
Eidsvoll kontrollutvalg

Dato: 14.05.2018 kl. 17:00 

Sted: Formannskapssalen 

Notat: 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 99503402 evt.

på e-post oyshag@lorenskog.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Lørenskog  07.05.2018 

For leder i Eidsvoll kontrollutvalg, Vegard Ellingsen 

Øystein Hagen 

Konsulent 



Saksliste

Saker til behandling
14/18 Orientering fra Ordfører - innspill til revidering av overordnet analyse 2017-2020 17:00

15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS 18:00

16/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Eidsvoll kommune 18:30

17/18 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 19:30

18/18 Referater 19:40

19/18 Eventuelt 19:50

Ca. tid for 
behandling



14/18 Orientering fra Ordfører - innspill til revidering av overordnet analyse 2017-2020 - 16/00027-10 Orientering fra Ordfører - innspill til revidering av overordnet analyse 2017-2020 : Orientering fra Ordfører - innspill til revidering av overordnet analyse 2017-2020

1 

Arkivsak-dok. 16/00027-10 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 14.05.2018 

ORIENTERING FRA ORDFØRER - INNSPILL TIL REVIDERING AV
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.

Saksframstilling: 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført
forvaltningsrevisjon. For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante 
prosjektene, utarbeidet kontrollutvalget en Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 
som ble vedtatt av kommunestyret 13.12.16, sak 16/109. 

Som et grunnlag for planen har kontrollutvalget utarbeidet en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder
det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for
kontrollutvalget å undersøke. 

I tillegg til løpende vurdering av Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 legger
kontrollutvalget opp til å gjennomføre en revidering av planen i løpet av 2018.
Kontrollutvalget har fått fullmakt av kommunestyret til å fravike de vedtatte 
prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 

Kontrollutvalget har invitert ordføreren til en samtale om arbeidet med revidering av 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 i denne saken, og ønsker særlig ordførerens
innspill og vurderinger til risikoområder. 

Kontrollutvalget har også fått rådmannens vurdering av risikobildet i kommunen i et
tidligere møte. 

Sak 14/18
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Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

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

kommune 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 er vedtatt i kommunestyret 13.12.16, sak 16/109.
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 

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

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

kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

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

effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 

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

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

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 

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

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

gjennomført: 

 Forvaltningsrevisjon på IKT-sikkerhet og personvern (2012) 
 Forvaltningsrevisjon på Selvkost-ØRAS (2013) 

 Forvaltningsrevisjon på Sykefravær og tjenestekvalitet (2013) 
 Forvaltningsrevisjon på Kompetanse i tjenestene (2014) 

 Forvaltningsrevisjon på Hjemmesykepleie-internkontroll, dokumentasjon 
og kvalitet (2015) 

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

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

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

plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 

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

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

områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 

forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 

kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 

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

bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 

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

utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Eidsvoll kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 

kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 

Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 

kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 

Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 
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kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 

analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 

internkontrollarbeidet. 

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

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

forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 
som:  

 Økonomi og produktivitet 
 Effektivitet og måloppnåelse 
 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 

 Administrasjonens saksbehandling 
 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 

I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 

prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 

undersøkelser som nevnt over. 

Andre kontrollformer 
Eidsvoll kommune bestiller ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 

Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 

tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 

kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 

hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 

orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 

forvaltningsrevisjon.  

Tema Tidsplan  Prioritet 

Helse og omsorg:    

Folkehelseprofil og forebyggende arbeid 2017 1 

Samhandlingsreformen 2020  

Helseinstitusjon-sykehjem 2017 2 

Rus 2018  

Skole:    

Kapasitet/kvalitet 2017  4 

Mobbing 2019   

Økonomi:    

Offentlig anskaffelse-bygg/anlegg 2017 3 

Internkontroll på lønnsområdet 2018 5 

Langsiktig gjeld   

Beredskap:   

Beredskapsplaner 2019  

NAV:   

Økonomisk sosialhjelp 2019  

Teknisk sektor:   

Eiendomsforvaltningen 2016 Pågående 

Prosjektstyring 2018  

Flyktningeområdet:   

Integreringsarbeidet 2020  

 

Under følger en nærmere beskrivelse av de utvalgte kontroll- og tilsynsområdene 

kontrollutvalget har identifisert: 

Helse og omsorg: 

Folkehelseprofil og forebyggende arbeid 

Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvordan kommunen jobber med dette feltet. 

Bedriver kommunen forebyggende arbeid innenfor folkehelse? Hvilke strategier 

og tiltaksplaner finnes? Hvordan koordinerer kommunen arbeidet med folkehelse 

- er frivillige organisasjoner involvert?  

Kontrollutvalget ser med bekymring på nedslående resultat i folkehelseprofilen 

2016 for Eidsvoll kommune. Er det sosiale helseforskjeller, og hva gjør 

kommunen for å møte dette? 

Det påstås at det er en stor tilstrømming til Eidsvoll av personer som har behov 

for hjelp. Hvordan få befolkningen til å forstå at man har ansvar for egen helse?  

Eidsvoll kommune har etablert en frisklivssentral som er rettet mot hele 

befolkningen. Frisklivssentralens hovedoppgave er å tilrettelegge for ulike 

lavterskeltilbud innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt og 

lettere psykiske lidelser. Fra høsten 2015 ble dette Friskliv og mestringssenter.  
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Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om temaet før området 

underlegges forvaltningsrevisjon.       

  

Samhandlingsreformen 

Fylkesmannen har nylig gjennomført tilsyn innenfor dette området og her ble det 

påvist følgende avvik: 

Avvik 1: 

Eidsvoll kommune sikrer ikke forsvarlig vurdering og mottak av pasienter som 

skrives ut fra Akershus universitetssykehus HF, med behov for kommunale 

helse- og omsorgstjenester. 

Avvik 2: 

Eidsvoll kommune sikrer ikke at pasienter får informasjon om hvilke tjenester de 

vil få etter utskrivning fra Ahus. Kommunen sørger heller ikke for 

brukermedvirkning når omsorgsnivå skal drøftes og fastsettes.  

Kontrollutvalget ønsker å følge opp påviste avvik senere i perioden (2019-2020).  

  

Helseinstitusjon-sykehjem 

Kontrollutvalget er bekymret over mangel på nok sykehjemsplasser. 

Befolkningsframskrivingen viser at det er en vekst i aldersgruppen 80 år og over. 

Er det en mangel på sykehjemsplasser i kommunen, og er behovet 

underbudsjettert? Kjøper kommunen flere plasser enn det som er budsjettert?  

Kontrollutvalget ønsker å se dette feltet opp imot hjemmebasert tjenester. 

Utvikles hjemmebaserte tjenester for å redusere behovet for sykehjemsplasser? 

Hva gjør Eidsvoll kommune for å styrke hjemmebaserte tjenester? 

Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om temaet før området 

underlegges forvaltningsrevisjon. 

 

Rus 

Sikrer kommunen en tidlig intervensjon ovenfor rusavhengige?  

Kontrollutvalget ønsker å be rådmannen om en orientering. 

 

Skole: 

Kapasitet/kvalitet 

Med kapasitet tenker kontrollutvalget på fysiske rammer, blant annet inneklima. 

Med kvalitet tenker kontrollutvalget på skolens innehold, blant annet i hvilken 

grad tilrettelegger Eidsvoll kommune for de med særlige behov?  

I folkehelseprofilen 2016 konstateres det et lavt mestringsnivå i regning 5 

klasse, høyt frafall i videregående skole og lav prosent av de mellom 30-39 år 

med videregående skole eller høyere utdanning.  

Kontrollutvalget ønsker å se på hva kommunen gjør for å få opp kapasiteten og 

kvaliteten i skolen, hvilken strategi har kommunen lagt opp?     
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Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om temaet før området 

underlegges forvaltningsrevisjon. 

 

Mobbing 

Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne 

utvikle seg positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og 

ungdommers liv. Skolen er stedet for læring og utvikling, men uten en 

grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og inkludering hos den enkelte 

elev, vil ikke læring få det riktige fokus. Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt 

psykososialt miljø skjer på skolen. Det er skoleledelsen og de ansatte som i det 

daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen som skoleeier er imidlertid 

øverste ansvarlige for at dette blir oppfylt. 

Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvilke tiltak kommunen har for tiltak mot 

mobbing, og om kommunen evaluerer tiltakene? 

Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon. 

 

Økonomi: 

Offentlig anskaffelse-bygg/anlegg 

Det legges opp til store investeringer fremover og utgjør 1,5 milliarder. 

Kontrollutvalget er opptatt av kostnadskalkyler og avviksanalyser, og ønsker å se 

på kommunens rutiner og kvalitetssikring. 

I prosjektgranskningsrapporten for Bårlidalen renseanlegg så er det under punkt 

9 forslag til endringer i fremtidige prosjekter – organisering, rutiner, rapportering 

og offentlig innkjøp.  

Kommunens økonomireglement har også beskrevet rutiner i forhold til 

investeringer – planlegging, gjennomføring, rapportering og avslutning. 

Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om temaet før området 

underlegges forvaltningsrevisjon. 

 

Internkontroll på lønnsområdet 

Kontrollutvalget ønsker å be rådmannen om en orientering. Etter å ha fått mer 

informasjon vil utvalget vurdere om området underlegges forvaltningsrevisjon.   

 

Langsiktig gjeld 

Kontrollutvalget ønsker å se på gjeldsveksten, og hvordan kommunen vil 

håndtere gjelden. Det ønskes en vurdering av risiko i forbindelse med ulike 

låntyper som f.eks. sertifikatlån.   

