesenteret i Follo har mange dagbrukere. 

 

Tabellen under viser kommunenes utgifter til krisesenter per kommune de tre siste årene. For 2016 

har revisjonen også beregnet kommunenes utgifter per innbygger. 

 

Tabell 9 Kommunenes tilskudd til krisesenteret 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Tilskudd Tilskudd Tilskudd Tilskudd per 

innbygger 

 2014 2015 2016 2016 

Aurskog-Høland 809 457 1 019 629 990 878 61 

Eidsvoll 1 192 884 1 502 611 1 460 242 60 

Fet 582 241 733 418 712 737 67 

Gjerdrum 326 623 411 429 399 828 61 

Hurdal 142 010 1 780 882 173 838 65 

Lørenskog 1 831 929 2 307 582 2 242 514 60 

Nannestad 610 643 769 194 747 505 59 

Nes Ak. 1 065 075 1 341 617 1 303 787 61 

Nittedal 1 178 683 1 484 723 1 442 858 54 

Rælingen 880 462 1 109 070 1 077 797 61 

Skedsmo 2 698 190 3 398 764 3 302 927 62 

Sørum 894 663 1 126 959 1 095 181 55 

Ullensaker 1 704 120 2 146 587 2 086 059 59 

Enebakk 284 020 357 764 347 677  64 

Sum overført 14 201 000 17 888 233 17 383 828  

Gjennomsnitt 2016    61 
 

Kilde: SSB-KOSTRA/Framsikt 

 

Sum overført fra den enkelte kommune er hentet fra SSB. Per innbygger 31.12.2016 utgjør dette 

gjennomsnittlig 61 kroner per innbygger. Folketallet i den enkelte kommune har endret seg noe fra 

1.1.2014 som ligger til grunn for beregning av eierandelene. Eierandelene benyttes ved beregning 

av tilskuddet per kommune. Tabellen ovenfor viser at kommunene i gjennomsnitt betalte 61 kroner 

per innbygger i 2016 til Romerike Krisesenter IKS. Tabell 8 viser at kommunene i Norge 

gjennomsnittlig brukte 65 kroner per innbygger til drift av sine krisesenter i 2016.  
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Med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og informasjon om Romerike Krisesenter IKS har 

revisjonen også beregnet nøkkeltallene nedenfor. 

 

Tabell 10 Nøkkeltall Romerike Krisesenter IKS 

Statistikk for 2015 og 2016 

Indikator 2015 2016 

Brutto driftsutgifter per kvadratmeter (1500 m2) 11 700 14 000 

Brutto driftsutgifter per rom (16 rom) 1 096 000 1 307 000 

Brutto driftsutgifter per seng (60 senger) 292 000 348 000 

Brutto driftsutgifter per årsverk brukerrettet (13/13,75) 1 349 000 1 520 000 

Brutto driftsutgifter per innbygger (270000/279549) 65 75 

Brutto driftsutgifter per beboer (322/295) 54 000 71 000 

Brutto driftsutgifter per beboer/årsverk (24,77/21,45)* 808 000 972 000 
 

Kilde: Årsrapporter og budsjetter for Romerike Krisesenter IKS. *Beboere per årsverk 2015: 322/13 = 24,77 beboere per 

årsverk, 2016: 295/13 årsverk i 9 måneder og 16 årsverk i 3 måneder (13,75 årsverk) = 21,45 beboere per årsverk. 

 

Tabellen ovenfor viser at brutto driftsutgifter per kvadratmeter har økt noe fra 2015 til 2016. 

Tendensen er tilsvarende for de andre nøkkeltallene som er tatt med. 

 

Nedenfor presenteres to tabeller som inneholder litt informasjon om hva kommunene på Romerike 

betaler for krisesenterdrift. Formålet med å utarbeide tabellene er å kartlegge eierkommunenes bruk 

av krisesenteret, for å se om det er samsvar mellom fordelingen av eierandeler og brukerdøgn. 

Kommunenes tilskudd til krisesenteret tar som nevnt utgangspunkt i eierandeler som bygger på 

antall innbyggere i kommunene per 1.1.2014. 

 

Tabell 11 Eierandeler og brukerdøgn 

Romerike Krisesenter IKS – eierandeler og brukerdøgn 

År Gruppering Eierandel Antall 

brukerdøgn 

Avvik Kommuner 

2016 7 «største» eiere 74,4 % 75,7 % -1,3 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 24,3 % 1,3 % Øvrige eierkommuner 

 

2015 7 «største» eiere 74,4 % 74,9 % -0,5 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 25,1 % 0,5 % Øvrige eierkommuner 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS 
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For å ivareta strenge krav til personvern og taushetsplikt rundt hvor brukerne kommer fra, har 

revisjonen gruppert kommunene etter de største og de minste eierne. Tabellen viser at det er 

ganske godt samsvar mellom hva som betales inn til krisesenteret og hvor brukerne kommer fra. 

Grunnlagsmaterialet viser at det er variasjoner både mellom kommuner og mellom år, og videre ser 

revisjonen også at i løpet av 2015, 2016 og første halvår 2017 har samtlige kommuner hatt brukere 

som er registrert med døgnopphold10 på krisesenteret.  

 

I tillegg til det som er med i tabellen ovenfor, kommer brukere som er folkeregistret i andre norske 

kommune (ca. 20 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016) og brukere som ikke har 

kommunetilhørighet eller ukjent tilhørighet (ca. 10 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016). I 

begge disse gruppene kan det være brukere som kommer via Gardermoen opplyser daglig leder.  

 

Tabellen nedenfor viser hva kommunene har rapportert at de har betalt i tilskudd til drift av 

krisesenteret. I kolonnen til høyre for tilskuddene har revisjonen beregnet andelen tilskudd til 

krisesenterdrift i forhold til brutto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år i 

kommunene. 

 

Tabellen viser at tilskuddet fra de fleste kommunene utgjør 3 – 4 prosent av kommunens brutto 

driftsutgifter til sosialtjenesten, beregnet per innbygger 20-66 år. Lørenskog kommunes tilskudd 

utgjorde imidlertid 2 prosent i 2016, mens Nannestad kommunes tilskudd utgjorde 5 prosent i 2016. 

Tabellen viser også at dette varierer noe fra år til år. Kommunenes brutto driftsutgifter til 

sosialtjenesten vil også variere fra år til år avhengig av behovet for blant annet sosialhjelp i den 

enkelte kommune det enkelte år. I mangel på bedre tall å sammenligne med, mener revisjonen at 

dette nøkkeltallet kan gi en liten indikasjon på at tilskuddene står noenlunde i forhold til kommunens 

øvrige utgifter innenfor sosialtjenesten.  

 

Sett i sammenheng mener revisjonen at tabellene tyder på at fordelingsmodellen harmonerer 

noenlunde med behovet for krisesenterets tjenester.  

                                                

 

 
10

 Dagopphold er ikke med i grunnlagsmaterialet. 
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Tabell 12 Tilskudd fra kommunene 

Romerike Krisesenter – andel tilskudd av brutto driftsutgifter til sosialtjenesten, innbyggere 20-66 år 

 Tilskudd Andel Tilskudd Andel Tilskudd Andel 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 2 1 019 629 3 990 878 3 

Eidsvoll 1 192 884 2 1 552 152 3 1 460 242 3 

Fet 758 000 6 733 418 5 778 098 4 

Gjerdrum 326 623 4 411 429 5 399 828 4 

Hurdal 148 940 3 184 780  3 189 780 3 

Lørenskog 1 831 929 2 2 307 582 3 2 242 514 2 

Nannestad 610 643 4 769 194 5 747 505 5 

Nes Ak. 1 065 075 4 1 341 617 5 1 303 787 4 

Nittedal 1 028 848 3 1 481 377 4 1 250 000 3 

Rælingen 880 462 3 1 114 800 3 1 077 797 3 

Skedsmo 2 698 190 2 3 398 764 3 3 302 927 3 

Sørum 880 460 3 1 103 884 3 977 621 3 

Ullensaker 1 832 430 3 2 161 588 3 2 086 059 3 

Enebakk 770 000 4 940 264 5 866 686 4 
 

Kilde: Statistikk fra Kostra/Framsikt, bearbeidet av Romerike revisjon IKS. Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten (funksjon 

242, 243, 281). Enebakk: Totalt til krisesenterdrift. 

 

Når det gjelder hva tilskuddene brukes til, driften av krisesenteret, er det redegjort nærmere for 

dette i vedlegg 1. Revisjonens gjennomgang viser at tilskuddene går til drift av krisesenteret i tråd 

med vedtatte budsjetter. Hovedtyngden av utgiftene går til lønn og sosiale utgifter (65 %) og kjøp av 

varer og tjenester (20 %). Dette er framstilt i figuren nedenfor. 

  



8/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS - 17/00077-5 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 43 

 

Figur 2 Ressursbruk 2016 

Romerike Krisesenter IKS  

 
Kilde: Regnskap 2016 Romerike Krisesenter IKS. 

4.3 Revisjonens oppsummering og kommentarer 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen ved 

Romerike Krisesenter kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike Krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre viser det 

seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 2016. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 

Lønn og sosiale tjenester Varer og tjenester Andre utgifter

Overføringer Avskrivinger Sum finansposter
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5 SYSTEM FOR ØKONOMISTYRING 

Romerike krisesenter IKS har en årlig omsetning på om lag 19 millioner kroner. I dette kapitlet 

undersøkes i hvilken grad selskapets administrasjon har etablert et tilfredsstillende system for 

økonomistyring og om dette systemet etterleves i praksis. Bakgrunnen for at vi først og fremst ser 

på økonomistyringen på administrativt nivå, er at grunnlaget for budsjettarbeidet og den daglige 

oppfølgingen først og fremst skjer på dette nivået.  

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen utledet revisjonskriterier.  

 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 

 

5.1 Har Romerike krisesenter IKS utarbeidet reglementer og instrukser? 

5.1.1 Styreinstruks og instruks for daglig leder 

Av selskapsavtalen framgår at «[d]aglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner 

innenfor rammen av vedtatte budsjetter og rammer fastsatt av styret». Det foreligger styreinstruks 

(sist oppdatert i 2014). I instruksens punkt 4 heter det at daglig leder minst hvert kvartal skal gi 

styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og regnskap. Det er en likelydende 

formulering i selskapsavtalen.  
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En av styrets oppgaver er å ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne 

(styreinstruksen). Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for daglig leder. Den er en «utdypning av 

ansettelsesforholdet mellom selskapet og daglig leder» (stillingsbeskrivelsen, 2014). 

5.1.2 Delegeringsreglement og avklarte roller og ansvar 

Det følger av selskapsavtalen at representantskapet kan delegere myndighet til styret i de saker der 

loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette (selskapsavtalen punkt 4.1.2). 

 

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt 

representantskapet (selskapsavtalen punkt 4.2.3). Dette innebærer blant annet å sørge for at 

selskapets økonomiske forvaltning er under betryggende kontroll. 

 

Styreleder opplyser i intervju at representantskapet ikke har delegert mer myndighet til styret enn 

det som følger av selskapsavtalen, og at styret heller ikke har delegert budsjettmyndighet til daglig 

leder. Styreleder peker på at det kunne være ønskelig med flere styringssignaler fra eierne, men 

uttrykker samtidig en bekymring for at dette kan føre til styringssignaler som kan medføre ytterligere 

innskrenkning av selskapets handlingsrom. Som eksempler på signaler trekker styreleder fram 

disposisjonsfondets størrelse, tilbakeføring av overskudd versus buffer i selskapet for å takle 

svingninger mellom år. 

 

Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte 

budsjetter og rammer fastsatt av styret, med unntak av saker av uvanlig art eller stor betydning. 

Innenfor selskapets budsjettrammer og de retningslinjer som styret har vedtatt, har daglig leder 

myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, ansette 

personale og fastsette deres lønn. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av 

betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold (selskapsavtalen).  

 

Daglig leders ansvar og myndighet, fullmakter og økonomiske rammer for beslutninger er nærmere 

redegjort for i stillingsbeskrivelse for daglig leder. 

Daglig leder er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og inngå 

alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften dersom ikke annet er spesifikt besluttet i styret, 

herunder opprette og avvikle bankkonti, forhandle og inngå avtaler med samarbeidspartnere og 

leverandører (fullmakter punkt 4 i stillingsbeskrivelsen, 2014). 

Daglig leder signerer utbetalingsanvisninger for selskapet sammen med en ansatt med slik fullmakt, 

etter egne rutiner som er utarbeidet i samarbeid med regnskapsfører (ibid). 

Selskapet har utarbeidet prosedyrepermer, og her er blant annet inntatt delegasjonsreglement der 

det framkommer: 

Internt i selskapet er det daglig leder som har øverste myndighet. Nestleder er delegert daglig leder 

sin myndighet som stedfortreder. 



8/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS - 17/00077-5 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 46 

 

Videre framkommer at anvisningsmyndigheten ligger hos daglig leder og nestleder, og at daglig 

leder har gitt konterings- og attestasjonsmyndighet til to stillingsbetegnelser (gitt til 

administrasjonskonsulenten, og i dennes fravær, til barneansvarlig (intervju med daglig leder). Det 

kommer også fram at daglig leder er ansvarlig for at alle innkjøp er i tråd med budsjett og øvrige 

retningslinjer (delegasjonsreglementet). 