Finansreglementet har bestemmelser bl.a. om forholdet mellom flytende og fast 

rent og de ulike plasseringer av midler. Revisjonen ser på om reglementet følges 

i forbindelse med årsregnskapsrevisjonen.  
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Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon. 

  

Beredskap: 

Beredskapsplaner 

Har kommunen gjort en vurdering av de ulike trussel områdene? Er 

beredskapsplaner operasjonalisere ut i organisasjonen? Evaluerer kommunen sin 

jobb med beredskapsplaner? 

Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon. 

 

NAV: 

Økonomisk sosialhjelp 

Kontrollutvalget ønsker et forvaltningsrevisjonsprosjekt som besvarer om 

sosialtjenesten bidrar til å gjøre brukerne selvhjulpne. 

 

Teknisk sektor: 

Eiendomsforvaltning 

Dette prosjektet er bestilt 04.04.2016 og behandles høsten 2016. 

Formålet med undersøkelsen er å undersøke om Eidsvoll kommune kartlegger 

tilstanden til formålsbyggene på en god måte. Videre er formålet å undersøke 

hvordan tilstandskartleggingen brukes både til å planlegge vedlikehold og til å 

planlegge/gjennomføre drift. 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende problemstillinger: 

 I hvilken grad gjennomføres tilstandskartleggingen av formålsbyggene på 

entilfredsstillende måte? 
 I hvilken grad brukes tilstandsinformasjonen til planlegging av både drift 

og vedlikehold? 
 

Prosjektstyring 

Kontrollutvalget ønsker en gjennomgang/vurdering av rapporteringsrutinene. 

Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon. 

 

Flyktningeområdet: 

Integreringsarbeidet 

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en undersøkelse av hvor vellykket dette 

arbeidet har vært i Eidsvoll kommune.  
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Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 

kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 

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

rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  

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

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

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

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

vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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Arkivsak-dok. 17/00064-10 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg     14.05.2018 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON - 
ROMERIKE KRISESENTER IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Kontrollutvalget tar redegjørelse fra 
kommunens eierrepresentant til orientering.  

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og 
anbefalinger følges opp, herunder: 

1. Vurdere behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.
3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og

etterlevelse.

Kommunens representant i representantskapet bes også sørge for at
selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at den blir registrert i Foretaksregisteret. 

Vedlegg: 
1. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon – Romerike Krisesenter IKS, rapport

fra Romerike revisjon IKS av januar 2018
2. Romerike Krisesenter IKS – tilleggsspørsmål til selskapskontrollen, fra

Romerike revisjon IKS av april 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 4. september 2017, sak 30/17. 

Sak 15/18
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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.  
 
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 
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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.  
 
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. 
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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.  
 
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). 
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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.  
 
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 forrige møte 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. 

 
I tillegg besluttet kontrollutvalget å invitere kommunens eierrepresentant i dette møte 
for å be om representantens syn på rapportens anbefalinger og funn. 
 
 
Spørsmål 1 om kommunestyrenes behandling av revisjon av selskapsavtalen. 
 
Revisjonen har undersøkt om revidering av selskapsavtalen i årene 2012 - 13, 2014 
og 2015 er vedtatt i tråd med kravene til IKS-loven § 4.  
 
Prosessen med å endre selskapsavtalen i 2012 - 13 førte til noe ulike vedtak i 
kommunene. Det finnes ikke finnes dokumentasjon som belyser prosessen eller at 
vedtakene i kommunestyrene ble fulgt opp og innhentet fra Krisesenterets side. 
Revisjonen utelukker imidlertid ikke at alle kommunestyrene har vedtatt 
selskapsavtalen når det gjelder lånerammen (et av flere forslag til endringer).  
 
I 2014 ble selskapsavtalen endret på ny med hensyn til deltakernes eierandel og 
ansvarsandel. Den nye selskapsavtalen er behandlet i representantskapet, men ble 
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ikke sendt til kommunene som egen sak for behandling i kommunestyrene, og er 
dermed ikke gyldig vedtatt.  
 
I 2015 ble selskapsavtalene endret med hensyn til valg av styremedlemmer. En slik 
endring krever ikke kommunestyrebehandling, jf. IKS-loven § 4, slik at denne 
endringen var gyldig vedtatt. 
 
Per i dag er det selskapsavtalen datert 16. februar 2011 som er gyldig vedtatt og 
registrert i Brønnøysundregisteret. Sekretariatet foreslår derfor at eierrepresentanten 
i selskapet bidrar til å bringe vedtektene i orden slik at selskapsavtalen kan bli gyldig 
vedtatt og godkjent i Foretaksregisteret.  
 
Det må likevel gjøres oppmerksom på at selskapsavtalen vil måtte bli revidert på ny i 
forbindelse med kommunesammenslåingen, hvor blant annet antall eiere blir 
redusert.  
 
Spørsmål 2 om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i valgperioden. 
 
Når det gjelder kommunens deltakelse i representantskapsmøtene har revisjonen 
sjekket 6 møter i innværende valgperiode. Det varierer veldig fra møte til møte om 
det meldes forfall og hvem som melder forfall.  
 
Oppsummeringen viser at Eidsvoll kommune har vært representert i 5 av 6 møter. 
Ullensaker kommune derimot har ikke vært representert i 5 av møtene, mens Nes 
kommune ikke har vært representert i 2 av møtene.   
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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  
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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? 



15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00064-10 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 15 

 

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.  
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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? 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 



15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00064-10 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 79 

 

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 
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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 INNLEDNING 

Kontrollutvalgene bestilte to tilleggsspørsmål relatert til eierskapskontrollen og 

forvaltningsrevisjonen gjennomført i selskapet Romerike Krisesenter IKS. Tilleggsundersøkelsen ble 

bestilt av Skedsmo 12. mars 2018 (23/18), Lørenskog 12. april 2018 (9/18), Ullensaker 22. mars 

2018 (16/18), Nittedal 12. april (8/18), Eidsvoll 9. april 2018 (8/18), Rælingen 13. mars 2018 (10/18), 

Sørum 5. februar 2018 (2/18), Nannestad 21. mars 2018 (6/18), Fet 20. mars 2018 (6/18), Gjerdrum 

9. april 2018 (7/18) og Hurdal 3. april 2018 (8/18). Bestillingen lyder: 

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. 

Revisjonen har innhentet informasjonen kontrollutvalget har etterspurt fra selskapets daglige leder. 

Informasjonen ble avgitt i form av spørsmål stilt i e-poster og telefonsamtaler. I tillegg ble kapittel to 

verifisert av daglig leder. Videre har tidsrammene for tilleggsundersøkelsen ikke tillatt revisjonen å 

innhente styreleders syn på saken. 

Daglig leders uttalelse 

Rapportens kapittel to ble sendt til daglig leder for verifisering via e-post 12. april 2018. Daglig leder 

svarte at «[r]apporten ser korrekt ut utifra den informasjonen jeg nå har». Hun ønsket følgende tekst 

vedlagt i rapporten: 

Daglig leder bekrefter at dokumentasjon fra tidligere prosesser i 2011-2013 ikke finnes på senteret 

eller elektronisk. Daglig leder bekrefter videre at revidering av selskapsavtalen skal følge IKS lovens 

krav når endringen krever behandling i hvert kommunestyre. Dette vil bli fulgt opp av daglig leder slik 

at neste revidering av selskapsavtalen vil kunne registreres i foretaksregisteret. 
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2 STATUS FOR PROSESSEN MED Å VEDTA NY 

SELSKAPSAVTALE 

2.1 Regelverk – hvilke endringer i en selskapsavtale krever 

kommunestyrebehandling i alle kommuner? 

2.1.1 IKS-loven § 4 om selskapsavtaler 

Interkommunale selskaper og deres selskapsavtaler fremgår av IKS-lovens § 4 som lyder: 

For interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte deltakere 

skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen. For deltaker som er interkommunalt 

selskap, vedtas selskapsavtalen av representantskapet. Vedtaket krever tilslutning fra samtlige 

medlemmer av representantskapet med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen for det deltakende 

selskap. 

Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i tredje ledd, skal skje på samme måte. 

Andre endringer vedtas av representantskapet, jf. IKS-lovens § 22 om lån, garantier og finansiell 

risiko, med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer med mindre det er avtalt at også 

slike endringer skal vedtas i samsvar med regelen i første punktum. 

Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende: 

1. selskapets foretaksnavn; 

2. angivelse av deltakerne; 

3. selskapets formål; 

4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor; 

5. antall styremedlemmer; 

6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet; 

7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet 

dersom denne avviker fra eierandelen; 

8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker 

oppnevner; 
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9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen
1
 

IKS-lovens § 4 tredje ledd nummer 9 henviser bl.a. videre til IKS-lovens § 22. Paragraf 22 regulerer 

rammene for selskapets adgang til å ta opp lån og til hvilke formål det kan lånes til.  Ifølge 

paragrafens første ledd kan selskapet bare ta opp lån om det fremgår av selskapsavtalen. Om ikke 

inntatt i selskapsavtalen har selskapets organer ingen fullmakt til å ta opp lån.   

 

Videre følger det av første ledd annet punktum at det i selskapsavtalen skal fastsettes en høyeste 

ramme for selskapets samlede låneopptak. Ved behov for å overskride lånerammen, må rammen 

endres noe som krever tilslutning fra samtlige deltakeres kommunestyrer/representantskap i 

deltagende interkommunalt selskap.   