 

Daglig leder opplyser i intervju at interne roller og ansvar er tilstrekkelig avklart. Attestasjons- og 

anvisningsmyndigheten er nedfelt skriftlig med signaturer og oversendt regnskapsfører (Lørenskog 

kommune). Daglig leder peker på at det var nødvendig å rydde opp i antall med attestasjons- og 

anvisningsmyndighet da hun tiltrådte fordi denne myndigheten var fordelt på for mange personer 

tidligere. Revisjonens gjennomgang viser at det er nedfelt skriftlig hvilke kontroller attestant og 

anviser skal utføre i forbindelse med godkjenning av bilag (rutine 3.7 og 3.11). 

5.1.3 Økonomireglement og prosedyrer 

Daglig leder opplyser at det har blitt arbeidet mye med å få på plass detaljerte prosedyrer. 

Prosedyrene er samlet i seks permer, fordelt på følgende typer prosedyrer: 

 Styrende dokumenter del A (perm 1) 

o Lovverk og avtaler 

o Handlingsplaner, håndbøker og veivisere 

o Stortingsmelding nr. 15 

 Styrende dokumenter del B (perm 2) 

o Administrasjon (herunder delegasjonsreglement)  

o Stillingsbeskrivelser 

o Økonomi (herunder prosedyre 3.1 for samarbeid og arbeidsfordeling mellom 

krisesenteret og Lørenskog kommune som regnskapsfører) 

o Turnus 

o Kontaktinformasjon akutte situasjoner 

 Helse, miljø og sikkerhet (perm 3) 

 Prosedyrer vedrørende personal (perm 4) 

 Praktiske og merkantile prosedyrer (perm 5) 

 Prosedyrer vedrørende brukerarbeidet (perm 6) 

 

Prosedyre 3.1 beskriver detaljert hvem som har ansvar for de ulike oppgavene innenfor lønn, 

regnskap, fakturering, kontoplan, balansen, anleggsregister, MVA og årsoppgjør. Prosedyren ble 

sist oppdatert i april 2014. Daglig leder opplever regnskapsprosedyrene som svært konkrete og 

ryddige. 

 

På spørsmål fra revisjonen opplyser daglig leder videre at man ikke har utarbeidet en overordnet 

plan eller økonomireglement. Avslutningsvis opplyses at hun ser poenget med et overordnet 

økonomireglement, men understreker at det så langt er brukt mye tid på å lage et ryddig selskap 

som følger lover og regler, og som tilfredsstiller eierne på alle måter.  
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5.2 Rutiner og prosedyrer 

Romerike Krisesenter IKS har seks permer som inneholder styrende dokumenter, HMS, 

personalreglement og prosedyrer vedrørende personal, praktiske og merkantile prosedyrer samt 

prosedyrer vedrørende brukerarbeidet. Se nærmere om dette ovenfor.  

 

Prosedyrene for samarbeid og arbeidsfordeling mellom Romerike krisesenter IKS og Lørenskog 

kommune dekker de fleste områder i gjennomgangen under.  

5.2.1 Lønnsområdet 

Romerike Krisesenter har utarbeidet personalreglement og en rekke prosedyrer og maler som 

omfatter personalet. Malene og prosedyrene omfatter også utbetaling av lønn. I tillegg har selskapet 

en oversikt over styrende dokumenter som blant annet omfatter tariffavtaler m.m. 

 

Det er utarbeidet prosedyre for turnus (april 2017 – økonomi/styrende dokumenter B). 

 

Daglig leder opplyser at administrasjonen følger opp lønnsutbetalingene, herunder manuelle rutiner 

for ansatte som jobber i turnus11. Lønnskjøringene mottas fra Lørenskog og gjennomgås detaljert 

(blant annet kontroll av timelønn) før den faktiske lønnsutbetalingen godkjennes utbetalt. Daglig 

leder påpeker videre at det er tilfredsstillende kontrollrutiner i forbindelse med ansettelser, endringer 

og sluttmeldinger.  

 

Daglig leder peker også på at det er god oversikt over lønnsutbetalingene samt at regnskapsført og 

budsjettert lønn følges opp jevnlig. Daglig leder legger til at det har vært utfordrende for 

administrasjonen å få tilstrekkelig oversikt når det gjelder pensjon. Det har blant annet vært 

krevende å forstå premieavvik og hvordan dette virker inn på regnskapet i to år. Daglig leder har 

derfor brukt tid på dette, blant annet i møter med KLP, med tanke på kunnskap og forutsigbarhet i 

økonomidokumentene. Styreleder peker på at hun er godt informert om daglig leders arbeid med 

dette. 

5.2.2 Innkjøpsområdet 

Selskapet har utarbeidet en prosedyre for innkjøp (styrende dokumenter del B, prosedyre 3.6), 

prosedyre for etablering av kundeforhold, fakturamottak og behandling, kortavtaler, taxi. 

 

Daglig leder opplyser at selskapet har tilgang til regnskapet og at alle fakturaer attesteres og 

anvises i «systemet». I motsetning til tidligere mottas svært få fakturaer direkte til krisesenteret i 

dag, og i den grad det skjer oversendes disse til Lørenskog kommune, som regnskapsfører, 

umiddelbart påpekes videre. 

 

                                                

 

 
11

 Turnussystem «snakker» ikke med systemet som lønn kjøres i (daglig leder). 
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Daglig leder opplyser at krisesenteret stort sett følger gjeldende rammeavtaler i Skedsmo kommune 

eller sender ut forespørsler til ulike aktører og dokumenterer dette. Videre svarer daglig leder at hun 

er kjent med innkjøpsregelverket. 

 

Kontrakter oppbevares og følges opp jevnlig. Krisesenteret holder til i et nytt bygg, og garantiene på 

bygget følges opp i forbindelse med årlige befaringer i garantitiden. 

5.2.3 Inntekter, fakturering og innfordring 

Hoveddelen av selskapets inntekter kommer fra eierne.  

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører har ansvar for å fakturere eierne fire ganger årlig og 

kreve sykepenger. Lørenskog kommune følger også opp kundereskontro og innfordring, både når 

det gjelder inntekter og sykepengerefusjoner.  

5.3 Budsjett, regnskap, rapportering 

5.3.1 Årshjul 

Romerike Krisesenter IKS utarbeider årlig et årshjul. I årshjulet listes opp sentrale arbeidsoppgaver i 

forbindelse med årsregnskap og årsrapport, halvårsregnskap, og utarbeidelse av handlingsplan, 

budsjett og økonomiplan. I årshjulet tas også inn planlagte styre- og representantskapsmøter samt 

oversikt over andre sentrale oppgaver, som for eksempel internkontroll, ferieoversikter, 

medarbeidersamtaler med mer. 

 

Daglig leder opplyser at årshjulet fungerer tilfredsstillende. Årshjulet er satt opp skjematisk og det er 

enkelt å oppdatere dette. Daglig leder peker på at man i tillegg har en møteplan for styre- og 

representantskapsmøtene. Til slutt understrekes at man er oppdatert med møter og overholder gitte 

frister for utsendelse av saksdokumenter. 

5.3.2 Økonomiplan og årsbudsjett 

Daglig leder opplyser at hun har oversikt over IKS-loven når det gjelder bestemmelser om 

økonomiplan og årsbudsjett.  

 

Gjennomgang av budsjett 2016 viser at budsjettet settes opp på et aggregert nivå sammenlignet 

med detaljert budsjett og regnskap. Styreleder opplyser at administrasjonen fordeler budsjettet på 

de enkelte arter/konti. Styret behandler således ikke det detaljerte budsjettet (budsjettoppsettet i 

økonomisystemet).   

 

Når budsjett og økonomiplan settes opp, opplyser daglig leder at det tas utgangspunkt i regnskapet 

fra året før, kombinert med vedtatt økonomiplan. Lønnsbudsjettet justeres med en prosentsats, og 

denne varierer noe avhengig av om det er et hoved- eller mellomoppgjør. Daglig leder peker videre 

på at det er greit å budsjettere og periodisere driftsutgiftene, og når det gjelder renter og avdrag har 

man ryddig og god oversikt. Daglig leder opplyser til slutt at det tas høyde for en mulig renteøkning 
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da lånerenten er svært lav for tiden. Daglig leder opplyser også at spørsmål om deflator, når 

budsjettet legges, nylig har blitt løftet fram av noen eierkommuner. 

 

Budsjettet skal vedtas innen utgangen av november året før budsjettåret. Daglig leder opplyser at 

representantskapet utsatte behandlingen av budsjettet for 2016, og budsjett for 2016/økonomiplan 

2016-2019 ble vedtatt i ekstraordinært møte i representantskapet den 3.3.2016 for dette året. 

 

Daglig leder peker på at byggeprosjektet gikk med «overskudd». Overskytende prosjektmidler 

(ubrukte lånemidler) har gått til nedbetaling av lånet i tråd med vedtak i styret og 

representantskapet.   

5.3.3 Økonomirapportering gjennom året 

Daglig leder opplyser at nestleder jevnlig følger opp regnskapet mot budsjettet. Daglig leder 

opplyser videre at det rapporteres til styret hvert kvartal og halvår. Dette bekreftes i samtale med 

styreleder som også trekker fram at hun opplever at styret har tett og god dialog, og er «hands on» 

når det gjelder budsjett og regnskap. Mottatt innkalling til styremøte 6.6.2017 viser at det 

rapporteres på overordnet nivå og detaljert på kontonivå (detaljert regnskap). 

 

Daglig leder peker på at mulige avvik rapporteres til styret med prognoser, som for eksempel «ligger 

an til ….». Maler for halvårs- og kvartalsrapporter er like. Daglig leder opplyser at styret ikke har gitt 

føringer for hvordan daglig leder skal rapportere, og hun rapporterer derfor både på økonomi og 

daglig drift som det etter hennes mening er viktig å rapportere på. 

 

Styreleder opplyser at styret styrer på bunnlinjen, og ikke detaljert på budsjett per konto. Videre 

pekes på at styret vurderer driftsutgifter og finansposter hver for seg. 

5.3.4 Budsjettendringer 

Budsjettet ble ikke regulert i 2014. I 2015 vedtok representantskapet budsjettreguleringer i sak 7/15, 

men det ble også gjennomført andre budsjettreguleringer i 2015. I revisjonsberetningen for 2015 

skriver12 selskapets revisor følgende i revisjonsberetningen: 

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 18 skal representantskapet vedta selskapets budsjett 

for kommende år. Styret for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene 

i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 2. 

Etter vår vurdering gjenspeiler ikke justert budsjett som fremkommer av «Regnskapsskjema – Drift» i 

det avlagte årsregnskapet de justeringer som er vedtatt av representantskapet i sak 7/15. Vi kan 

heller ikke finne vedtak fra styret på justeringene i budsjettet eller delegert myndighet til daglig leder. 

 

                                                

 

 
12

 Revisjonsberetning datert 15. mars 2016. 
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Bildet som tegnet seg i 2015 er ikke videreført i 2016. Budsjettreguleringen i 2016 er vedtatt13 av 

styret og følger opp representantskapets vedtak om disponeringen av overskuddet fra 2015. Daglig 

leder peker også på at det ikke ble gjennomført flere budsjettreguleringer i 2016 enn denne. 

 

Daglig leder opplyser videre at representantskapet gjennom selskapsavtalen har delegert14 

budsjettfullmakt til styret. Dette innebærer at budsjettendringer som går ut over den vedtatte 

rammen, må legges fram for representantskapet. Endringer innenfor rammen kan styret vedta 

(daglig leder). Styreleder opplyser at det i praksis ikke er gjennomført budsjettreguleringer av styret 

da disse sakene har blitt lagt fram for representantskapet til vedtak, med innstilling fra styret. 

 

Daglig leder viser videre til at styret valgte å forskuttere stillinger for å løse brukerøkningen (unngå 

avvisninger). Styrets innstilling/anbefaling var å gjøre fortløpende vurderinger av den samlede 

økonomiske situasjonen ved krisesenteret, der mulige omdisponeringer bør gjennomføres med sikte 

på å styrke bemanningen. I samme møte, sak 16/16, ble vedtak fattet om at styret skulle 

gjennomføre og legge fram for representantskapet en utredning av selskapets brukernivå i forhold til 

andre krisesentre. I representantskapsmøte 29. november 2016, sak 16/16, om økt bemanning ved 

Romerike Krisesenter ble det konkludert med at de økonomiske følgene av den nødvendige 

styrkingen av bemanningen følges opp i egen sak om budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. 

Styrkingen er innenfor rammene av den vedtatte økonomiplanen for 2016-2019, og ble forskuttert 

høsten 2016. 

 

Styret hentet midler til dette fra disposisjonsfondet15. Daglig leder har oppfattet det slik at styret i 

denne saken handlet på oppdrag fra eierne da det ikke er anledning til å avvise brukere etter 

krisesenterloven. Representantskapet vedtok at styret skulle løse dette, men innenfor den totale 

rammen av den tidligere vedtatte stillingsøkningen som skulle komme i 2017. Både daglig leder og 

styret visste at de gikk utenfor budsjettrammene da styret fattet vedtak om å forskuttere stillinger. Til 

revisjonen opplyses videre at dette ble gjort fordi eierne ga en klar bestilling om å sørge for at ingen 

brukere ble avvist, og styret tolket det slik at det var riktig å forskuttere stillingene og at styret hadde 

fullmakt til å bruke av disposisjonsfondet. 

 

Det ble ikke foretatt budsjettjusteringer for å dekke opp for de nye stillingene. På spørsmål om styret 

hadde fullmakt uten at budsjettjustering var lagt fram for representantskapet, opplyser daglig leder 

at styreleder oppfattet det slik at de hadde fått nødvendig fullmakt fra representantskapet. Dette 

spørsmålet ble også reist i representantskapet opplyser daglig leder, og der var det delte meninger 

blant eierne om dette. Styreleder opplyser at det lå utenfor fullmakten å gi daglig leder myndighet til 

å bruke av disposisjonsfondet. Tiltaket var imidlertid helt nødvendig å gjennomføre for å forhindre 

                                                

 

 
13

 Styresak 25/16 i møte 23.august 2016. 
14

 Daglig leder viser til punkt 4.2.3 i selskapsavtalen som omhandler «Styrets myndighet og oppgaver». Dette 

er også gjentatt i styreinstruksen. 
15

 Revisjonen bemerker at disposisjonsfondet utgjør 2,2 millioner kroner etter regnskapsavleggelsen for 2014, 

og regnskapsmessig står fondet med samme saldo per 31.12.2016. 
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avvisninger, og styret fulgte i realiteten opp et pålegg fra representantskapet selv om man ikke 

formelt gikk tilbake med en konkret budsjettregulering av dette.   

 

Daglig leder opplyser at hun i kraft av stillingen har fullmakt til å se sykepengerefusjoner og lønn 

under ett og kan ta inn vikarer for sykepengene. Fullmakten er ikke skriftlig nedfelt, noe styreleder 

bekrefter. Sykepenger budsjetteres ikke etter råd fra regnskapsfører. Daglig leder er enig i at dette 

resulterer i merforbruk på lønnspostene isolert sett fordi det heller ikke foretas budsjettregulering 

mellom sykepenger og lønn. 

 

Daglig leder peker på at det framover vil bli budsjettert/budsjettjustert i investeringsregnskapet til 

egenkapitalinnskudd i KLP. Nærmere om pensjon nedenfor.  

5.3.5 Regnskapet og regnskapsavleggelsen samt årsrapport og årsberetning 

Regnskapet føres og avsluttes av Lørenskog kommune som regnskapsfører. Daglig leder 

utarbeider styrets årsberetning og årsrapport. Notekrav ivaretas også av regnskapsfører. Styret har 

avlagt16 regnskapene innen gjeldende frister (15. mars) opplyser daglig leder. 

 

Regnskapet for 2014 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 589 767 skulle gå til reduksjon 

av kommunenes innbetaling i 2015. Regnskapet for 2016 ble lagt fram med forslag om at 

underskuddet på 840 618 skulle dekkes av disposisjonsfondet17, og det ble vedtatt. 

 

Regnskapet for 2015 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 1 702 430 skulle brukes til å 

dekke underskudd i investeringsregnskapet med 108 258 kroner (egenkapitalinnskudd i KLP) og det 

resterende til innbetaling av langsiktig gjeld (styrets årsberetning 2015). Dette opplyses også i 

saksframlegget til sak 8/1618, samt i styrets årsberetning for 2015: «[m]indreforbruk i 

investeringsregnskapet på kr. 2 053 276, benyttes til innbetaling av langsiktig gjeld». 

 

Representantskapet vedtok derimot at overskuddet på 1 702 430 kroner skulle brukes til å dekke 

egenkapitalinnskuddet i KLP (108 258 kroner) og at det resterende skulle tilbakebetales eierne 

(1 594 172 kroner). Representantskapets vedtak er fulgt opp i 2016. Representantskapet fattet ikke 

vedtak om de ubrukte lånemidlene/mindreforbruk i investeringsregnskapet (med i innstilling, utelatt i 

vedtaket). 

 

Regnskapet for 2016 viste, som nevnt foran, underskudd. I note til årsregnskap 2016 opplyses at 

selskapet har et premiefond19 på kr 1 081 069 som står hos KLP, og at dette kan benyttes til å 

                                                

 

 
16

 Årsregnskap 2014 den 15. mars 2015, 2015 den 15. mars 2016 og 2016 den 14. mars 2017. 
17

 Fondet reduseres til 1 361 858,-. Representantskapets vedtak 25.4.2017 sak 4/17. 
18

 Representantskapets møte 27.4.2016 
19

 Premiefondet tilhører kunden. Det inngår i KLPs forsikringsmessige avsetninger og en andel av selskapets 

overskudd skal overføres premiefondet. Kunden disponerer fondet, men kan normalt bare bruke dette til 

innbetaling av framtidig premie. 
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redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). Se nærmere om dette i vedlegg 1. 

Styreleder opplyser at styret ikke har tatt stilling til bruken av premiefondet.  

 

Selskapet tilbakebetalte, slik revisjonen forstår det, 2 053 276 kroner av ubrukte lånemidler i 2016. I 

noten opplyses at dette er ekstraordinære avdrag i 2016.  

 

I løpet av 2017 ble resterende ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver. Ubrukte lånemidler beløp 

seg til 108 259 kroner 31.12.2016 (note 8 til årsregnskap 2016).  

 

Styret skriver i sin årsberetning for 2014 at av likviditeten utgjør 11,1 millioner kroner lånte, men ikke 

anvendte, midler fra byggeprosjektet. «Styret ber administrasjonen om å nedbetale frie lånemidler 

hensyntatt påløpte ikke betalte kostnader» (styrets årsberetning 2014). 

5.4 Vurdering 

Revisjonen har undersøkt om selskapet har etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

om disse blir etterlevd i praksis. For å besvare dette har revisjonen lagt til grunn at selskapets 

system for økonomistyring sikres ved at følgende er etablert: 

 

 Reglementer og instrukser 

 Rutiner for virksomheten 

 Rutiner som sikrer støttefunksjoner 

5.4.1 Reglementer og instrukser 

Romerike Krisesenter IKS har på plass mange detaljerte prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. Det foreligger stillingsbeskrivelser for alle stillinger. 

Anvisningsmyndigheten er på plass og det foreligger beskrivelse av de kontroller som attestant og 

anviser skal foreta. 

 

Krisesenteret har en selskapsavtale som etter revisjonens vurdering avklarer roller og ansvar på 

overordnet nivå. Et økonomireglement som på overordnet nivå kunne beskrevet ansvarsfordelingen 

mellom daglig leder og styret, og mellom styret og representantskapet noe mer utfyllende enn det 

som er tilfelle, er ikke på plass20. Relevante punkter i et økonomireglement kan for eksempel være:  

 

 Reglementets formål 

 Beskrivelse av økonomisystemet 

 Roller og ansvar for daglig leder og styret 

 Overordnet om hvem fører regnskapet og rammene for dette  

 Kjøp av varer og tjenester (hvilke rammer som gjelder) 

                                                

 

 
20

 Arbeidet har startet opp, og revisjonen ble orientert om dette i en e-post 4.1.2018. 
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 Attestasjon og anvisning (nærmere om hva som ligger i disse funksjonene og hvilke 

kontroller som skal utføres) 

 Overordnet om lønnshåndtering 

 Årsbudsjett og økonomiplan, budsjettjusteringer og ansvarsbeskrivelse 

 Økonomisk rapportering – løpende og årsregnskap med noter og årsberetning, annen 

rapportering som f.eks. til KOSTRA og eventuelt andre registre samt ansvar og frister. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at styret ble gitt i oppgave å sette inn tiltak for å forhindre 

avvisninger i 2016, noe administrasjonen fulgte opp og har rapportert til både styret og 

representantskapet. Styret har fullmakt til å gjøre budsjettendringer innenfor rammen av årets 

budsjett slik dette er vedtatt av representantskapet. Revisjonens vurdering er at bruk av 

disposisjonsfondet ligger utenfor styrets fullmakter. Revisjonens undersøkelser viser også at de 

budsjetterte lønnsutgiftene og refunderte sykepengene dekket opp forskutteringen av stillinger, og 

at det således i realiteten ikke var behov for å bruke av disposisjonsfondet. Nærmere om dette 

under punkt 5.4.3. 

5.4.2 Rutiner og prosedyrer for virksomheten 

Krisesenteret har på plass rutiner for virksomheten. Revisjonens gjennomgang viser at det er 

utarbeidet en rekke detaljerte prosedyrer internt, og det foreligger en detaljert samarbeidsavtale 

med Lørenskog kommune som regnskapsfører. Revisjonens vurdering er at rutiner og prosedyrer i 

det store og hele er på plass. 

 

Revisjonen viser at pensjonsutgiftene har vært krevende for administrasjonen å få oversikt over. 

Nåværende pensjonsleverandør er KLP. Revisjonens gjennomgang viser at administrasjonen har 

arbeidet for å få bedre kunnskap om pensjon i 2016 og at det er større bevissthet om premieavvik 

og egenkapitalinnskudd enn tidligere. Revisjonens vurdering er at det er positivt at det er satt inn 

tiltak for å øke kunnskapen på området. Revisjonens vurdering er at egenkapitalinnskuddet skulle 

vært budsjettert, eventuelt budsjettregulert i løpet av året (forskrift om årsbudsjett § 2 b), og det er 

positivt at daglig leder har gitt uttrykk for at dette tas med for senere år. 

5.4.3 Budsjett, regnskap og rapportering 

Årsbudsjetter og økonomiplaner er vedtatt etter gjeldende frister, med et unntak i 2016 da saken ble 

utsatt av representantskapet.  

 

Regnskapene er avlagt innen 15. mars. Etter gjeldende bestemmelser skal regnskapet avlegges 

innen 15. februar, men det oversendes da i praksis til revisjon. Regnskapsfører har fått frist 15. 

februar for å sende årsregnskapet til revisjon. Regnskapet skal revideres innen 15. mars. I praksis 

oversendes regnskapet til revisjon innen frist 15. februar. Styret avlegger regnskapet i styremøte 15. 

mars og revisors beretning undertegnes og overleveres samtidig. Årsregnskapet oversendes 

deretter representantskapet til vedtak. Selv om fristen for å avlegge regnskapet ikke overholdes, 

mener revisjonen dette er en praktisk tilnærming som er tilfredsstillende.  
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Budsjettforskriftens krav er at representantskapet fastsetter bindende økonomiske rammer som 

styret deretter setter opp i et fullstendig årsbudsjett etter samme oppstillingsplan som 

resultatregnskapet. Etter revisjonens vurdering er dette ivaretatt ved at budsjett og økonomiplan 

legges fram for representantskapet til vedtak etter samme oppstillingsplan som resultatregnskapet. 

Revisjonen legger videre til grunn at daglig leder kan fordele det vedtatte årsbudsjettet detaljert på 

de enkelte kontoer og informere styret. Revisjonens vurdering er at det rapporteres til styret på 

budsjett og regnskap både på overordnet nivå og på kontonivå.  

 

Revisjonen vurderer at budsjettjusteringer foretas ved behov og legges fram for representantskapet 

til vedtak. Styrets vedtak om å disponere disposisjonsfondet i 2016 ligger som nevnt utenfor de 

fullmakter som er lagt til styret i lov (IKS-loven § 19 og forskrift om årsbudsjett § 2) og 

selskapsavtale.  

 

Revisjonen viser at styret ikke har vedtatt de nærmere rammer for hvilke budsjettendringer som kan 

foretas administrativt, for eksempel om daglig leder har fullmakt til å disponere merinntekter på 

sykepengerefusjoner til å ansette arbeidskraft, eller om det er delegert til daglig leder å sette opp 

budsjettet detaljert på den enkelte konto. 

 

Det er ingen delegering som sier noe om hvilke budsjettposter administrasjonen kan se i 

sammenheng. For eksempel kunne en slik delegering til daglig leder gå ut på å se poster som hører 

til under samme hovedpost i sammenheng. Revisjonen har under punkt 5.4.1 over pekt på noen 

punkter som det kan være naturlig å ta inn i et overordnet økonomireglement, og viser for øvrig til 

det. Revisjonens vurdering er videre at selskapet ikke synes å ha tatt stilling til bruken av 

premiefondet i KLP. Et eventuelt vedtak må pensjonsleverandøren underrettes om slik at deler av 

den årlige premien kan dekkes av premiefondet fra året før. Premiefondet tilføres årlig midler, 

anslagsvis kan det dreie seg om rundt 50 - 80 tusen kroner årlig for et selskap på krisesenterets 

størrelse. Premieinnbetalingen kan reduseres med midler som tilføres premiefondet. Det betales 

ikke arbeidsgiveravgift av premie som dekkes av premiefondet. Etter revisjonens vurdering ligger 

det i tillegg en skjult reserve i saldoen på premiefondet hos KLP på rundt en million kroner per 

31.12.2016. 

 

Styret styrer «på bunnlinjen». Revisjonen antar dette er årsaken til at årsrapporten fokuserer på at 

underskuddet i 2016 for en stor del skyldtes en pensjonsregning som kom overraskende mot slutten 

av året. Revisjonen har i vedlegg til denne rapporten vist at lønnsbudsjettet og inntektsførte 

sykepenger ga dekning for lønnsutgiftene i 2016. Revisjonen har forståelse for det bildet som 

tegnes i årsrapporten i og med at man styrer på bunnlinjen. I årsrapportene er opplysningene om 

tilbakebetaling av overskytende lånemidler ikke konsistent omtalt, men dette har ingen stor 

betydning. Selskapet har ikke lenger noen ubrukte lånemidler, og betaler renter og avdrag på de 

lånemidlene som gikk med til å bygge det nye krisesenteret.   