 

Endringer i selskapsavtalens minstekrav 

IKS-lovens § 4 tredje ledd angir lovens minstekrav til selskapsavtalens innhold og nummer 1 til 9 

angir de grunnleggende, generelle og organisatoriske rammene for virksomheten og samarbeidet 

(Bjella, Kristin m.fl., 2001, s. 106). Endringer i selskapsavtalen som gjelder forholdene gjengitt i § 4 

tredje ledd, skal vedtas av den enkelte deltakers kommunestyre jf. § 4 annet ledd (på samme måte 

som selskapsavtalens vedtagelse jf. § 4 tredje ledd). Kompetansen kan ikke delegeres (Bjella, 

Kristin m.fl., 2001, s. 105). 

 

Endringer i selskapsavtalens andre forhold 

Endringer i andre forhold enn det loven uttrykkelig forutsetter kan vedtas av representantskapet 

med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer, og krever dermed ikke tilslutning fra den 

enkelte deltakers kommunestyre jf. IKS-loven § 4 tredje ledd annet punktum. Det kan imidlertid 

være avtalt i selskapsavtalen at også slike endringer skal vedtas i samsvar med regelen i første 

punktum. Kompetansen kan ikke delegeres til andre organ enn kommunestyret (Bjella, Kristin m.fl., 

2001, s. 106). 

 

Selskapsavtalen, stiftelsesdato 16. februar 2011 og merket «[f]emte revisjon av selskapsavtalen 

21.april 2015», for Romerike Krisesenter IKS punkt 6.1 lyder «[e]ndringer i denne selskapsavtalen 

forutsetter enstemmighet i representantskapet». Revisjonen forstår selskapsavtalen slik at det 

forutsetter at minst to tredeler av eierkommunene er representert, og enstemmighet blant disse, når 

vedtak om endringer i selskapsavtalen fattes i representantskapet jf. § 4 annet ledd annet punktum. 

Selskapsavtalen inneholder ingen krav om vedtak i den enkelte deltagers kommunestyre for andre 

endringer i selskapsavtalen enn de som følger av § 4 tredje ledd nr. 1-9. 

                                                

 

 
1
 Jf. IKS-lovens § 22 om lån, garantier og finansiell risiko. 
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2.2 Om eierskapskontrollen fra 2012/13 – endringer i selskapsavtalen mht. 

låneramme m.m. 

I 2012-2013 ble selskapsavtalen revidert. I revisjonsrapporten fra eierskapskontrollen utført i 2013 

ble prosessen oppsummert slik: 

24.04.12 - representantskapsmøte: 

 Bygging av nytt krisesenter vedtas 

 Forslag til revidering av selskapsavtalens punkt 3 om at hjemkommunen skal dekke 

sosialhjelpsutgifter til beboerne på senteret (sosialhjelpsrefusjon) 

19.09.12 - brev fra selskapet til eierkommunene med forslag om å endre selskapsavtalen på 

følgende punkt: 

 Endring av selskapsavtalens punkt 5.1 ved at selskapets låneramme økes til 60 mill. I tillegg 

bes det om at kommunene stiller garanti for lånet til bygging av nytt senter 

 Endring av selskapsavtalens punkt 3 om sosialhjelpsrefusjon 

27.09.12 - Brev/e-post fra selskapet til eierne om rettelser til forslaget om endring av avtalen 

 På bakgrunn av reaksjoner fra eierkommunene rettes formuleringen i selskapsavtalen om 

låneramme. Den var i utgangspunktet formulert i strid med økonomibestemmelsene i 

kommuneloven om forbud mot å lånefinansiere drift  

Høsten 2012 - Om behandlingen av saken i eierkommunene: 

Kommunestyrene i eierkommunene vedtar endringen i selskapsavtalen med hensyn til økning av 

lånerammen slik at man holder fremdrift i byggeprosessen (høsten 2012). Flere kommuner vedtar 

ikke garantistillelsen selskapet ber om og viser til at IKS-modellen gjør at garanti ikke er nødvendig 

(eierne har et ubegrenset proratarisk ansvar for selskapets forpliktelser). Flere eierkommuner er 

misfornøyd med saksutredningen med hensyn til endringen i selskapsavtalen punkt 3 om 

sosialhjelpsrefusjon og vedtar således ikke dette punktet. De ber om en ytterligere utredning av dette 

punktet.   

Prosessen med å vedta ny selskapsavtale var ikke fullført da eierskapskontrollen ble levert i 2013. 

Status var da at flere av de kommunestyrene som hadde behandlet saken om endring i 

selskapsavtalen ikke hadde vedtatt likelydende formuleringer i vedtakene sine.  

2.3 Status i dag 

2.3.1 Innledning 

Romerike Krisesenters’ selskapsavtale registrert i Brønnøysundregisteret er datert 16. februar 2011 

(Kilde: Bisnode). 
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I representantskapets møteprotokoll, datert 19. november 2013 (12/2013) med enstemmig vedtak, 

fremgår det at representantskapet ber:  

styret om å sørge for at oppdatert selskapsavtale til enhver tid er registrert i Foretaksregisteret. 

Eventuelle forslag til endringer i selskapsavtalen må forelegges eierkommunene før de blir gyldige 

og kan registreres i Foretaksregisteret. Det påhviler styret å koordinere innkomne forslag til endringer 

i selskapsavtalen og fremme disse som sak for representantskapet. Det samme gjelder eventuelle 

endringer i selskapets eierform. 

Prosessen med å endre selskapsavtalen i 2012-13 førte til noe ulike vedtak i kommunene.  

 

Daglig leder opplyser til revisjonen at denne prosessen var i gang før hun tiltrådte stillingen. Hun 

finner i dag ingen dokumentasjon fra den tiden som belyser prosessen eller at vedtakene i 

kommunestyrene ble fulgt opp og innhentet fra Krisesenterets side. Hun opplyser videre at stillingen 

som daglig leder stod vakant en periode på denne tiden og at det derfor kan ha vært vanskelig å 

følge opp saken. Hun gir uttrykk for at det var mange ting å ta tak i da hun begynt i jobben i 

desember 2013. 

 

Det kan ikke utelukkes at alle kommunestyrene har vedtatt selskapsavtalen når det gjelder 

lånerammen, men i dag har ingen oversikt over dette. 

2.3.2 Endringer i selskapsavtalen i 2014 

I 2014 ble det igangsatt en ny prosess for endring av selskapsavtalens punkt tre om deltakernes 

eierandel og ansvarsandel. Det var i selskapsavtalen lagt opp til at disse skulle revideres hvert år og 

beregnes forholdsmessig etter innbyggertall med utgangspunkt i innbyggertall fra SSB pr. 1.1 hvert 

år. Det tilsa en endring av selve selskapsavtalen hvert år, med tilhørende prosesser mot alle 14 

kommunestyrer. Representantskapet vedtok 18. november 2014 (sak 13/14) på denne bakgrunn en 

endring av selskapsavtalens punkt tre for å unngå revidering av selskapsavtalen årlig.  

 

Dette gav Krisesenteret mulighet til å få vedtatt hele avtalen på nytt og sikre et likelydende vedtak i 

alle kommuner og deretter registrering i Brønnøysundregisteret. Den nye selskapsavtalen ble 

behandlet i representantskapet 18. november 2014 (13/14), men den ble deretter ikke sendt til 

kommunene med et eget saksfremlegg for vedtakelse i kommunestyret. Med andre ord fikk 

kommunene denne kun som en del av saksfremlegget til representantskapet.  

 

Revisjonen mener dette forklarer hvorfor kommunene ikke har behandlet vedtekten som en egen  

sak i sine kommunestyrer slik IKS-loven krever, for deretter å oversende saksutskrift til 

Krisesenteret.   

 

Selskapet forsøkte å registrere ny selskapsavtale i Brønnøysundregisteret og fikk meldingen til 

Foretaksregisteret i retur som ikke godkjent i brev datert 11. juni 2015, fordi det ikke fantes 

dokumentasjon på vedtak i alle kommunestyrer.  
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2.3.3 Endringer i selskapsavtalen i 2015 

Krisesenterets selskapsavtale ble også endret i 2015. Endringen fremgår av representantskapets 

innkalling datert 21. april 2015 (sak 6/15); «[e]ndring av selskapsavtalen vedrørende valg av 

styremedlemmer». Bakgrunnen for saken var endret valgordning for fremtidig valg av 

styremedlemmer i selskapsavtalens punkt 4.1.2. Selskapsavtalens ordlyd om valgordningen ble 

endret slik at det i påfølgende år velges to og tre medlemmer hvert annet år. Dette var for å sikre 

fremtidig kontinuitet og minsker risikoen for å måtte erstatte fire styremedlemmer hvert fjerde år, slik 

den tidligere formuleringen i selskapsavtalen tilsa. 

 

Protokollen for representantskapsmøte 21. april 2015 (sak 6/15) viser at eierrepresentanter fra 

følgende kommuner var tilstede; Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, 

Nittedal, Rælingen, Sørum og Ullensaker. Følgende kommuner var ikke til stede; Eidsvoll, 

Gjerdrum, Nes og Skedsmo da selskapsavtalens endring ble enstemmig vedtatt. Altså var to 

tredjedeler av representantene tilstede slik lover krever jf. IKS-lovens § 4 annet ledd andre punktum. 

 

Revisjonen er av den oppfatning at den endringen som ble foretatt i selskapsavtalen i 2015 ikke 

krever kommunestyrebehandling, jf. IKS-loven § 4. Derimot kreves enstemmig vedtak i 

representantskapet og protokollen fra møte viser at dette er på plass. 