 

Det er reist spørsmål om krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som 

kommunene. Revisjonen mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som 

kommunene. Kommunene får føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å 
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uttale seg om en deflator alltid skal ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 %. Andre 

behovsendringer som nye stillinger, inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram 

særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  

 

Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 
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VEDLEGG 1 – REGNSKAPSANALYSE 

Innledning og oppsummering 

Romerike Krisesenter IKS skal sørge for et heldøgns krisesentertilbud til kommunene på Romerike i 

tråd med selskapsavtalen, krisesenterloven og andre statlige føringer og Romerike Krisesenter IKS 

understreker lovens krav i sine planer og krisesenteret arbeider innenfor virksomhetens formål. 

Regnskapsmessig overforbruk er tilbakeført eierne i tråd med representantskapets vedtak, mens 

underskudd er vedtatt dekket av disposisjonsfondet i krisesenteret.  

 

Revisjonen har analysert budsjett og regnskap detaljert på hovedpostnivå. Analysen viser: 

 Disposisjonsfondet og selskapets handlingsrom reduseres når overskudd tilbakeføres eierne 

og underskudd dekkes av disposisjonsfondet.  

 Resterende lånegjeld per 31.12.2016 var på rundt 41 millioner. Av opprinnelig låneopptak på 

55 millioner er ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver i sin helhet ved flere innbetalinger, 

senest i 2017. 

 Inntektene overføres fra kommunene som eier Romerike Krisesenter IKS i tråd med 

budsjettvedtak i representantskapet og vedtatt fordelingsnøkkel i selskapsavtalen (basert på 

folketall 1.1.2014, avtalens punkt 3).  

 Overskudd i 2014 og 2015 ble tilbakebetalt eierne i 2015 og 2016. Dette reduserte 

overføringene fra kommunene. Tilsvarende beløp ble stilt til selskapets disposisjon ved bruk 

av fond. 

 De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 Lønn- og sosiale utgifter og refunderte sykepenger viste små avvik mot budsjett i 2016. Det 

gjennomføres normalt ingen budsjettreguleringer av lønnsposter og sykepengerefusjon. 

 Daglig leder forskutterte bemanningsøkningen, som lå inne i økonomiplanen fra 2017, 

høsten 2016 med 3 stillinger. Daglig leder fulgte med dette opp styrets vedtak. Som vist i 

foregående kapittel gikk styret ut over sine fullmakter da det er representantskapet som har 

nødvendig fullmakt til å stille til rådighet midler fra disposisjonsfondet. 

 Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. 

Økningen er ikke videreført i budsjettet for 2017 da budsjettet igjen er på 2016-nivå med 3,2 

millioner kroner. 

 Finanspostene viser at renteinntekter ikke budsjetteres samt lavere renteutgifter og avdrag 

på lån enn budsjett. Totalt ble renter og avdrag regnskapsført med 2,1 millioner kroner mot 

budsjettert 2,5 millioner i 2016. 

 Det er ingen andre bevegelser i investeringsregnskapet for 2016 enn egenkapitalinnskudd 

(108 tusen kroner), men dette er ikke budsjettert (hittil). 

 Romerike Krisesenter IKS mottar gaver. Gavemidler avsettes til bundet fond og tas til inntekt 

etter hvert som midlene brukes. Dette påvirker ikke regnskapsresultatet. 

 Regnskapet gikk med overskudd i 2014 (600 tusen kroner) og 2015 (1,7 millioner kroner) og 

med underskudd i 2016 (900 tusen kroner). 
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 Regnskapsresultatet forklares i styrets årsrapport. Det styres på «bunnlinjen». Dette 

forklarer at det legges stor vekt på pensjonsinnbetalingene i styrets årsberetning fordi dette 

var et krav som kom overraskende på selskapet på et sent tidspunkt i 2016. 

 Kommunene rapporterer om krisesenterdrift til SSB hvert år. De fleste kommunene 

rapporterer netto tilskudd (opprinnelig budsjett fratrukket andel av overskudd), mens andre 

rapporterer opprinnelig budsjett eller andre tall. Det naturlige vil være å rapportere det som 

faktisk føres i regnskapet (netto tilskudd) slik de fleste av kommunene gjør.  

Regnskap og resultatutvikling 

Tabellen under viser noen nøkkeltall fra regnskapet for de tre sist avlagte regnskapsår: 

 

Tabell 13 Nøkkeltall fra regnskapene  

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, årsregnskap 2014, 2015 og 2016 

 

Tabellen over viser at driftsinntektene økte fra 2014 til 2015, noe som henger sammen med at nytt 

krisesenterbygg ble tatt i bruk sommeren 2014. Driftsregnskapet for 2014 (0,6 millioner kroner) og 

2015 (1,7 millioner kroner) viser overskudd (regnskapsmessig resultat). I 2016 (0,8 millioner kroner) 

ble regnskapsresultatet negativt (underskudd). I kapittel 4 kommer vi nærmere inn på regnskapene. 

 

Balansen viser at egenkapitalen er redusert i perioden, fra 3,7 millioner per 31.12.2014 til 2,2 

millioner kroner per 31.12.2016). Egenkapitalen påvirkes først og fremst av de årlige 

overskudd/underskudd og disponeringen av disse. Driftsinntektene utgjør 11,5 prosent av 

disposisjonsfondet (2,2 millioner kroner) per 31.12.2016.  

 

Romerike Krisesenter IKS - nøkkeltall 2014 2015 2016 

Driftsregnskapet 

Sum driftsinntekt 15,3 19,4 19,1 

Brutto driftsresultat 2,3 1,9 -1,7 

Ordinært resultat (før interne finansieringstransaksjoner) 0,8 1,0 -2,4 

Regnskapsmessig resultat 0,6 1,7 -0,8 

Balansen 

Sum egenkapital 3,7 5,7 2,2 

Sum langsiktig gjeld 59,4 51,2 50,1 

Sum anleggsmidler 49,3 50,2 50,1 
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Langsiktig gjeld består av lån til bygging av krisesenteret (41,7 millioner kroner per 31.12.2016 

2016) og pensjonsforpliktelser.   

 

Sum anleggsmidler består blant annet av faste eiendommer og anlegg (41,1 millioner kroner per 

31.12.2016), utstyr, maskiner og transportmidler (1,7 millioner kroner per 31.12.2016). 

Analyse av budsjett og regnskap 2014 – 2016 

Revisjonen har valgt å dele opp analysen av budsjett og regnskap etter en inndeling i områder. I 

innledningskapitlet har revisjonen vist utviklingen i selskapets regnskap i perioden 2014 – 2016 helt 

overordnet. I denne analysen går vi nærmere inn på dette. I tillegg tar vi med et punkt om 

investeringsregnskapet og litt om rapportering til KOSTRA. 

Inntektene og bruk av avsetninger 

Romerike krisesenter IKS får sine inntekter fra kommunene. Det er kommunene som har ansvar for 

å sørge for et krisesentertilbud. Fra 2011 ble som nevnt statstilskuddet21 til krisesentrene innlemmet 

i rammetilskuddsmodellen og overført kommunene (Justis- og beredskapsdepartementet 2013).  

 

Nedenfor ser vi nærmere på inntektene i perioden 2014 – 2016. Bruk av avsetninger er tatt med 

fordi dette øker krisesenterets inntekter 

 

Tabell 14 Inntektsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – inntekter og bruk av avsetninger 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

      

Fra kommunene 17 384 17 384 18 978 17 888 14 201 

Momskompensasjon 837 400 400 535 318 

Sykepenger 739 - - 773 348 

SUM REFUSJONER 18 960 17 784 19 378 19 196 14 907 

Bruk av avsetninger* 1 594 1 594 0 590 0 
 

Kilde: Data fra regnskapene. *Bruk av avsetninger er konto 19300 i regnskapet, andre avsetninger (gavefond) ikke med i 

tallene som presenteres i tabellen. Tatt med den delen av beløpet som kompenserte tilbakebetalingene til kommunen.  

 

Den årlige inntektsøkningen skyldes for det første at innbetalingene fra kommunene har økt i tråd 

med de avtaler som er inngått mellom selskapet og eierkommunene i perioden 2014 – 2016.  

                                                

 

 
21

 Se nærmere om dette i rapportens innledning. 
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Kommunene innbetalte opprinnelig budsjetterte tilskudd i 2014, men reduserte driftstilskuddene i 

2015 og 2016. Representantskapet har vedtatt22 at overskuddene fra 2014 og 2015 tilbakebetales til 

eierne. Dette ble gjort ved å redusere innbetalingene til selskapet fra kommunene. Samtidig ble 

tilsvarende midler stilt til selskapets disposisjon ved at det ble budsjettert med bruk av fond.  

«Underskuddet»23 i investeringsregnskapet i 2015 reduserte det beløpet som kommunene indirekte 

fikk tilbakebetalt24.  

 

Driftsbudsjettet for 2016 er, med unntak av det som framkommer i avsnittet over, i tråd med 

opprinnelig budsjettert. På inntektssiden mottok selskapet mer i momskompensasjon enn 

budsjettert samt sykepenger. Regnskapet for 2016 viser at sum refusjoner ble noe over 6 prosent, 

eller 1,2 millioner kroner, høyere enn justert budsjettert. Av dette utgjør 739 tusen kroner refunderte 

sykepenger. Sykepenger er ikke budsjettert slik tabellen ovenfor viser. 

 

Romerike Krisesenter IKS mottar også gaver25. Gavemidlene avsettes til fond, og bruken av 

midlene tas av fondet. Dette budsjetteres ikke, men inntektene og bruken av gavemidlene føres i 

regnskapet. Fondet er bundne midler som regnskapsmessig holdes atskilt fra selskapets øvrige 

midler. Mottatte gaver har ligget på mellom 100 og 200 tusen kroner de siste årene. 

Lønn 

Økningen på 4 årsverk i 2017 ble forskuttert med ansettelse i 3 fagstillinger høsten 2016. En økning 

i antall årsverk (4 årsverk) var det tatt høyde for i budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020. Daglig 

leder opplyser at forskutteringen ble iverksatt som tiltak på bakgrunn av representantskapets vedtak 

(representantskapssak 10/16 27.4.2016): 

Styret pålegges å iverksette tiltak i 2016 innenfor styrets myndighet for å forhindre avvisninger som 

er i strid med lovens intensjon. Disse skal vurderes uavhengig fra det allerede foreliggende forslag 

om bemanningsøkning for 2017. 

Styret vedtok deretter følgende 31.5.2016: 

Styret gir daglig leder fullmakt til å foreta nødvendige tiltak for ansettelser innenfor de økonomiske 

rammene, for å unngå avvisninger. Det gis tillatelse til oppdekking fra driftsfond. 

Lønnsutviklingen i selskapet, inklusive sosiale utgifter, er vist i tabellen under. 

                                                

 

 
22

 Vedtak i representantskapet i forbindelse med behandlingen av regnskapssaken for regnskapsårene 2014 

(sak 3/15) og 2015 (sak 8/16) og fulgt opp med budsjettregulering vedtatt av styret (25/16). 
23

 Dette gjelder innbetaling av egenkapitaltilskudd i KLP (108 tusen kroner). Regnskapsmessig skal dette 

bokføres i investeringsregnskapet, og det kan ikke lånefinansieres.  
24

 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 (1 702 430) minus underskudd i investeringsregnskapet i 2015 

(108 258) = tilbakebetaling til kommunene (1 594 172,-). 
25

 Ikke tatt med i tabellen. 
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Tabell 15 Lønnsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – lønn 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Lønn og sosiale utgifter 14 079 13 533 13 533 12 230 10 226 
 

Kilde: Regnskapsdata 

 

De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2014, og regnskapet viste merforbruk på lønn og sosiale utgifter 

med noe i underkant av 0,5 millioner kroner. 

 

I 2015 ble lønn justert opp med 585 tusen kroner til 13 millioner kroner (budsjettregulering26). 

Regnskapet viste til slutt et mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter i underkant av 0,8 millioner 

kroner holdt opp mot regulert lønnsbudsjett (regnskap 2015). 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2016. Som nevnt ovenfor ga imidlertid styret daglig leder fullmakt 

til å dekke opp for ekstra stillinger fra selskapets driftsfond. Daglig leder informerte styret i august 

2016 om at prognosen for økte lønnsutgifter lå på rundt 0,6 millioner kroner. Revisjonen har 

beregnet at dersom selskapet hadde regulert budsjettet for 2016, ville avviket mellom budsjett og 

regnskap vært på 0,4 prosent. Avviket mellom budsjett og regnskap for 2016 ble, slik regnskapet 

viser, på 4 prosent eller 0,5 millioner kroner.  

 

Selskapet har inntektsført sykepenger. Sykepengene utgjorde 0,7 millioner kroner både i 2015 og 

2016 mot 0,3 millioner kroner i 2014. Sykefraværet var i gjennomsnitt på 8,6 prosent i 2016 mot 9,5 

prosent både i 2014 og 2015 (årsrapporter).  

 

Daglig leder opplyser at sykepenger ikke budsjetteres27 og det er heller ikke gjennomført 

budsjettreguleringer mellom sykepenger og lønn (budsjett og regnskap). Daglig leder opplyser i 

intervju at hun har fullmakt til å se lønn og sykepenger under ett, og at dette er i samsvar med vanlig 

kommunal praksis. Justert for sykepenger viser revisjonens beregninger et mindreforbruk på lønn 

inkludert sosiale utgifter28 i 2016.    

                                                

 

 
26

 Representantskapssak 7/15. 
27

 Romerike Krisesenter IKS budsjetterer ikke sykepenger etter føringer fra regnskapsfører (Lørenskog 

kommune), men daglig leder har spurt om dette ved flere anledninger (intervju med daglig leder). 
28

 Nærmere 0,2 millioner kroner eller 1,4 prosent (mindreforbruk) korrigert for sykepengerefusjon i 2016. 
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Kjøp av varer og tjenester med mer 

Kjøp av varer og tjenester omfatter blant annet faglig veiledning, transportutgifter og leasingbil, 

strøm, forsikring av bygg og ansatte, kommunale gebyrer, kontingenter/medlemskap, inventar, 

vedlikehold, service- og renholdsutgifter, revisjons- og regnskapshonorar, konsulenthonorar og 

tolketjenester.  

 

 Tabell 16 Kjøp og overføringer 

Romerike krisesenter IKS – kjøp av varer og tjenester med mer 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Varer og tjenester 4 378 3 115 3 115 3 201 2 448 

Andre utgifter 28 45 45 3 55 

Momskompensasjon 838 400 400 535 318 

Overføring til private 61 50 50 47 10 
 

Kilde: Data fra regnskap 

 

Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. I budsjettet 

for 2017 er det budsjettert med 3,2 millioner til kjøp av varer og tjenester, noe som etter revisjonens 

mening tyder på at det i 2016 påløp relativt store engangsutgifter. 

 

For 2016 viser regnskapet for kjøp av varer og tjenester et merforbruk på 41 prosent eller 1,3 

millioner kroner mot regulert budsjett. De største avvikene gjelder inventar, vedlikehold og 

konsulenthonorar. Dette forklares nærmere i årsrapporten for 2016 slik: styrevedtak 29/15 om bruk 

av konsulenttjenester, reparasjon av inventar på et bad og utskifting av død hekk29).  

 

Andre utgifter omfatter bedriftshelsetjeneste og andre kjøpte tjenester30.  

 

I tillegg viser tabellen merverdiavgift og bidrag (overføringer til private)31.  

 Momskompensasjonen er høyere enn budsjettert, noe som henger sammen med kjøp av 

varer og tjenester. Momskompensasjon framkommer regnskapsmessig både som utgift og 

inntekt. 

 Overføringer til private gjelder primært bidrag til brukere ved reetablering. 

                                                

 

 
29

 Hvorvidt utgiftene til beboerbad og hekk refunderes som garantisak, er til vurdering (årsrapport 2016). 
30

 Revisjonen tviler sterkt på at konto 13702 og 13720 brukes korrekt. Kjøp av bedriftshelsetjeneste inngår i 

egenproduksjon under andre tjenester (art 270) (kostraveileder 2016, 90). Kjøp på konto 13702 gjelder 

ordinære kjøp, og skal plasseres innenfor artsseriene 11000 eller 12000. 
31

 Sum budsjetterte overføringer: 500 000,-, herunder 50’ avsatt til senere fordeling. Regnskapsført 898 000,-.  
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Finansposter 

 

Tabell 17 Renteinntekter, renteutgifter, avdrag og avskrivinger 

Romerike krisesenter IKS – finansposter 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Renteinntekter -187 0 0 -404 -661 

Renteutgifter 752 850 850 1 088 1 235 

Avdragsutgifter lån 1 556 1 600 1 600 1 713 917 

Motpost avskrivinger -1 522 -1 460 -1 460 -1 522 - 

Sum finansposter 598 990 990 875 1 491 

Sum ekskl. avskrivinger 2 121 2 450 2 450 2 397 1 491 
 

Kilde: Data fra regnskap. Renteutgifter: Inkluderer forsinkelsesrenter. Alle tall i hele tusen. 

 

Både rente- og avdragsutgifter på lån budsjetteres noe høyere enn regnskapsført. Daglig leder 

opplyser at det er enkelt å budsjettere renter og avdrag, og at det legges inn en margin med tanke 

på renteøkninger. Renteinntekter på bankinnskudd budsjetteres ikke, noe som framkommer av 

tabellen ovenfor. Samlet gir dette et mindreforbruk mot budsjett på nærmere 0,4 millioner kroner i 

2016. Finanspostene viser mindreforbruk mot budsjett også i 2014 og 2015. 

 

I forbindelse med oppføringen av nye lokaler, ble selskapet innvilget en låneramme på 55 millioner. 

Lånet er tatt opp i Kommunalbanken. Nedbetalingstiden er 30 år og lånet er tatt opp med flytende 

rente. I budsjett 2017 opplyses om effektiv rente for tiden på 1,808 prosent (budsjett 2017). 

 

Når det gjelder avskrivinger vises til rapportens punktet om investeringsregnskapet nedenfor. 

Avsetninger og regnskapsmessig resultat 

Når regnskapet avsluttes og ordinært resultat foreligger, bokføres avsetninger og bruk av 

avsetninger, fond samt overføringer til investeringsregnskapet. Deretter framkommer 

regnskapsmessig mindre-/merforbruk (regnskapsmessig overskudd eller underskudd). 
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Tabell 18 Avsetninger og regnskapsresultat 

Romerike krisesenter IKS – avsetninger og resultat 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Ordinært resultat 2 397 1 859 265 -982 -784 

Avsetning til gavefond 144 0 0 197 368 

Avsetning til disp.fond     424 

Bruk av gavefond -123 -265 -265 -327 -173 

Bruk av overskudd -1 702 - 1 702 0 -590 -424 

Overføring til inv.regnskap 108 108 0 0 0 

Regnskapsmessig 

mindreforbruk 

 0 0 1 702 590 

Regnskapsmessig 

merforbruk 

823 0 0   

 

Kilde: Data fra regnskapene. Alle tall i hele tusen. 

 

Tabellen ovenfor viser hvordan regnskapsresultatet framkommer. Etter korrigering for interne 

finansieringstransaksjoner (avsetninger og bruk av avsetninger, samt overføring til 

investeringsregnskapet) viser regnskapet underskudd i 2016 og overskudd i 2015 og 2014. Bruk av 

tidligere års overskudd viser representantskapets disponering av overskuddene fra foregående år.  

 

Avsetninger og bruk av avsetninger er regnskapsført i tråd med budsjett i 2016 og 2015, men det er 

ikke budsjett i 2014 på disse postene. Bruk og avsetninger til gavefond (bundet fond) skal bokføres 

og det er ikke krav om budsjett. 

 

Avlagt regnskap for 2016 viser underskudd (regnskapsmessig merforbruk). Styret viser i 

årsrapporten til at «[d]ette inkluderer amortisering av premieavvik på pensjoner for 2015 på kr 

330 753 og 2016 med kr 43 488.» I tillegg viser styret til merforbruk på kjøp av varer og tjenester (se 

nærmere om dette ovenfor). Videre opplyses at selskapet har et premiefond på kr 1 081 069 som 

står hos KLP, og at dette kan benyttes til å redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). 

Investeringsregnskapet 

Romerike Krisesenter IKS har oppført nytt bygg og tok det i bruk sommeren 2014. Investeringene er 

aktivert og avskrives årlig. Investeringene er aktivert med 45,8 millioner kroner fordelt på 

hovedbygg, tomt, tekniske anlegg, kennelanlegg, inventar og IKT-utstyr.  
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Rapportering til KOSTRA 

Romerike Krisesenter IKS har rapporteringsplikt til KOSTRA. Oppslag i regnskapet viser at i tillegg 

til obligatoriske funksjoner i tilknytning til pensjon, momskompensasjon i investeringsregnskapet og 

avskrivninger, brukes funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. 

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører skal rapportere regnskapet til SSB. I tillegg er 

kommunene pålagt å rapportere noen opplysninger til SSB på eget skjema. Kommunene skal blant 

annet rapportere om hvor mye kommunen bruker på krisesentertjeneste. I tabellen nedenfor har vi 

sammenholdt opplysningene i årsrapportene til Romerike Krisesenter IKS (note 3) med beløpene i 

KOSTRA. 

 

Tabell 19 Kommunenes bidrag til Romerike Krisesenter IKS 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Overført  KOSTRA Overført KOSTRA Overført KOSTRA 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 - 1 019 629 - 990 878 - 

Eidsvoll 1 192 884 - 1 502 611 1 552 152 1 460 242 - 

Fet 582 241 758 000 733 418 - 712 737 778 098 

Gjerdrum 326 623 - 411 429 - 399 828 - 

Hurdal 142 010 148 940 1 780 882 184 780 173 838 189 780 

Lørenskog 1 831 929 - 2 307 582 - 2 242 514 - 

Nannestad 610 643 - 769 194 - 747 505 - 

Nes Ak. 1 065 075 - 1 341 617 - 1 303 787 - 

Nittedal 1 178 683 1 028 848 1 484 723 1 481 377 1 442 858 1 250 000 

Rælingen 880 462 - 1 109 070 1 114 800 1 077 797 - 

Skedsmo 2 698 190 - 3 398 764 - 3 302 927 - 

Sørum 894 663 880 460 1 126 959 1 103 884 1 095 181 977 621 

Ullensaker 1 704 120 1 832 430 2 146 587 2 161 588 2 086 059 - 

Enebakk 284 020 Na 357 764 Na 347 677  Na 

Sum overført 14 201 000  17 888 233  17 383 828  
 

Kilde: Romerike Krisesenter, årsrapportene 2014, 2015 og 2016 (kolonne overført) og KOSTRA tabell 07794/04687. (Gule 

felt: kommunene har oppgitt opprinnelig budsjetterte tall for 2016). Enebakk kommune er oppført som NA da det ikke er 

mulig å skille mellom kommunens bidrag til krisesenteret i Follo. 

 

Revisjonen forutsetter at krisesenterets opplysninger i note 3 er korrekt. Tabellen viser avvik for 

enkelte kommuner. Dette tyder på feil i kommunenes rapportering. Revisjonen peker på at dette kan 

skyldes skrivefeil eller bokføringsfeil. Når et IKS tilbakefører overskudd til sine eiere, følger det av 

god kommunal regnskapsskikk at dette bokføres med de nettobeløpene som faktisk blir overført. Ni 

av 13 kommuner har innrapportert kommunens tilskudd i tråd med dette. 
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VEDLEGG 2 – KONTROLLKRITERIER  

Innledning  

Revisjonenes innsamlede data i denne eierskapskontrollen skal vurderes opp mot ulike kilder som 

regulerer og setter krav til hva som anses som god eierstyring. I dette prosjektet vurderes data opp 

mot:  

 

 Lover og forskrifter  

 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring:  

o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  

o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden Norsk 

anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 

kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer  

 Annen anerkjent teori om eierstyring  

 Deler av selskapets egne rutiner og selskapets vedtekter er også brukt som 

vurderingskriterier.  

 

Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere 

selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den 

sammenheng de er relevante. 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

Denne selskapsformen er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-

loven). Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. Avtalen er det rettslige 

grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir 

etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet. 

 

Representantskapet er det øverste organet i selskapet og skal ha minst én representant fra hver 

kommune. Representantene velges av kommunestyrene/fylkestingene selv. Det enkelte 

kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer 

at flertallet i kommunestyret/fylkestinget kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal 

stemme i representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan 

behandles av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å 

fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av 

representantskapet. 

 

Representantskapet utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med 

unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene 

deres. 
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Om krisesenterloven 

Det å drive krisesenter ble en lovpålagt oppgave for kommunene fra 01.01.2010. Formålet med 

krisesenterloven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold i nære relasjoner.  

 

Krisesenterloven § 2 sier noe om kravet til innholdet i krisesentertjenesten. Tilbudet skal gi brukerne 

støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Krisetilbudet skal 

omfatte et heldøgns krisesenter eller et tilsvarende trygt botilbud, et dagtilbud, en døgnåpen 

krisetelefon, og et tilbud om oppfølging i reetableringsfasen. Krisesentertilbudet skal bestå av alle 

de fire tjenestene. 

 

Kommunen kan selv velge hvordan de vil drive og organisere tilbudet, og kan for eksempel delta i 

interkommunalt samarbeid. Forutsetningene er likevel at kommunen organiserer krisesentertilbudet 

på en tjenlig og tilfredsstillende måte ut fra de behovene brukerne har. 

Anbefalinger for god eierstyring 

Generelt om eierstyringsprinsipper 

Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan 

eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke 

bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingen og holdningen bør være: 

– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger anbefalingene.  

 

Det er for denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av 

dette er tatt inn i rapportens kapittel fire.  

 

I den oppdaterte versjonen32 omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS anbefalinger for god 

eierstyring: 

  

                                                

 

 
32

 November 2015 
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Nærmere om eiermeldinger  

Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere 

kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne 

rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for 

å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  

 

Resch-Knudsen sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 

En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre 

forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative 

eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder 

spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom 

kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som 

tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av 

dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør 

også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  

2. Vurdering og valg av selskapsform  

3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  

6. Gjennomføring av eiermøter 

7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  

8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  

10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  

11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  

12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  

13. Styresammensetning i konsernmodell  

14. Oppnevnelse av vararepresentanter  

15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  

16. Godtgjøring til styrerepresentanter  

17. Registrering av styreverv 

18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  

19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  

20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 

21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  
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administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som 

eier av selskaper.
33

 

I KS anbefaling for god eierstyring34 heter det at en eierskapsmelding minimum bør inneholde: 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

styringsdokumentene. 