 

Daglig leder opplyser at selskapsavtalen skal revideres i forbindelse med 

kommunesammenslåingen. Hun ønsker da å benytte muligheten til å få rettet opp forholdene og 

sende inn oppdatert selskapsavtale til Brønnøysundregisteret.  

2.4 Oppsummering 

Revisjonen har undersøkt om selskapsavtalens revisjoner etter selskapets stiftelse i årene 2013, 

2014 og 2015 er vedtatt i tråd med kravene i IKS-loven § 4. 

 

Krisesenterets selskapsavtale registrert i Brønnøysundregisteret er datert 16. februar 2011. 

 

I eierskapskontrollen foretatt i 2013 var forslag til selskapsavtalens endringer om selskapets 

låneramme og sosialhjelpsrefusjon. Endringene for selskapets låneramme krever 

kommunestyrevedtak i alle eierkommunene. Selskapet har ingen oversikt over hvilke kommuner 

som vedtok de ulike endringene i selskapsavtalen. Tidsrammene som er gitt for denne 

tilleggsundersøkelsen har ikke tillatt revisjonen å ettergå dette nærmere i den enkelte kommune. 

 

I 2014 ble selskapsavtalen endret på ny, og endringene krevde også denne gangen 

kommunestyrebehandling. Selskapet sendte ikke eget saksfremlegg for vedtagelse i 

kommunestyrene til kommunene. Dette er sannsynligvis forklaringen på at saken med endringene i 

selskapsavtalen ikke ble fremlagt for kommunestyrene som egen sak.  

 

Revideringen av selskapsavtalen i 2015 tok for seg valg av styremedlemmer. Endringen ble 

enstemmig vedtatt i representantskapet, og det kreves ikke kommunestyrebehandling av denne 

endringen jf. IKS-loven § 4. 
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Per i dag er det derfor selskapsavtalen fra 2011 som er formelt riktig vedtatt og registrert i 

Brønnøysundregistret. 
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3 INFORMASJON OM KOMMUNENES DELTAGELSE I 

REPRESENTANTSKAPSMØTENE I VALGPERIODEN 

2016 - 2019  

Tabell 1 Eierkommunenes representantskapsmedlemmer 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS. Revisjonen har ikke kvalitetssikret listen over representantskapsmedlemmer.  

Eierkommunenes representantskapsmedlemmer 

Kommune Representant Vararepresentant 

Aurskog-Høland Ordfører Roger Evjen Rune Skansen 

Eidsvoll Ordfører John-Erik Vika Einar Madsen 

Enebakk Ordfører Øystein Slette Hans Kristian Solberg 

Fet Ordfører John Harry Skoglund Thor Grosås 

Gjerdrum Leif Haugland Ordfører Anders Østensen 

Hurdal Ordfører Runar Bålsrud Gunne Morgan Knai 

Lørenskog Grete Crowo (nestleder) Elin Merete Ommen 

Nannestad* Ordfører Hans Thue Karl Henrik Laache 

Nes* Ordfører Grete Sjøli (til april 2017) 

Varaordfører Vivian Wahl (fra april 2017) 

Liv Gustavsen (til april 2017) 

Ida Andresen (fra april 2017) 

Nittedal Varaordfører Inge Solli Ordfører Hilde Thorkildsen  

Rælingen Varaordfører Heidi Elisabet Finstad Sigrid Rønning 

Skedsmo Ordfører Ole Jacob Flæten (leder) Nina Fjeldheim Hoelsæter 

Sørum* Elisabeth Løvtangen (til november 2016) 

Ordfører Marianne Grimstad Hansen (fra 

november 2016) 

Brede Rørhus 

Ullensaker Ordfører Tom Staahle Willy Kvilten 
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* Revisjonen har sjekket kommunestyrets protokoller på nettsiden fra valg av representant. 

 

Forfall meldes til selskapets e-postadresse. Det er kommunene som kaller inn vara i 

utgangspunktet. Noen kommuner har bedt selskapet om å gjøre dette. Informasjon står på hver 

innkalling. 

 

Det varierer veldig fra møte til møte om det meldes forfall. Daglig leder opplyser at den valgte 

representanten fra Nannestad og Enebakk ofte har frafall, men det møter alltid vara. På møtet i april 

2017 møtte ingen fra Rælingen eller Ullensaker. Dette ga begge kommunene beskjed om. 

Ullensaker ga imidlertid beskjed om forfall rett før møtet og innkalte ikke vararepresentant. Videre 

opplyses at på møtet i november 2017 møtte ingen fra Eidsvoll, Gjerdrum, Nes eller Ullensaker. 

Dette var varslet fra Eidsvoll og Ullensaker. 

 

Revisjonen har gjennomgått protokollene fra samtlige møter i inneværende valgperiode. Til sammen 

6 møter. Revisjonen har med dette som utgangspunkt satt opp en tabell som viser hvilke kommuner 

som har møtt eller ikke møtt, og om det er den valgte representanten eller vararepresentant som 

har møtt.  
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Tabell 2 Frammøte i representantskapsmøter 

 

I gjennomsnitt har det vært nærmere 12 representanter på hvert møte. Oppmøtet har variert mellom 

10 og 13 representanter. Representantskapet har med andre ord ikke vært fulltallig hittil i 

inneværende valgperiode. Tabellen viser også det stort sett er den valgte representanten som 

                                                

 

 
2
 Møtedatoer 24.11.15, 3.3.16, 27.4.16, 29.11.16, 25.4.17 og 28.11.17. 

Frammøte representantskapsmøter
2
 - 6 møter i inneværende valgperiode 

Kommune Møter der kommunen ikke 

har vært representert (6 

mulige) 

Frammøte ved valgt 

representant 

Frammøte ved 

vararepresentant 

Aurskog-Høland 1 4 1 

Eidsvoll 1 0 5 

Enebakk 1 4 1 

Fet 0 5 1 

Gjerdrum 1 4 1 

Hurdal 1 5 0 

Lørenskog 0 5 1 

Nannestad 0 0 6 

Nes 2 2 2 

Nittedal 0 6 0 

Rælingen 1 2 3 

Skedsmo 0 6 0 

Sørum 1 3 2 

Ullensaker 5 1 0 
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møter fra noen av kommunene, men dette varierer. For noen kommuner er det vararepresentanten 

som møter i møtene. 

 

Protokollen er ført slik at den opplyser om hvem som har møtt, hvem vedkommende eventuelt 

møter som vara for, og hvilken kommune representanten kommer fra. I tillegg opplyses det om 

kommuner som ikke er til stede i møtet. Det er derfor ikke mulig, ut fra protokollen, å se om det er 

meldt forfall til møtene.  

 

 

 

 

 

 

 

Jessheim, 13. april 2018 

 

 

 
Oddny Ruud Nordvik 

assisterende revisjonssjef 

 
 Hilde Gamkinn 

 forvaltningsrevisor 
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1 VEDLEGG - LITTERATURLISTE 

Lov og forskrift 

Lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper 

Andre kilder 

Bjella, Kristin; Knudsen, Gudmund; Aarbakke, Magnus. Kommunale selskaper og foretak. 

 Kommunalforlaget, Oslo, 2001 

 

Bisnode [hentet 6.3.2018] 

Oversikt over tabeller 

Tabell 1 Eierkommunenes representantskapsmedlemmer .............................................................. 11 

Tabell 2 Frammøte i representantskapsmøter ................................................................................ 13 
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2 VEDLEGG - EKSEMPEL PÅ ROMERIKE 

KRISESENTER IKS’ PROTOKOLL* 

 
* Vedlegget gjengir representantskapsprotokollens første side (side 1) av totalt ti sider. 
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Arkivsak-dok. 15/00074-16 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg        14.05.2018 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2017 - 
EIDSVOLL KOMMUNE 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap 2017 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
1. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017
2. Årsmelding og årsberetning 2017 for Eidsvoll kommune
3. Årsregnskap 2017 for Eidsvoll kommune
4. Uavhengig revisors beretning for 2017

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Formannskapet i Eidsvoll avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 5. juni 2018.
Det er kommunestyret selv som vedtar kommunens årsregnskap og årsberetning. 

Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal omtales i uttalelsen. For 
kontrollutvalg er det vanlig å ha fokus på nøkkeltall som sier noe om kommunens 
økonomiske stilling, som netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond. Det vil 
videre være naturlig å ta med spesielle forhold som omtales i revisjonsberetningen 
og eventuelle revisjonsrapporter og nummererte brev. 

Det er et krav om rapportering av arbeidet med internkontroll i kommunens 
årsmelding. Kontrollutvalget bør ha et særlig fokus på rådmannens omtale av 
iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard. 

Romerike revisjon har avgitt revisjonsberetning 13.04.2018. Beretningen er avgitt
uten presiseringer og forbehold. 

Sak 16/18
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2 

Rådmannen er invitert til møtet for å legge frem årsregnskapet og årsberetningen for 
2017, samt svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.   
 
Romerike revisjon vil legge frem revisjonsberetningen og rapportere fra arbeidet med 
revisjon av Eidsvoll kommunes årsregnskap 2017. 
 
Et forslag til uttalelse ligger vedlagt. Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter og 
kommer med innspill til forslaget i møtet. 
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Eidsvoll kommune 

      Kontrollutvalget 

1 

Til kommunestyret i Eidsvoll kommune 

Uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap for 2017 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget etter fremleggelse av 

revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. 

Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 

dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.  

Kontrollutvalget har i sitt møte 14. mai behandlet Eidsvoll kommunes årsregnskap og årsberetning 

for 2017. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse: 

 Årsmelding og årsberetning 2017 for Eidsvoll kommune

 Årsregnskap 2017 for Eidsvoll kommune

 Uavhengig revisors beretning for 2017

I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 

problemstillinger. 