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

 

Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport35 om eierskap på oppdrag fra Kommunenes 

Sentralforbund. Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt 

man lykkes i en prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 

 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  

o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig 

å ha politisk tilslutning til, dvs. hvilke overordnede premisser kommunen legger til 

grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg 

selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av 

styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 

o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 

selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  

 Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

 Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  

Om eiermeldingen på Øvre Romerike 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) har utarbeidet en eiermelding, «Eierpolitikk for kommunene i ØRU», 

vedtatt av alle kommunene. Eiermeldingen bygger i hovedsak på tema utarbeidet av KS Eierforum 

anbefaler for eiermeldinger. 

 

Meldingen er delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for eierstyring 

(eierskapspolitikk) og en del med oversikt over selskapene kommunen eier (eierskapsstrategier).  

Under meldingen del I om eierskapspolitikken er det satt opp 10 overordnede prinsipper for 

eierstyring i ØRU-kommunene36. De 10 prinsippene er: 

 

                                                

 

 
33

 Resch-Knudsen, 2011, s.163 – 164 
34

 KS 2015 
35

 Telemarksforskning for KS, 2008, «Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid med 

kommunene», s. 13 flg. 
36

 Eierpolitikk for kommunene i ØRU, 2014, s. 3 
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1. Eierne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er 

ansvarlig for realisering av målene. Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig 

forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.  

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

kortsiktige og langsiktige behov.  

3. Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor selskapene gjennom 

eierorganene. Eierne skal som hovedregel være representert ved ordfører.  

4. Det skal være åpenhet knyttet til ØRU-kommunenes eierskap og til selskapenes virksomhet 

basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i 

representantskap, generalforsamling mv.  

5. Representantskapet/generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer 

begrunnet forslag til representantskapet/generalforsamlingen. Rådmannsutvalget får 

ansvaret for å legge frem forslag til aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal 

settes sammen av to representanter fra representantskapet. Dette gjelder for 

styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. Habilitetsreglene skal ivaretas.  

6. Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra 

selskapets egenart og formål med eierskapet.  

7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene 

og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets 

kompleksitet.  

8. Lønnsnivået og -utviklingen i de interkommunale selskapene skal være i samsvar med 

praksis i eierkommunene.  

9. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for 

risikostyring i forhold til selskapets karakter.  

10. Normer og verdier skal være i tråd med kommunenes etiske retningslinjer. 

 

Det kommer videre frem at ØRU kommunene legger opp til aktiv bruk av selskapsvise eierstrategier 

(s. 4). Eierskapsmeldinger og eierstrategien skal legges frem for de enkelte kommunestyrene årlig 

(s. 8).  

 

I del II av eiermeldingen, utarbeidet i 2014, gis en oversikt over alle selskapene kommunene eier. I 

tillegg gis det spesifikke eierstrategier for de IKSene kommunene eier sammen. 

 

Det er utformet eierstrategier for følgende selskaper: 

 Eierstrategi Romerike krisesenter IKS 

 Eierstrategi Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

 Eierstrategi Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

 Eierstrategi Digitale Gardermoen IKS 

 Eierstrategi Romerike Revisjon IKS 
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Eierstrategi og selskapsstrategi – sentralt for å lykkes 

Samspilltriangelet37 er satt opp for å beskrive forholdet mellom eier, styret og daglig leder i et 

selskap: 

 
Figur 3 samspilltriangelet 

 

I guiden heter det følgende om samspillet mellom eier, styret og daglig ledelse: 

Triangelet fokuserer på at det å synliggjøre og lykkes med god eierstyring og selskapsledelse 

forutsetter at det mellom de tre mest sentrale funksjonene i virksomheten er etablert et samspill, og 

at dette fungerer. I dette ligger det å være enige om det å forstå: 

 Hva man ønsker med selskapet og den virksomheten som skal drives 

 Hvilken retning selskapet skal velge (strategi) 

 Hvordan selskapet/virksomheten skal lykkes med å komme dit 

 Hvordan resultatene skal måles 

I en eierskapskontroll er det eierne og deres rolle som står i sentrum. Veilederen gir en god 

oppsummering av hva eierskap i kommunal sektor handler om: 

Eierne må etter vår oppfatning alltid være synlige på hvorfor de eier, og sørge for at ledelsen handler 

i tråd med deres interesser. 

                                                

 

 
37

 PwC 2011 – «Din guide til ansvarlig eierstyring og selskapsledelse», s. 17 

Styret 

Ledelse 

Selskap 

Eier 
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For at de tre hovedfunksjonene i triangelet skal lykkes er det således viktig at eierne informerer og 

kommuniserer grundig hvorfor de ønsker å eie virksomheten og hva de forventer å få ut av sitt 

eierskap. 

For kommuner som eier interkommunale selskap sammen som har et samfunnsoppdrag de skal 

løse på vegne av sine eiere, er det svært viktig at eierstrategien er samordnet og kommunisert til 

selskapet.  

 

Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier: 

[…] det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. 

[…] Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte 

selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I 

selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt 

eierskap.
38

 

Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 

Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. 

Det mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom 

formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap, 

gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. […] Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå 

som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?
39

 

Det at eierne har definert et klart formål og rammer for selskapet i selskapsavtalen/vedtektene er 

svært viktig, og dette bidrar til å danne rammen for de eierstrategier som legges for selskapet. 

 

En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og 

tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidra som en oversikt over den samlede 

kommunale virksomhet som igjen virker inn med mer åpenhet/transparens til omverdenen. 

 

Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 

forankres/behandles. Flere kommuner har derfor en eierstyringssekretariatsfunksjon som skal sørge 

for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige behandlinger i kommunen. Som eksempler 

kan nevnes at det gis instruks til kommunenes representant til 

generalforsamling/representantskapsmøte eller saker som gjelder endring av 

selskapsavtalen/vedtektene undergis nødvendig koordinering og legges frem for kommunestyret.  

                                                

 

 
38

 Resch-Knudsen, 2011, Kommunalt eierskap – roller, styring og strategier, (Kommuneforlaget 2011), s. 92 
39

 Resch-Knudsen, 2011, s. 93 
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Forankring av saker til generalforsamling/representantskap i folkevalgte 

organer i den enkelte eierkommune 

Den folkevalgte styringen av kommunale selskaper blir ofte liggende hos en politisk «elite».40 Det 

kan være problematisk sett ut fra et demokratihensyn og for legitimiteten til eierstyringen. For å sikre 

folkevalgt forankring i den enkelte kommune av viktige og prinsipielle beslutninger som skal tas i 

representantskap/generalforsamling, er det viktig at sakene undergis en folkevalgt forankring i den 

enkelte kommune. Det gjør at det kan gis føringer til kommunens eierrepresentant om hvordan 

han/hun skal utøve kommunens vilje og interesse i den saken det skal treffes beslutning på 

eierorganet. Dette styrker eierstyringens legitimitet og den demokratiske styringen av de kommunalt 

eide selskapene.  

 

Ofte skjer saksbehandlingen hos den personen som har generalforsamlingsfullmakt som vanligvis 

er ordføreren. Det er eksempler på at verken administrasjonen eller folkevalgte organer involveres, 

og at saksdokumenter ikke blir journalført og arkivert (ibid). Det er opp til de folkevalgte i hver enkelt 

kommune å finne riktig balanse mellom å etablere nye og mindre styringsarenaer for et lite utvalg av 

de folkevalgte og å involvere hele kommunestyret i styringen. 

 

For å sikre at man rent praktisk rekker å gjennomføre denne forankringen av sakene er det 

nødvendig å gi føringer overfor selskapene om frist for utsendelse av slike sakslister/sakspapirer, 

slik at kommunene rekker å gjennomføre behandlingen i sine respektive organ.  

 

For å illustrere denne forankringen har RRI utformet «eierstyringssløyfen» som brukes av flere 

kommuner på Romerike. Men det er opp til den enkelte kommune hvordan man ønsker at denne 

forankringen skal skje. Illustrasjonen nedenfor er ment som et eksempel og som en gjengivelse av 

hvordan dette praktiseres i flere av kommunene både når det gjelder IKSene og ASene.  

 

                                                

 

 
40

 NIBR-rapport 2016:18 Folkevalgt lederskap og kommunal organisering, s. 52 
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Figur 4 «eierstyringssløyfen» 

 

Forskning41 har vist at administrasjonen er en viktig støttefunksjon slik at de folkevalgte kan ivareta 

sin rolle på en god måte. For at dette skal fungere i praksis mener revisjonen det er viktig at den 

enkelte kommunes interne rutiner er i tilstrekkelig grad formalisert. Dette kan gjøres i for eksempel 

kommunens internkontrollsystem slik at man sikrer at praksis også følges uavhengig av hvilken 

person som til enhver tid bekler de ulike verv eller stillinger i kommunen.  

                                                

 

 
41

 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, s. 12 
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Kriterier 

Problemstilling 2  Kontrollkriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende 

system for økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk  Kontrollkriterier 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet 

organisert? 

Problemstillingen er deskriptiv og det utledes ikke 

kriterier. 

 

 

Anbefaling 1 Problemstillinger 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover. 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 

 

Anbefaling 2 Problemstilling 

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 seg om at selskapet følger dette opp. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt eierne 

seks uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 

5.3? 

Anbefaling 3 Problemstilling 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at 

dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor 

regler og rammer som gjelder for selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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VEDLEGG 3 - REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til en virksomhet på det området som er 

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot. Dermed danner revisjonskriteriene et grunnlag 

for de analyser og vurderinger som foretas, og konklusjoner som trekkes. Typiske kilder til 

revisjonskriterier er blant annet lover, forskrifter, politiske vedtak eller anerkjent teori, og god 

forvaltningspraksis på området (reelle hensyn)42. 

 

I denne undersøkelsen utledes revisjonskriteriene fra sentrale krav i kommuneloven og IKS-loven 

med tilhørende forskrifter. 

Interkommunale selskaper (IKS) 

Innledning 

Et interkommunalt selskap er et samarbeid mellom flere kommuner, fylkeskommuner eller andre 

interkommunale selskaper som kan organiseres etter lov av 29. januar 1999 om interkommunale 

selskaper. Et interkommunalt selskap er gitt status som et eget rettssubjekt, atskilt fra deltakerne 

som inngår i samarbeidet. Selskapet har dermed sin egen formue, som forvaltes for å møte de 

rettslige og økonomiske forpliktelsene, som er tilordnet selskapet som sådan.  

 

Den enkelte deltaker i et interkommunalt selskap hefter en ubegrenset prosentandel av selskapets 

samlede forpliktelser, der den enkeltes (økonomiske) ansvar er svarer til dens eierandel i selskapet, 

jf. IKS-loven § 3. Summen av deltakernes ansvarsdeler må til sammen dekke selskapets totale 

forpliktelser.      

 

Det interkommunale selskapet etableres eller stiftes ved at deltakerne inngår en skriftlig 

selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget vedta avtalen (lov om 

interkommunale selskaper (IKS-loven) § 2). Selskapsavtalen utgjør både stiftelsesdokument og 

vedtekter for selskapet (Bjella et al, 2001, s.102).  

Organisasjon 

Den øverste myndighet i et interkommunalt selskap er representantskapet (IKS-loven § 7).  

Representantskapet er et organ som er representert ved alle deltakerne (eierne), der hver deltaker 

er oppnevnt av kommunestyrene i den enkelte kommune, (IKS-lov § 6). Det er gjennom 

representantskapet deltakerne utøver sin myndighet. Deltakerkommunene kan gjennom 

representantskapet treffe vedtak som binder styret og omgjøre beslutninger vedtatt av styret. Etter 

                                                

 

 
42

 Vurdering om hva som er rimelig, formålstjenlig, effektivt eller liknende 
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loven skal representantskapet blant annet behandle selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan 

og andre saker som skal behandles i representantskapet.  

 

Styret er underlagt representantskapet, og skal bestå av minst tre medlemmer. Med visse unntak 

skal styremedlemmene som hovedregel velges av representantskapet. Styret har ansvar for 

forvaltningen av selskapet og skal sørge for at driften er i tråd med selskapets formål, 

selskapsavtale, årsbudsjett og andre vedtak fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at 

bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det innebærer at styret 

har ansvar for at lovens økonomibestemmelser blir overholdt. 

 

Et interkommunalt selskap skal også ha en daglig leder, som har det operasjonelle ansvaret for 

selskapet. Den daglige lederen ansettes av styret, der styret har et ansvar for å føre tilsyn med at 

daglig leders leder styrer virksomheten innenfor de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. .  

Økonomistyring 

Innledning 

Med kommuner og fylkeskommuner som eiere, vil mange av de forventninger som stilles til en 

kommune også gjelde for interkommunale selskaper. Som for kommunen, stilles det krav om at 

interkommunale selskaper skal utarbeide styringsdokumenter som årsbudsjett, økonomiplan og 

årsregnskap, jf. lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Disse dokumentene skal gi 

beslutningsrelevant informasjon om den økonomiske tilstanden i virksomheten, herunder en plan for 

anvendelse av ressurser for året og en oppstilling av realiserte inntekter og kostnader.   

Årsbudsjett  

Årsbudsjettet er det sentrale styringsdokumentet i økonomiforvaltningen. Hvert år skal 

representantskapet innen årets utgang vedta et årsbudsjett for neste kalenderår (IKS-loven § 18). 

Dette innebærer at representantskapet skal fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets 

drift og investering for kommende kalenderår. Videre innebærer dette at det er styret for selskapet 

som fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene. Det fullstendige årsbudsjettet 

skal bestå av en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme 

oppstillingsplan som resultatregnskapet og en oversikt over investeringene i budsjettåret (forskrift 

om årsbudsjett § 2). 

 

Årsbudsjettet setter i utgangspunktet en absolutt bindende ramme for selskapets drift og 

investering. At planen er bindende betyr at selskapet ikke kan treffe vedtak eller foreta disposisjoner 

som medfører betydelige avvik fra de vedtatte budsjettrammene43 (Bernt et al, s.500). Årsbudsjettet 

skal ikke bare være bindende for de totale utgiftene, men også for de enkelte utgiftspostene44. Dette 

                                                

 

 
43

 Utbetalinger knyttet til aktiviteter som kommunen har rettslig plikt til å utføre kan derimot fravikes kravet om 

budsjetthjemmel, jf. koml. § 46-1, tredje setning. 
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innebærer at selskapet ikke har anledning til å overføre midler fra en utgiftspost til en annen, med 

mindre det foreligger særskilt hjemmel for det.  

Kvalitetskrav til årsbudsjettet 

Årsbudsjettet for interkommunale selskaper skal bygge på budsjettprinsipper som følger av 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter, jf. forskrift om 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 5. Interkommunale 

selskaper er dermed undergitt de samme budsjettkravene som kommunene står overfor.  

 

Kommuneloven stiller en rekke grunnleggende krav til kommunale årsbudsjetter. Ifølge 

kommuneloven § 46-3 skal årsbudsjettet være realistisk. Det innebærer at forutsetninger som 

benyttes i budsjettprosessen skal være fastsatt på grunnlag av inntekter og utgifter som rimelig kan 

påregnes i budsjettåret. Vurdering av realisme vil i større grad bero på skjønn. Budsjettet skal i 

henhold til koml. § 46-6 videre vedtas i balanse mellom inntekter og utgifter (balansekravet). Det 

innebærer at det ikke gis anledning til å budsjettere med over- eller underskudd. Årsbudsjettet skal 

også være stilt på en oversiktlig måte, jf. koml. § 46-4. En grunnleggende forutsetning bak kravet 

om oversiktlighet er at kommunens målsettinger, prioriteringer (satsningsområder) og premisser for 

budsjettrammene kommer tydelig fram i budsjettet, og at det er utformet slik at den vanlige 

innbygger skal kunne forstå det (Bernt et al, s.510-512). Det skal dessuten gjøres rede for de 

grunnleggende prinsippene som utarbeidelsen av årsbudsjettet er basert på, herunder hvordan 

budsjettarbeidet har vært organisert, jf. FB45 § 6, første ledd. Kravet om oversiktlighet avspeiler 

hensynet om at årsbudsjettet skal fungere som en kilde til styringsinformasjon ovenfor 

administrasjonen, folkevalgte og innbyggere i kommunen.  

 

I årsbudsjettet skilles det mellom den løpende driften og investeringer. Kommuneloven forutsetter at 

årsbudsjettet er framstilt som ett samlet dokument, inndelt i en driftsdel og en investeringsdel 

(kapital), jf. koml. § 46-5. I forarbeiderne heter det at vurderingen av om en inntekt eller kostnad skal 

tilhøre drifts- eller investeringsdelen gjøres ut fra god kommunal regnskapsskikk (Bernt et al, s.510). 

Videre stilles det krav om at årsbudsjettet skal «minst vise beløp for det år budsjettet gjelder for, det 

foregående budsjettår og det siste vedtatte årsregnskap», jf. FB § 5. 

Økonomiplan  

I lov om interkommunale selskaper § 20 framgår det at representantskapet en gang i året skal vedta 

en fireårig plan for økonomiforvaltning, en økonomiplan. Denne skal ta utgangspunkt i de langsiktige 

mål, strategier og utfordringer, og vise hvordan selskapets ressurser skal anvendes for å oppnå 

fastsatte målsettinger for de fire neste budsjettårene (KRD, s.7). Økonomiplanen skal rulleres årlig. I 

dette ligger det at kommunen hvert år skal fatte et nytt vedtak om en økonomiplan for fire år 

framover, der årsbudsjettet representerer første året i planperioden (Bernt et al, s.522).  

 

                                                

 

 
45

 FB: Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), av 15. desember 2000.  
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Økonomiplanen skal på overordnet nivå beskrive selskapets økonomiske utvikling for alle år i 

planperioden, jf. koml. § 44-2. Den skal omfatte hele virksomheten (fullstendighetsprinsippet), hvor 

en overordnet oversikt over selskapets sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 

oppgaver skal framkomme. Kommuneloven stiller ingen detaljerte formkrav til hvordan 

økonomiplanen skal stilles opp. Det anbefales likevel at økonomiplanen stilles i samsvar med de 

obligatoriske regnskapstekniske kravene til årsbudsjett og årsregnskap, slik at sammenhengen 

mellom økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet ivaretas (KRD, s.10). 

Økonomirapportering 

Det endelige årsbudsjettet er et styringsverktøy for styrets ledelse av selskapet. Årsbudsjettet er en 

bindende plan for selskapets inntekter i budsjettåret og skal i utgangspunktet anvendes slik det er 

vedtatt av representantskapet. Det kan imidlertid kunne oppstå uforutsette situasjoner som tvinger 

fram endringer i budsjettrammene. Hvis det er «grunn til å anta» at det blir en vesentlig svikt i 

inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettforutsetningene, vil det være 

behov for budsjettjusteringer. En slik situasjon innebærer at selskapets styre straks må varsle 

representantskapet om avviket (IKS-lov § 19). Representantskapets leder sørger videre for at det 

avholdes et møte i representantskapet vedrørende forholdet, og legger fram forslag til revidert 

budsjett (ibid). 

Årsregnskap 

I et interkommunalt selskap skal styret hvert år legge fram forslag til årsregnskap, som senere 

fastsettes av representantskapet. Årsregnskapet skal beskrive alle økonomiske midler som er 

disponert for året, og anvendelsen av midlene.  

 

I selskapsavtalen kan det også bestemmes at det er de kommunale regnskapsprinsippene som skal 

gjelde. Etter kommunale prinsipper skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, kapitalregnskap, 

balanseregnskap og noteopplysninger, jf. forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper § 5. Årsregnskapet skal videre baseres på de regnskapsprinsipper som 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. For 

interkommunale selskaper skal årsregnskapet være avlagt senest 15. februar påfølgende år, og 

revidert innen 15. mars (forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 

selskaper § 4).  

Internkontroll   

Innledning  

Med internkontroll menes et «formalisert kontrollsystem, der kontrollaktiviteter utformes, 

gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i 

virksomhetens arbeidsprosesser» (PwC, 2009). Mens styring dreier seg om å fastsette hvilke mål 

som skal oppnås (gjøre de riktige tingene), vil internkontrollen understøtte styringen gjennom å 

definere hvilke og hvordan oppgaver skal gjennomføres for at virksomheten oppnår disse målene 

(gjøre tingene riktig) (DFØ, 2013a, s.5). I tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper, har 

ledere av kommunale virksomheter plikt til å etablere rutiner og systemer som blant annet skal 



8/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS - 17/00077-5 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 82 

 

bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet 

på en forsvarlig måte (forarbeiderne til kommuneloven § 23-2).  

Hvorfor er det nødvendig med internkontroll?   

Kommunesektoren tilbyr noen av de viktigste tjenestene til den norske befolkningen, finansiert med 

skatt og statlige bevilgninger. Som forvaltere av fellesskapets midler, er det avgjørende at 

kommunale virksomheter anvender sine ressurser på en måte som skaper legitimitet og tillitt hos 

innbyggerne.  

 

Internkontroll kan ses på som en prosess med systematiske tiltak, fastsatt av selskapets styre og 

ledelse, som skal gi rimelig trygghet for måloppnåelse. Det innebærer at ledelsen etablerer 

formaliserte strukturer og standarder som arbeidsprosesser og oppgaver i virksomheten skal 

gjennomføres innenfor. Internkontrollens rammer kan være krav hjemlet i lov og forskrifter, men 

også krav som stilles internt i virksomheten. Med gode ledelsesbaserte kontrollmekanismer som 

underliggende rammer for den interne virksomhetsstyringen, kan internkontrollen også bidra til at 

ressurser hos ledelsen som ellers ville blitt brukt til kontroll, frigjøres til andre viktige oppgaver (f.eks. 

strategisk ledelse) (DFØ, 2013, s.15). 

Overordnede prinsipper for betryggende internkontroll 

PwC tar i sin rapport om internkontroll for seg fire overordnede prinsipper som en god internkontroll 

er forankret i.  

Ledelsens ansvar 

I enhver virksomhet er det ledelsen som har ansvar for etablering, gjennomføring og oppfølging av 

en internkontroll. Ledere må sørge for at internkontrollen gir en rimelig trygghet for oppnåelse av 

fastsatte målsettinger. Det innebærer at ledelsen i den enkelte virksomhet må gjøre vurderinger og 

ta beslutninger som ivaretar de hensynene som er relevante for virksomheten (DFØ, 2013, s. 5). De 

skal sikre at internkontrollen til enhver tid er tilpasset virksomhetens risiko, vesentlighet og egenart 

(DFØ, 2013, s.3). Ledere må også påse at det foretas en strukturert oppfølging av at 

internkontrollen etterleves og fungerer på en tilfredsstillende måte (DFØ, 2013a, s. 8).  

Risikovurdering 

Risiko kan forstås som summen av sannsynlighet og virkning av en hendelse. Innenfor 

internkontrollen er oppmerksomheten i særlig grad rettet mot hendelser med negative konsekvenser 

for virksomheten – hendelser man vil unngå. Risikovurdering dreier seg dels om å identifisere hvor i 

arbeidsprosesser som er eksponert for risiko og analysere konsekvenser og sannsynligheter for 

risikoelementene hver for seg og samlet (PwC, 2009, s.9). Videre handler risikovurdering om å 

bestemme seg for et nivå av risiko som virksomheten er villig til å akseptere. Hvilke risikoelementer 

som internkontrollen skal fange avhenger av ambisjonsnivået som virksomheten setter for 

internkontrollen. For økonomistyring vil spesielt budsjettet være eksponert for endringer. Det er 

viktig at ledere har tilstrekkelig kontroll på hvilke risikoer som virksomheten står overfor, og hvordan 

disse skal håndteres.  
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Formalisering av kontroll 

De fleste virksomheter utfører omfattende kontroll på tvers av ulike nivåer i virksomheten. Det ligger 

kontrollmekanismer i lov- og regelverk, men også i virksomhetens interne arbeidsrutiner og 

målstyring. Slike kontrollmekanismer gir ledelsen pekepinn på aspekter ved virksomheten som det 

er viktig å ha kontroll over. En uformell kontroll vil kunne redusere risiko for at uønskede effekter 

inntreffer, men fra et internkontrollperspektiv framstår dette som usystematisk og tilfeldig.  

 

Regelverket sier generelt lite om krav til dokumentasjon og formalisering av internkontrollen. 

Revisjonen mener det er vanskelig å få forankret en internkontroll som ikke bygger på formalisering 

i form av dokumentasjon eller skriftlighet. En formalisering av kontrollen innebærer at det utarbeides 

klare målsettinger for internkontrollen og standardiserte instrukser og prosedyrer for hvordan 

interkontrollen skal utføres.  Formalisering av virksomhetens internkontroll vil tjene flere formål. For 

det første vil formalisering gjøre internkontrollen mindre personavhengig. Det følger at kontrollen 

skjermes for endringer ved utskiftning av ansatte. For det andre gjør formalisering det lettere å se 

internkontrollen som en systematikk, og ikke som en sum av enkeltstående kontrollmekanismer. 

Dette vil gjøre det lettere for ledelsen å føre oversikt over helheten i virksomhetens internkontroll og 

se muligheter for forbedringer. For det tredje innebærer formalisering at internkontrollen at lettere 

kan formidles til ansatte og andre interessenter (PwC, 2009, s.10).  

 

Dokumentasjon av internkontroll trekkes fram som en av tre sentrale aspekter ved formalisering46 i 

PwC sin rapport. Dokumentasjon kan forstås som en form for synliggjøring av informasjon som skal 

formidles til en eller flere brukere. Innen internkontroll forutsettes det at ledelsen formaliserer og 

dokumenterer overordnede føringer og prinsipper, samt myndighet, roller og ansvar knyttet til 

risikoutsatte områder og prosesser47 (DFØ, 2013, s.23). Dokumentasjonen skal sikre at de som er 

involverte i internkontrollen kan gjøre seg kjent med dens rammer og føringer, og videre 

gjennomføre internkontrollen som forutsatt av virksomhetsledelsen. Videre gjelder kravet om 

dokumentasjon at virksomheten kan dokumentere at etablert interkontroll faktisk er utført, og om 

den gir ønskede effekter. Dokumentasjon av gjennomførte kontroller er en viktig forutsetning for 

ledelsens oppfølging av internkontrollen i ettertid (PwC, 2009, s.10).    