Kontrollutvalget konstaterer at Eidsvoll kommune driftsregnskap viser et regnskapsmessig 

mindreforbruk på 35,8 mill. kroner. Eidsvoll kommune har en et netto driftsresultat på 52,1 mill.

kroner som utgjør 3,1 % av driftsinntektene. Dette er over det anbefalte nivået til Teknisk

beregningsutvalg (TBU) på minst 1,75 %, og over Fylkesmannens anbefaling på minst 3 %. 

I følge kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen redegjøres for tiltak som er iverksatt og 

tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i

virksomheten. Det er gitt en god redegjørelse for dette i beretningen. 

Det vises til årsmelding og årsberetning for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2017,

samt utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. 

Revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller presiseringer. 

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

Eidsvoll, 14.05.2018 

Vegard Ellingsen (sign.)  

Leder av kontrollutvalget     Kopi: Formannskapet 
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1 Rådmannens innledning 
Eidsvoll kommune har for fjerde år på rad levert meget gode regnskapsresultater. Netto 

driftsresultat for 2017 endte på 52,1 mill. eller 3,1 % av brutto driftsinntekter.  

 

I kommunebarometeret ble Eidsvoll nr. 67 i 2018 mot nr. 64 i 2017 når det gjelder 

kommuneøkonomi. Kommunebarometeret på økonomisiden består av en rekke faktorer 

både knyttet til resultat, finansområdet, gjeldsbelastning etc. Eidsvoll fremstår som 

kostnadseffektiv i følge barometeret. Når det gjelder selve kostnadsnivået, ligger 

kommunen på 4. plass i Norge for 2017 og var nummer 1 i 2016. Den endelige rapporten 

på kommunebarometeret vil først foreligge i juni 2018, og vil inneholde indikatorer også 

knyttet til tjenesteområdene.  

 

Sum rammetilskudd og skatteinntekter ble 16 mill. høyere enn forutsatt i budsjettet. 

Dette har sammenheng med at sum skatteinntekter i Norge ble langt bedre enn forutsatt 

i revidert nasjonalbudsjett.  

 

De gode resultatene er viktige for Eidsvoll siden kommunen står ovenfor store 

investeringer de nærmeste årene.  

 

Sum investeringer i anleggsmidler i 2017 er 169,8 mill., 371 mill. lavere enn opprinnelig 

budsjett. Det lavere investeringsnivået skyldes i stor grad forsinkelser knyttet til redusert 

kapasitet i prosjektavdelingen. Prosjektavdelingen har fått økt kapasitet i 2018 og alle 

prosjektlederstillinger er blitt besatt. 

 

Sluttføring av byggearbeidene i Bårlidalen har pågått også i 2017. Parallelt med 

sluttføring av anlegget, er kommunen i prosess med gjennomgang av tvister med 

bakgrunn i granskningsrapporten fra Svendby Bygg Consult AS. Advokatfirmaet Mageli 

AS bistår kommunen i arbeidet. 

 

Eidsvoll kommune har i 2017 en befolkningsvekst på 1 % og har 24 647 innbyggere pr. 

1.1.2018. For 2016 var tilsvarende vekst på 2,5 %. Dette fremstår som tilfeldig 

svingning og det er per tiden ikke noe som tyder på at prognosene bør endres. En sterk 

vekst vil i årene fremover kreve store grunnlagsinvesteringer, noe som er hensyntatt i 

kommunens handlingsplan.  

 

Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplan for Råholt, 

områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, områdereguleringsplan for Vilberg og arbeid 

med rullering av trafikksikkerhetsplanen er igangsatt. Det er fastsatt planprogram for 

disse planene og utarbeidet en tettstedsanalyse for Sundet og Råholt/Eidsvoll verk. 

Områdeplan for Sundet kommer til sluttbehandling i 2018.  

 

 

Eidsvoll, 31.3.2018 

 

 

 

Knut Haugestad 

rådmann 
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2  Årsberetning 

2.1 Folkevalgte organer og politisk ledelse  

 
Politisk styringsstruktur 
Den politiske styringsstrukturen har i 2017 vært slik: 

 Kommunestyret (35 medlemmer) 

 Formannskapet (13 medlemmer) 

 Administrasjonsutvalget (5 folkevalgte og 2 tillitsvalgte) 

 Hovedutvalg for næring, plan og miljø (13 medlemmer) 

 Hovedutvalg for helse og omsorg (13 medlemmer) 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (13 medlemmer) 

 Utvalg for kommunale byggeprosjekter (3 medlemmer) 

 Viltnemnda (5 medlemmer) 

 Eldreråd 

 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 
Antall møter i folkevalgte organer: 

Styre/utvalg 2016 2017 

Kommunestyret 9 9 

Formannskapet 13 13 

Administrasjonsutvalget 4 4 

Hovedutvalg for næring, plan og miljø 12 11 

Hovedutvalg for helse og omsorg 10 9 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9 9 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter 2 8 

 
 

Antall saker til politisk behandling 2016 og 2017: 

Styre/utvalg 

Antall 

behandlede 

saker 

Effektuerte 

vedtak 

Vedtak under 

oppfølging 

Spørsmål/ 

interpellasjoner 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Kommunestyret 112 97 104 89 8 8 37 48 

Formannskapet 97 76 93 75 4 1     

Administrasjons-

utvalget 
11 11 11 11 0 0   

  

Hovedutvalg for 

helse og omsorg 
35 41 34 39 1 2   

  

Hovedutvalg for 

oppvekst og 

kultur 

49 72 49 72 0 0   

  

Hovedutvalg for 

næring, plan og 

miljø 

131 125 117 113 14 12   

  

Utvalg for 

kommunale 

byggeprosjekter* 

5 25 5 25 0 0   

  

SUM 440 447 413 424 27 23 37 48 

*Opprettet i oktober 2016 
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I antall behandlede saker fra formannskap og kommunestyre ligger også 9 saker med 

«Informasjon fra rådmannen og «Interpellasjoner og spørsmål».  

 

I antall behandlede saker i Administrasjonsutvalget, hovedutvalgene og utvalg for 

kommunale byggeprosjekter ligger også orienteringssaker og «Eventuelt». 

 

Effektuering av vedtak: 

Av totalt 447 vedtak i folkevalgte organer er 424 effektuert. 23 vedtak er under 

oppfølging, og enkelte av disse er delvis effektuert. Status for hvert enkelt vedtak 

(«effektuert» eller «under behandling») er vedlagt regnskaps- og årsmeldingssaken. 

Vedtak i saker som er videresendt fra et fast utvalg til behandling i et overordnet organ 

telles om effektuert vedtak i utvalget.  
 

 
Partirepresentasjon i 2017 i kommunestyre og formannskap:  

Parti Formannskapet Kommunestyret 

AP 3 10 

SP 2 5 

SV 1 2 

H 3 8 

FRP 3 6 

KRF 1 1 

PP 0 1 

MDG 0 1 

V 0 1 

 

 

Eierstyring/eierstyringssak 
Status eiermelding 

IKS og andre samarbeid 
Inkludert i budsjettet til 
virksomhet 

RB 2017  
Tall i 1000 

Regnskap 
2017 Tall i 

1000 

Aksjeselskap       

Øvre Romerike Industriservice (ØRI) Helse og bistand 
2 070 

1 119 

Orbit arena AS Helse og bistand 580 

Interkommunale selskap       

Romerike revisjon IKS Politisk ledelse 1 910 1 909 

Romerike krisesenter IKS Familiens Hus 1 824 1 824 

ØRAS IKS Kommunalteknikk 15 769 15 619 

Øvre Romerike Brann og redning IKS 
Kommunal drift - Feiing 3 306 3 634 

Kommunal drift - Brann 14 139 13 588 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat 
ROKUS IKS 

Politisk ledelse 229 227 

        

Samarbeid etter § 27/28       

Digitale Gardermoen IS (DGI) Sentraladministrasjon 28 000 28 985 

Arbeidsgiverkontrollen (AØR) Sentraladministrasjon 1 041 1 040 

Øvre Romerike innkjøpssamarbeid*       

ØRU Politisk ledelse 625 610 

Romerike barnevernvakt Familiens Hus 753 742 

Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR) Skole 5 798 6 554 

Overgrepsmottak Ullevål** Helse og bistand 250 43 

Seksjon sorgstøtte AHUS Helse og bistand Ordning avviklet 

Veterinærvakt Kommunal forvaltning 717 814 

Andel av felles byggetilsynskontor i ØRU 
(Dekkes innenfor selvkost) 

Kommunal forvaltning 643 315 
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IKS og andre samarbeid 
Inkludert i budsjettet til 
virksomhet 

RB 2017  
Tall i 1000 

Regnskap 
2017 Tall i 

1000 

Miljørettet helsevern Sentraladministrasjon 400 328 

        

Annet samarbeid       

Romerike Bakkesenter Kulturhuset   25 

Svanfoss sluser Kommunal forvaltning   0 

 
 

77 474 77 956 

* Finansiert med sekretariatsbidrag. 

   ** Avtale om overgrepsmottak på Oslo legevakt er endret, ansvar for finansieringen av 
akuttilbudet er overført helseforetakene, kommunen betaler nå kun for det psykososiale 

behandlingstilbudet. 

Eidsvoll kommune er vertskommune for Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike, 

samlokalisert med Eidsvoll kemnerkontor. 