Etterlevelse 

God internkontroll inkluderer tiltak og aktiviteter som bidrar til å sikre at de krav som stilles til 

kontrollen etterfølges. Det forutsetter at kontrollkravene er tydelig kommunisert til de som utfører 

kontrollaktivitetene og at de forstår hvilke roller og ansvar de har. Alle medarbeidere i en virksomhet 

har i utgangspunkt et visst ansvar for virksomhetens internkontroll gjennom den rollen de har i 

utførelsen av sine arbeidsoppgaver og etterlevelse av etablerte standarder og normer i 

virksomheten. Det er viktig at de ansatte har kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å 

utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig og effektiv måte, og at alle ansatte forstår sitt 

individuelle ansvar for internkontrollen (DFØ, 2013, s.21). Videre har ledelsen et ansvar for å følge 

                                                

 

 
46

 Avklaring av roller og ansvar og ansvar er de to andre elementene.  
47

 Eksempler på dokumentasjon kan være reglementer, rutinebeskrivelser og policyer. 
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opp at internkontrollen gjennomføres etter metoder som skissert (PwC, 2009, s.10). Eventuelle 

avvik bør følges opp, slik at disse ikke blir gjentatt i framtiden.  

Årshjul (framdriftsplan) 

Økonomistyring omfatter både utarbeidelse av budsjett og avslutning av regnskap. Dette er en 

omfattende prosess bestående av mange forskjellige enkeltaktiviteter som skal utføres på ulike 

faser/stadier, og som pågår over hele året (Mellemvik et al, 2012, s.58). I den sammenheng er det 

svært utbredt blant virksomheter å etablere et årshjul, som skal gi en helhetlig oversikt over de 

aktiviteter som følger med i en prosess.  

 

Et årshjul er en skisse over aktiviteter, milepæler og tidsfrister som skal utføres og etterleves i løpet 

av ett år (ofte kalenderår) for å oppnå fastsatte målsettinger. Årshjulet egner seg særlig for 

planlegging av prosesser som følger en syklus, dvs. prosesser med en serie hendelser som gjentar 

seg regelmessig i en bestemt rekkefølge. Planen er delt opp i mindre tidsperioder (eks. måneder og 

faser), der viktige gjøremål for hver enkel tidsperiode angis. Fordelen med en slik plan er at 

overordnede målsettinger brytes ned i mer konkrete hendelser og tiltak, samtidig som den gir 

ansatte retning på hva som skal prioriteres i ulike faser av prosessen. 

 

Årshjulet er særlig nyttig i forbindelse med arbeidet med budsjett og regnskap, da denne prosessen 

gjerne løper gjennom hele året, og som gjentas hvert år. Kommuneloven og loven om 

interkommunale selskaper angir visse tidsfrister for ferdigstillelse styringsdokumenter og 

rapportering, og disse bør hensyntas i årshjulet. Samtidig har virksomheten gjerne egne aktiviteter 

og tidsfrister som bør legges inn.  

Utledede kriterier 

På bakgrunn av ovennevnte har revisjonen utledet følgende kriterier til den tredje problemstillingen. 
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Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring 

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul 

 økonomiplan og årsbudsjett 

 økonomirapportering gjennom året 

 budsjettendringer  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 
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VEDLEGG 4 - EVALUERING AV ORGANISASJONSFORM 
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VEDLEGG 5 – HØRINGSUTTALELSE 
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1 

Arkivsak-dok. 15/00140-55 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg 12.04.2018 

RAPPORTERING FRA ROMERIKE REVISJON IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering.  

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Sak 9/18
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1 

Arkivsak-dok. 16/00010-29 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg 12.04.2018 

REFERATER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til behandling 2018
2. Oversikt over saker til oppfølging 2018
3. Skatteinngang februar 2018
4. Vedtak i kommunestyret i sak 15/18 – kontrollutvalgets årsrapport 2017

Saksframstilling: 
Møte 03.05.18 flyttes til onsdag 02.05.18.
Møte 07.06.18 flyttes til onsdag 06.06.18. 

Sak 10/18
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Saker til behandling 2018 

Kontrollutvalget i Nittedal kommune 
 

Møte Saker 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen   

 Oversikt over saker til behandling 

 Oversikt over saker til oppfølging 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

23. januar 
Kl. 18:00 

 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

 Under revisjonen orienterer; orientering om interimsrevisjon 2017 og 

Selskapskontroll: Oversikt over gjennomføring 2018 

 Orientering fra Forbrukerrådet    

12. april 
Kl. 18:00 

 Behandle forvaltningsrevisjonsrapporten om selvkost på byggesak 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS 

 Behandle Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Investeringsprosjekter i 
Nittedal - sosial dumping  

2. mai 
Kl. 18:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 – Nittedal kommune 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal Eiendom 

KF 

 Virksomhetsbesøk til Barnevernet (holdes på rådhuset) 

 Referatsak: Plan for samordning av tilsyn for første halvår 2018, 
skatterapport februar 2018 

6. juni 
Kl. 18:00 

 Ekstern bestilling av selskapskontroll av RRI 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – Beredskap alvorlige 

hendelser i skolen (behandlet i kommunestyret 27.2.17, sak 17/17). 

(Evt. en ny mindre tilpasset spørreundersøkelse) 

27. september 
Kl. 18:00 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2019 

 Rapport revisjonsåret 2017/2018 

 Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Investeringsprosjekter i Nittedal - 

styring av investeringsprosjekter  

8. november 

Kl. 18:00 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018  

6. desember 

Kl. 18:00 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2019 

 Bestilling av selskapskontroller 2019  

2019   

Annet  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten – følges vedtak opp 



10/18 Referater - 16/00010-29 Referater : Saker til behandling Nittedal 2018

 

Møte Saker 

 Orientering om innkjøpsordningen i Nittedal kommune 

(innkjøpskoordinator) - statistikk på kontrakter, omsetning mv.  

 Eierskapskontroll - Nedre Romerike Vannverk IKS 

 Eierskapskontroll - Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS 

 Undersøkelse av Kommunal døgnenhet (KAD) 

 Virksomhetsbesøk/orienteringer i 2018: Bofellesskap, Teknisk avd, 

Norasondegruppen AS og Miljøhuset Gnisten AS. 
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Kontrollutvalget i Nittedal kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 

Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

23.1.18 1/18 Orientering fra 
Forbrukerrådet 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 
orientering. 

     

23.1.18 2/18 Rapportering fra 
Romerike Revisjon IKS 

Kontrollutvalget tar rapporteringen fra 
Romerike Revisjon til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om at forvaltnings- 
revisjonsprosjektet om selvkost på byggesak 
utvides slik at gebyrene i Nittedal kommune 
også vurderes opp mot andre sammenlignbare 
kommuner både i forhold til hvordan gebyrene 
fastsettes, effektivitet og rasjonell drift. 
Kontrollutvalget ber revisjonen om å legge 
frem en justert prosjektplan som ser på 
hvordan dette kan løses i kontrollutvalgsmøte 
01.03.18. 

Romerike 
Revisjon 

 Justert 
prosjektplan 
behandles i 
møtet 1.3.18 

  

23.1.18 3/18 Kontrollutvalgets 
årsrapport 2017 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 
2017 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret med 
innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport 2017 til orientering. 

Kommunestyret Behandlet i 
kommunes
tyret xx.xx, 
sak xx/xx. 

  

23.1.18 4/18 Referater Kontrollutvalget tar referatene til orientering.      

23.1.18 5/18 Eventuelt Kontrollutvalget vil innkalle barnevernet i 
Nittedal kommune til et virksomhetsbesøk 
01.03.2018. Virksomhetsbesøket er tenkt 

Rådmannen  Virksomhets
besøket 
behandles i 
møtet 1.3.18 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

gjennomført under kontrollutvalgsmøtet på 
rådhuset. 

        

12.4.18 6/18       
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                      februar 2018 
 

 

 Denne måneden Akkumulert 

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

Skatteinngang 912 859 1 039 000 1 453 624 66 203 212 65 964 000 64 506 307 

Avvik i kroner   -126 141 -540 765   239 212 1 696 905 

Avvik i prosent   -12,1% -37,2 %   0,4% 2,6 % 

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

Skatteinngang 749 324 701 000 783 288 44 494 946 44 502 000 42 298 145 

Avvik i kroner   48 324 -33 964   -7 054 2 196 801 

Avvik i prosent   6,9% -4,3 %   0,0% 5,2 % 

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

Skatteinngang 1 683 353 1 541 000 1 438 002 94 314 930 97 827 000 100 020 046 

Avvik i kroner   142 353 245 351   -3 512 070 --5 705 116 

Avvik i prosent   9,2% 17,1 %   -3,6 % -5,7 % 

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

Skatteinngang 3 274 723 3 261 600 2 944 774 208 961 224 207 111 600 201 728 675 

Avvik i kroner   13 123 329 949   1 850 624 7 233 549 

Avvik i prosent   0,4 % 11,2 %   0,9 % 3,6 % 

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

Skatteinngang 4 791 778 5 230 000 4 645 366 69 349 983 65 910 000 65 797 693 

Avvik i kroner  -438 222 146 412   3 439 983 3 552 290 

Avvik i prosent   -8,4% 3,2 %   5,2% 5,4 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 077 944 764 000 799 564 49 293 476 48 526 000 46 200 872 

Avvik i kroner   313 944 278 380   767 476 3 092 604 

Avvik i prosent   41,1% 34,8 %   1,6% 6,7 % 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  247 5 423 041 1 022 484 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 276 624 536 892 533 120 3 772 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Rælingen 328 466 434 263 -118 237 407 230 

Fet 254 -3  304 547 82 106 134 144 

Nittedal 552  437 547 290 146 198 497 462 

Skedsmo 384 -415 1 922 2 471 405 476 1 352 772 

Sørum 14 294 909 378 450 139 546 208 

Aurskog H 277 260 256 204 277 102 433 284 

 
 

Endring i % 
2017-2018 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 4,5  -149,8  77,0  

Fet 2,6 -22,6 -6,9  

Nittedal 51,2 -26,3  7,6 

Skedsmo 12,2 -14,9  75,1 

Sørum 37,3  223,7  162,5 

Aurskog H 14,9 171,6 52,5 

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2018 
 

  Kommune FS 2017  RS 2016 FT 2017 AG 2017 Rest 2016 FS 2017 UP 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 99,9 

0227 Fet 97,9 87,9 99,6 99,4 96,4 90,8 

0228 Rælingen 96,5 91,1 99,6 99,3 98,7 96,5 

0231 Skedsmo 96,6 91,5 99,9 99,7 99,0 97,5 

0226 Sørum 97,8 93,1 99,8 97,5 54,8 85,1 

0233 Nittedal 98,2 95,7 99,8 99,7 98,4 95,2 

0221 Aurskog H. 96,6 90,3 99,9 99,8 98,3 99,0 

∑ Kemnerkontoret       97,3 %  91,6 %     99,8 %     99,2 %    90,9%     94,0% 

0229 Enebakk 97,8 91,9 99,6 98,4 99,7 96,1 

0230 Lørenskog 96,0 91,9 99,9 99,7 99,8 97,0 

0235 Ullensaker 95,7 89,9 99,6 99,4 98,6 97,2 

 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2018 

Fet 30,44 

Rælingen 29,94 

Skedsmo 30,62 

Sørum 30,54 

Nittedal 30,40 

Aurskog Høland 30,07 
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Kommentarer 

 
Skatteinngangen februar: 
Skatteinngangen for februar består av innfordrede/tilfeldig innbetalte beløp, da dette er en måned 
uten betalingsforfall. 
 
Fordelingstall: 
Inntil det foreligger nye fordelingstall i mars, benyttes fordelingsnøkkelen for 2017. 
 
Innfordring: 
Generelt har vi tilfredsstillende resultater så langt. Restskatt for upersonlige i Sørum, skyldes et 
stort konkursbo. 
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Arkivsak-dok. 18/00056 
Arkivkode  
Saksbehandler Inge Bjur Halvorsen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 03.04.2018 15/18 

 
 

SAKSPROTOKOLL 

 
Kontrollutvalgets årsrapport 2017 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.04.2018 sak 15/18 
 

Votering 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 
 
 
 
 



11/18 Eventuelt - 16/00011-32 Eventuelt : Eventuelt

1 

Arkivsak-dok. 16/00011-32 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg 12.04.2018 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 

Saksframstilling: 
. 

Sak 11/18


	Nittedal kontrollutvalg (12.04.2018)
	Saker til behandling
	6/18 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Selvkost på byggesak- gebyrer og selvkostfond
	Rapport Nittedal selvkost_2018.03.23

	7/18 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter  
	Rapport til KU - sosial dumping i Nittedal_Rokus
	Faktaark Sosial dumping

	8/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike Krisesenter IKS
	Selskapskontrollrapport RKS

	9/18 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS
	10/18 Referater
	Saker til behandling Nittedal 2018
	Saker til oppfølging Nittedal 2018
	Skatt 2-18
	Vedtak KST 03042018 Sak 15_18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017

	11/18 Eventuelt