 

Barn og unges deltakelse  
Etter § 3-3 tredje ledd i Plan og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere 

en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Bestemmelsen 

presiserer at ansvaret også gjelder unges interesser. Pedagogisk rådgiver er kommunens 

representant.  

 

Barn og unges representant har deltatt på tolv utvalgsmøter i hovedutvalg for næring, 

plan og miljø i 2017. Representanten har også blitt invitert til møtevirksomhet i 

forbindelse med planarbeid for Sundet og Råholt. For å være tidlig inne i plansaker, 

inviteres representanten inn i planavdelingens oppstartsmøter med utbyggere. 

Representanten har deltatt på flere oppstartsmøter gjennom 2017. 

 

Representanten har drevet arbeidet med Ungdommens kommunestyre, ved møter med 

elevrådene, ordfører og varaordfører og det endelige Ungdommens kommunestyremøte. 

 

Skolene har avholdt møter i sine miljø- og samarbeidsutvalg gjennom året. Her deltar 

elevrådsrepresentantene i saker som omhandler skolemiljø. 

 
Representanten har hatt møter med elevrådslærerne fra skolene der det drøftes hvordan 

elevmedvirkning kan sikres, hvilke saker er aktuelle for medvirkning, hvordan få 

elevrådene inn i disse sakene, osv. 

 

I Ungdommenes kommunestyre (UK) har elevene to framlegg fra hver skole. Et fast 

framlegg dreier seg om nærmiljøtiltak elevene ønsker seg ut fra en bevilget sum penger, 

hvor det holdes demokratisk avstemning. 

 

Det andre framlegget omhandler Årets tema. For 2017 var dette Språket vårt; hvordan 

påvirkes vi av språket og språkforurensing. Ordfører møtte elevrådsrepresentantene i 

forkant av UK og holdt et engasjerende innlegg om hvordan språket påvirker oss. 

Innlegget var en inspirasjon til arbeidet videre på egen skole.  

 

I UK viste elevrådene, gjennom sine framlegg, stor innsikt i temaet og stor kreativitet i 

presentasjon. Blant annet var det videoer, plakater og lysbildepresentasjoner som viste 

hvordan skolene jobber med temaet. 
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2.2 Resultatregnskapet  
 

 
 
Brutto viser driftsresultatet differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Begrepet 

kan sammenlignes med driftsresultat i private foretak. For 2017 ble brutto driftsresultat 

13,5 mill. Revidert budsjett 2017 viser et forventet resultat på - 0,3 mill.  

 

Netto driftsresultat er en av kommunesektorens viktigste nøkkeltall. Begrepet sier noe 

om kommunens handlingsrom. For 2017 ble netto driftsresultat 3,1 % av sum 

driftsinntekter eller 52,1 mill. Begrepet viser hvor mye kommunen kan disponere til 

avsetninger og egenfinansiering av investeringer.  

 

Netto driftsresultat bør i henhold til anbefalinger fra fylkesmannen ligge på 3 % over tid.  

 

Brutto driftsresultat er lavere enn netto driftsresultat på grunn av økning i 

avskrivningene for 2017. Økningene gjelder ekstraordinære avskrivninger på veger. 

Avskrivninger påvirker ikke netto driftsresultat. 

 

Etter avsetninger er regnskapsmessig mindreforbruk 35,8 mill. mot 25,9 mill. i 2016. 

Merinntekter frie inntekter utgjør 16,1 mill. av mindreforbruket.
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Driftsregnskapet  

Regnskap i år Rev. bud. i år Avvik i kr

Rsk. i % av 

rev. bud. Oppr.bud. i år Regnskap i fjor

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -56 594 -55 911 -683 101 % -52 958 -56 621

Andre salgs- og leieinntekter -158 171 -152 026 -6 145 104 % -147 241 -143 417

Overføringer med krav til motytelser -128 816 -117 833 -10 983 109 % -60 867 -114 802

Rammetilskudd fra staten -667 480 -655 277 -12 203 102 % -644 162 -648 260

Andre statlige overføringer -67 210 -49 050 -18 160 137 % -39 280 -58 702

Andre overføringer -5 652 -1 957 -3 695 289 % -1 957 -5 588

Inntekts- og formuesskatt -588 642 -584 755 -3 887 101 % -592 898 -547 727

Eiendomsskatt

Andre direkte og indirekte skatter -411 -350 -61 -350 -363

Sum driftsinntekter -1 672 977 -1 617 160 -55 817 103 % -1 539 713 -1 575 481

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 749 987 763 481 -13 494 98 % 718 635 696 522

Sosiale utgifter 188 713 207 506 -18 793 91 % 195 282 200 504

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr 181 997 166 597 15 401 109 % 155 535 156 113

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr 336 986 333 420 3 566 101 % 301 618 302 553

Overføringer 104 797 80 732 24 065 130 % 89 429 84 518

Avskrivninger 97 300 66 413 30 888 39 945 63 109

Fordelte utgifter -343 -705 361 49 % -705 -232

Sum driftsutgifter 1 659 437 1 617 443 41 994 103 % 1 499 739 1 503 087

Brutto driftsresultat -13 540 283 -13 823 -39 974 -72 395

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -9 360 -8 300 -1 060 113 % -6 800 -11 421

Gevinst finansielle instrumenter -11 444 -8 600 -2 844 133 % -4 000 -4 103

Mottatte avdrag på utlån -71 -200 129 36 % -200 -179

Sum eksterne finansinntekter -20 876 -17 100 -3 776 122 % -11 000 -15 703

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 33 507 32 930 577 102 % 35 930 34 423

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 46 089 46 089 100 % 45 617 43 529

Utlån 50 -50 50 62

Sum eksterne finansutgifter 79 596 79 069 527 101 % 81 597 78 014

Resultat eksterne fin.trans 58 720 61 969 -3 249 95 % 70 597 62 311

Motpost avskrivninger -97 300 -66 413 -30 888 -39 945 -63 109

Netto driftsresultat -52 121 -4 161 -47 960 -9 322 -73 194

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -25 903 -25 903 -64 451

Bruk av disposisjonsfond -12 124 -8 656 -3 468 140 % -2 760 -5 365

Bruk av bundne fond -8 673 -7 531 -1 143 115 % -6 953 -10 940

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -46 701 -42 090 -4 611 111 % -9 713 -80 756

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 3 998 4 153 -155 3 279 4 685

Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 47 664 39 722 7 941 14 009 117 518

Avsatt til bundne fond 11 390 2 375 9 014 479 % 1 747 5 843

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 63 051 46 251 16 800 136 % 19 035 128 046

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -35 770 -35 770 -25 903  
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2.3 Driftsinntekter 
 

Sum driftsinntekter ble 1 673 mill. Det er 55,8 mill. høyere enn revidert budsjett og 97,5 

mill. høyere enn i 2016. Veksten i inntektene er 6,2 %.  

 

 
 

De største inntektene 

 

 Skatt og rammetilskudd er omtalt som frie inntekter i alle offentlige dokumenter og 

Eidsvoll fikk i 2017 en merinntekt på til sammen 16,1 mill. Årsaken til dette er en 

øking av skatteinngang på landsbasis. Dette ga merinntekter på inntektsutjevning 

(rammetilskudd) på 12,2 mill. Totalt rammetilskudd ble 667 mill. Skatteinngangen i 

Eidsvoll ble 589 mill. noe som er 3,9 mill. høyere enn budsjettert.  
 Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 1,5 prosent for 

kommunene. Vekstanslagene ble satt ned til 1,0 prosent i revidert nasjonalbudsjett 

(RNB), med tilsvarende nedjustering av revidert budsjett. Det ble gjort nye 

vekstanslag for 2017 i forbindelse med statsbudsjett for 2018, og anslagene for 2017 

var da 3,3 prosent for kommunene. Disse tallene kom så sent på året at det ikke ble 

gjort endringer i kommunens budsjett for 2017 og skaper dermed en merinntekt i 

forhold til prognosene.  

 Statlige overføringer som integreringstilskudd og øremerkede tilskudd til pleie og 

omsorg, kultur og skole/barnehage ble 18,2 mill. høyere enn forutsatt i budsjett.   

 Overføringer med krav til motytelser som momskompensasjonsinntekter, og 

refusjoner ga merinntekter på 11,0 mill.  

 

 
Total skatte- og avgiftsinngang  

 Tall i 1000 2017 2016 
Endring i 

kr. 
Endring 

i % 

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 259 947 243 432 16 514 6,78 

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 599 421 565 233 34 188 6,05 

Fordelt til Fylkeskommunen 126 889 118 824 8 065 6,79 

Fordelt til kommunen 588 642 547 727 40 915 7,47 

Fordelt til Staten 700 071 690 971 9 101 1,32 

Krav som er ufordelt -0 -0 0   

Videresending plassering mellom kommuner -2 0 -1 775   

SUM  2 274 968 2 166 187 108 781 5,02 

 

Den totale skatte- og avgiftsinngangen har økt med 5,02 % i 2017. I 2016 var økningen 

på 4,27 %. 
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Kommunens andel av skatteinngangen 

Kommunens andel av 
skatteinngangen 

2017 2016 Endring i kr. Endring i % 

Etterskuddspliktige 961 1 007 -47 -4,63 

Forskuddspliktige 586 928 546 066 40 862 7,48 

Kildeskatt 0 0 0 0 

Renter og Gebyrer 753 653 100 15,36 

SUM 588 642 547 727 40 915  7,47 

 

Kommunens andel av skatteinngangen er skatt fra etterskuddspliktige (selskaper, AS) 

og skatt fra forskuddspliktige (lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende), 

samt renter og gebyrer. 

 

Skatteinngangen til kommunen har økt med 7,47 % (40,9 mill.) i 2017. I 2016 var 

økningen på 5,64 % (29,3 mill.). 

 
 

2.4 Driftsutgifter  
 

Sum driftsutgifter ble 1 659 mill. Dette er 42,0 mill. høyere enn revidert budsjett og 

156,4 mill. høyere enn i 2016. Veksten i utgiftene er 10,4 %.  

 

 
 

De største utgiftene 

 Lønn og sosiale utgifter utgjør 56,6 % av driftsutgiftene og er redusert med 4,7 % fra 

2016. Mindreutgifter på lønn skyldes i hovedsak at det har vært vakanser i stillinger 

samt at det ikke har vært satt inn vikarer ved sykefravær. Etter at kommunen 

gjennomførte en bestandskontroll av alle pensjonsutgifter til KLP ble det bokført en 

reduksjon av pensjonspremie med 9,9 mill. som gjelder 2017 og tidligere år. Av de 

9,9 mill. som ble bokført vil det være en varig reduksjon av pensjonsutgiftene på 6 

mill. i årene som kommer. Kommunen har i tillegg et premiefond i KLP som benyttes 

aktivt for å få redusert pensjonsutgiftene (jf. note 5 i årsregnskapet). For 2017 ble 

det benyttet 10,5 mill. av fondet for å holde pensjonsutgiftene så lave som mulig. For 

2018 planlegges det i samråd med KLP videre bruk av dette fondet for å holde lavest 

mulig pensjonsutgifter.  

 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon utgjør 20,3 % av 

driftsutgiftene og er det samme som i 2016. Dette omfatter tilskudd til ikke-

kommunale barnehager, kjøp av sykehjemsplasser, kjøp fra interkommunale selskap 

som DGI og ØRAS, kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere samt gjesteelever.  
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 Av større poster som inngår i kommunal tjenesteproduksjon er skyss kommunale 

brukere/skoleskyss, vedlikehold, vikartjenester og konsulenter. 

  

 

Driftsregnskapet på virksomhetene – regnskapsskjema 1B: 

Virksomhet Regnskap Just.budsj.

Avvik rsk.-

just.budsj. Oppr.budsj. Regnskap 

2017 2017 2017 2016

Politisk ledelse 11 000 11 471 -471 11 471 9 998

Administrasjon, stab og støtte 88 936 90 670 -1 734 86 756 103 862

Barnehage 196 396 197 712 -1 316 196 529 185 395

Skole 247 764 250 521 -2 757 236 175 231 830

Familiens hus 79 177 77 020 2 157 72 752 67 892

Helse og bistand 141 345 144 254 -2 909 144 272 129 452

Hjemmebaserte tjenester 94 484 94 912 -428 88 408 81 951

Pleie og omsorg i institusjon 166 420 166 691 -271 151 736 127 531

NAV 37 043 37 044 -1 39 328 34 414

Kulturhuset 33 095 34 396 -1 302 34 046 29 880

Kommunal drift 31 732 30 969 764 27 735 -2 211

Kommunal forvaltning 10 967 12 948 -1 981 12 724 9 910

Eiendomsforvaltning 61 721 62 625 -905 67 344 60 669

Felles inntekter og utgifter -43 196 -37 932 -5 264 -13 005 724

AØR 0 0 0 0 0

Finans

Sum drift 1B 1 156 883 1 173 301 -16 418 1 156 272 1 071 297  
 

Totalt sett er det et mindreforbruk på 16,4 mill. på virksomhetene. Virksomhetene 

Familiens hus og Kommunal drift har merforbruk i forhold til budsjett. De øvrige har 

mindreforbruk. Hvis man ser bort fra Felles inntekter og utgifter vil mindreforbruk til 

virksomhetene ligge på 11,1 mill.  

 

 Politisk ledelse har et totalt mindreforbruk på 0,5 mill. som i hovedsak skyldes 

mindreforbruk knyttet til formannskapets reserverte tilleggsbevilgning og 

valgavvikling. 

 Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,7 mill. pr. 31.12.2017. Før 

avsetning til disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 3,3 mill. Mindreforbruket 

skyldes i hovedsak vakanser og redusert bruk av vikarer ved sykdom samt 

mindreforbruk kurs/annonser. 

 Barnehage har et totalt mindreforbruk på 1,3 mill. pr. 31.12.2017. Dette er bedre 

enn anslått i økonomisk rapport 2 og skyldes i hovedsak at merinntak av barn ikke 

utløste økt tilskudd til private barnehager eller økt bemanning i kommunale 

barnehager.  

 Skole har et totalt mindreforbruk på 2,8 mill. pr. 31.12.2017. I økonomisk rapport 2 

ble det forventet budsjettbalanse. Mindreforbruket skyldes i hovedsak større 

statstilskudd enn budsjettert.  

 Familiens hus har et totalt merforbruk på 2,2 mill. pr. 31.12.2017. Som varslet i 

økonomisk rapport 2 var det usikkerhet knyttet til endringer i barnevernsplasseringer 

ut året. I siste tertial er det ni nye akuttplasserte barn i beredskapshjem (7) og 

institusjon (2) og to foreldre/barn-plasseringer i tillegg til en ny 

fosterhjemsplassering. I disse sakene påløper også utgifter til etablering og samvær 

mm. I tillegg var forventet mindreforbruk på hjelpetiltak lavere enn forutsatt i august.  

 Helse og bistand har et totalt mindreforbruk på 2,9 mill. pr. 31.12.2017. Før 

avsetning til disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 3,8 mill., bedre enn 

forutsatt i økonomisk rapport 2. Dette skyldes hovedsakelig vakanser og at refusjon 

ressurskrevende brukere ble høyere enn forutsatt i økonomisk rapport 2. 

 Hjemmebaserte tjenester har som forventet i økonomisk rapport 2 tilnærmet 

budsjettbalanse pr. 31.12.2017. Før avsetning til disposisjonsfond hadde 
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virksomheten et mindreforbruk på 0,9 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at 

utgifter til ressurskrevende brukere ble lavere enn anslått. 

 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg har budsjettbalanse pr. 31.12.2017 

som varslet i økonomisk rapport 2. Før avsetning disposisjonsfond har virksomheten 

et mindreforbruk på 1,3 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak ikke-budsjettert 

refusjon ressurskrevende tjenester. 

 NAV har budsjettbalanse pr. 31.12.2017. Før avsetning til disposisjonsfond hadde 

virksomheten et mindreforbruk på 3,8 mill. Dette skyldes hovedsakelig mindreforbruk 

på flyktningeområdet. 

 Kultur har et mindreforbruk på 1,3 mill. pr. 31.12.2017, bedre enn forutsatt i 

økonomisk rapport 2. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindreutgifter på lønn. Før 

bruk av disposisjonsfond hadde virksomheten et merforbruk på 1 mill. 

 Kommunal drift har et merforbruk på 0,7 mill. pr. 31.12.2017, svakere enn varslet i 

økonomisk rapport 2. Merforbruket skyldes i hovedsak vinterdrift og parkvesen. 

 Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 2,0 mill. pr. 31.12.2017, som er 2,0 

mill. bedre enn forventet i økonomisk rapport 2. Dette skyldes blant annet at flere 

avdelinger jobber både innenfor og utenfor selvkostområdet. Selvkostområdet blir 

balansert ved årets slutt og er dermed ikke hensyntatt i økonomisk rapport 2. 

 Eiendomsforvaltningen har i 2017 et totalt mindreforbruk på 0,9 mill. pr. 31.12.2017, 

bedre enn forventet i økonomisk rapport 2.  

 Felles inntekter og utgifter har et totalt mindreforbruk på 5,3 mill. pr. 31.12.2017 

som i hovedsak skyldes endringer på pensjonsområdet. 

 

Det vises for øvrig til avviksforklaringer på de ulike virksomhetene.  

 

2.5 Finans 
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner har et mindreforbruk på 3,2 mill. Av dette 

utgjør merinntekter (innskuddsrenter) på bankinnskudd og meravkastning på finansielle 

omløpsmidler 3,0 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere avkastning enn ventet på 

kommunens aksjefond og høyere likviditet enn budsjettert.  

 

Ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål 

Alle midler til driftsformål og ledig likviditet er plassert som innskudd i bank. Kommunens 

hovedbankavtale gir en innskuddsrente på 3 mnd. NIBOR + 0,36 %. For innskudd 

overskytende 400 mill. er renten 3 mnd. NIBOR.  Det ble i august plassert 100 mill. i 

overskuddslikviditet på plasseringskonto i Gjensidige bank. Innskuddsrenten her er 

vesentlig bedre enn i hovedbankavtalen og særlig i perioder hvor en har over 400 mill. i 

innskudd. Figuren under viser utviklingen for kommunens bankinnskudd i 2017 og 2016. 

Gjennomsnittlig bankinnskudd i 2017 var 436 mill. mens det var budsjettert med et 

gjennomsnitt på 300 mill. Likviditeten ble gjennomgående høyere enn forventet på grunn 

av forsinket fremdrift på kommunens investeringsprosjekter. 

 

 
 

 

 



16/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Eidsvoll kommune - 15/00074-16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Eidsvoll kommune : Årsmelding 2017 Tekstdokument

Side 14 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2017 

 

 

 

 

 

Låneportefølje 

Lån/ISIN Långiver/motpart 
Inngående 
balanse 

Nytt 
låneopptak Avdrag 

Ekstraordinært 
avdrag 

Utgående 
balanse 

Obligasjoner 
      10735004 Dnb  157 887 

   
 157 887 

Sum obligasjoner    157 887        157 887 

Sertifikater 
      10802861 Nordea 

 
 34 171 - 34 171 

 
 250 000 

10776263 Dnb  250 000 
 

  
 

  

10782915 Dnb 
  

  
 

 250 000 

10788995 Dnb 
  

  
 

 220 226 

20160300 KBN  220 226 
 

  
 

  

20160561 KBN  250 000 
 

  
 

  

20170276 KBN   
 

  
 

  

Sum sertifikater    720 226  34 171 - 34 171    720 226 

Ordinære lån 
      113507891 Husbanken  1 379 

 
- 230 

 
 1 149 

115143455 Husbanken  1 875 
 

- 84 
 

 1 791 

20120131 KBN  155 135  94 865   
 

 250 000 

20160449 KBN  301 500 
 

- 10 768 
 

 290 732 

83175025076 KLP  10 444 
 

- 836 - 9 608   

Sum ordinære lån    470 332  94 865 - 11 917 - 9 608  543 671 

Sum investeringslån    1 348 445  129 036 - 46 089 - 9 608  1 421 784 

       Formidlingslån    164 964  50 000 - 7 532    207 432 

       
Sum lånegjeld    1 513 409  179 036 - 53 620 - 9 608  1 629 217 

 

Som det fremgår av tabellen under er andel av lånegjeld som forfaller innen 12 måneder 

noe redusert sammenlignet med inngangen til 2017, dette fordi årets låneopptak var 

ordinære lån med lange løpetider. En oppnår for tiden bedre vilkår på lån med korte 

løpetider og refinansieringsrisikoen vurderes å være lav. En har likevel den siste tiden 

sett en bedring i lån med lengre løpetider og lavere kredittmarginer. En vil derfor søke å 

refinansiere noe av sertifikatgjelden i 2018 med lån med lengre løpetider. Ellers bidrar 

god spredning på forfallene og god likviditet til at refinansieringsrisikoen anses å være 

håndterlig.  

 

Låneporteføljen er sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser. 
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Nøkkeltall (1000 kr) Krav finansreglement 1.1.2017 31.12.2017 

Samlet lånegjeld (1000 kr.)   1 513 409 1 629 217 

Største enkeltlån  Maks 25 % av samlet lånegjeld 19,9 % 17,8 % 

Låneforfall innen 12 mnd. 
 

47,6 % 44,2 % 

Gjennomsnittlig rente låneportefølje 
 

2,30 % 2,10 % 

Markedsrente - 5 års swap   1,55 % 1,54 % 

Gjennomsnittlig løpetid lån 
 

6,8 år 7,6 år 

Restgjeld selvkostinvesteringer     413 588 

Restgjeld startlån     207 432 

Beregningsgrunnlag rentekomp.     112 709 

Lånegjeld til vurdering rentesikring*   * 895 487 

Fastrenteandel > 1 år Minimum 20 %, maks 80 %* 38,1 %* 56,2 % 

Durasjon Minimum 0,5 år, maks 5 år 2,6 år* 3,5 år 

*I henhold til revidert finansreglement måles fastrenteandel og durasjon(gjennomsnittlig  

rentebindingstid) kun på gjeld(ikke-rentabel gjeld) hvor renteutgifter dekkes av 

kommunen. Tidligere ble fastrenteandel og durasjon målt på samlet lånegjeld, 

nøkkeltallene pr. 31.12.2017 er dermed ikke direkte sammenlignbare med 1.1.2017. For 

gjeld(rentabel gjeld) hvor renteutgifter dekkes av eksterne (selvkostinvesteringer, 

startlån og rentekompensasjon), skal renten være flytende, eller med inntil 12 mnd. 

rentebinding jf. revidert finansreglement. 
 

| 

 
Figuren over viser kommunens rente- og kapitalbindingsforfall på kommunens innlån. For 

å oppnå stabile renteutgifter bør en søke god spredning på rente- og 

kapitalbindingsforfallene. Det ble ikke inngått noen nye rentesikringer i 2017. 

 

Langsiktige finansielle aktiva 

Med langsiktig finansielle aktiva menes likviditet som er atskilt fra kommunens midler 

beregnet for driftsformål. Kommunens langsiktige finansielle aktiva består av 

kommunens e-verks fond og avkastningsfondet. 

 

1000 kr.           

Plasseringer 1.1.2017 31.12.2017 Avkastning Avkastning i % Indeks 

Aksjefond 45 511 53 020 7 509 16,50 % 16,01 % 

Obligasjoner og bank 92 284 94 559 2 275 2,47 % 4,04 % 

Totalt 137 794 147 579 9 785 7,10 % 8,83 % 

Indeks aksjefond: KLP World, Indeks obligasjoner: Barclays Global Agg. Corp. SR 
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Plasseringer Ramme finansreglement 1.1.2017 31.12.2017  

Aksjefond Strategi 40 % - Min 30 %, maks 50 % 33,0 % 35,9 %  

Rentepapirer Strategi 60 % - Min 50 %, maks 70 % 67,0 % 64,1 %  

 
Plasseringene hadde samlet en verdiøkning på 9,8 mill. i 2017.  

 

Ved revideringen av finansreglementet ble strategivektene for aksjefond og rentepapirer 

endret fra henholdsvis 30 %/70 % til 40 %/60 %. 

 

Plasseringene er sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser. 

 

 

 

Stresstest 

Aktiva/passiva 
Balanse 

mill. 
31.12.2017 

Endrings-
parameter 

Durasjon 
Beregnet 

effekt mill.  

Gjeld med flytende rente 1 126 1 % 

 

-11 

Gjeld med fast rente 503 

  

  

Samlet bruttogjeld 1 629     -11 

Selvkostinvesteringer gebyrfinansiert 414 1 % 

 

4 

Rentekompensasjon Husbanken 113 1 % 

 

1 

Startlån 207 1 % 

 

2 

Bankinnskudd 514 1 % 

 

5 

Samlet utlån, innskudd og 
kompensasjoner 

1 248 1 % 
  

12 

Netto renteeksponering 122 1 %   1 

Obligasjoner 95 1 % 3 -3 

Norske aksjefond 14 -30 % 

 

-4 

Utenlandske aksjefond 39 -20 % 

 

-8 

Netto valutaposisjon 39 -10 % 

 

-4 

Mulig tap       -18 

 

Stresstesten viser at kommunen i liten grad vil være eksponert for endringer i renten. 

For kommunens langsiktige finansielle aktiva vil derimot konsekvensene bli større, et 

markert fall i aksjemarkedet gir betydelige tap.  

 

Finansforvaltningen er innenfor finansreglementets rammer. Forvaltningen av ledig 

likviditet og gjeld tar først og fremst sikte på en lav risiko. I gjeldsforvaltningen er det 

tatt noe risiko ved at man benytter lån med korte løpetider som sertifikater. Vurderingen 

her er likevel at risikoen er lav og at man har fått store besparelser i forhold til risikoen.  

 

Forvaltningen av de langsiktige finansielle aktiva legger opp til en moderat risiko. For å 

kunne oppnå en tilfredsstillende avkastning på sikt er det nødvendig å ta noe mer risiko 

enn for forvaltning av ledig likviditet.  
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2.6 Investeringsregnskapet  
 

 
 
Investeringsutgifter ble i 2017 på 169,8 mill. mot revidert budsjett på 250,2 mill. De 

største enkeltinvesteringer i 2017 er kjøp av Ankertunet barnehage, utvidelse av 

Råholtbråtan barnehage og investeringsutgifter tilknyttet Bårlidalen renseanlegg. Disse 

tre prosjektene utgjør til sammen 43,8 mill. i tillegg er 10,7 mill. utgiftsført i 

driftsregnskapet (deler av kjøpesum til Ankertunet barnehage) i henhold til gjeldende 

regnskapsregler. Overtakelsen av barnehagen skjedde pr. 1.12.2017. De øvrige 

investeringer består av mange mindre prosjekter, og prosjekter som er under oppstart.   

 

Mindreinntekter andre overføringer skyldes hovedsakelig at kommunen ikke har mottatt 

investeringstilskudd for Vilberg kompetansesenter (byggetrinn 1) på 13,0 mill. Midlene 

forventes mottatt i 2018. 

 

Det vises for øvrig til eget investeringsvedlegg med kommentarer pr. prosjekt. 
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2.7 Balanseregnskapet  

 

Note Regnskap 2017 Regnskap 2016
i 1000 kr.

EIENDELER

(A) Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 15 1 679 864 1 615 684

Utstyr, maskiner og transportmidler 15 70 445 65 400

Utlån 147 011 141 408

Konserninterne langsiktige fordringer 0 0

Aksjer og andeler 42 088 38 615

Pensjonsmidler 5 1 364 147 1 259 822

Sum anleggsmidler 3 303 555 3 120 929

(B) Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 116 660 151 156

Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0

Premieavvik 5 17 206 17 920

Aksjer og andeler 8 53 004 45 511

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 8 94 559 91 927

Derivater 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 542 310 416 560

Sum omløpsmidler 823 740 723 073

SUM EIENDELER (A + B) 4 127 294 3 844 002

EGENKAPITAL OG GJELD

(C) EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 3 -303 839 -268 300

Bundne driftsfond 3 -40 744 -38 027

Ubundne investeringsfond 3 -27 651 -27 654

Bundne investeringsfond 3 -41 544 -38 094

Regnskapsmessig mindreforbruk -35 770 -25 903

Regnskapsmessig merforbruk 0 0

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0

Udekket i investeringsregnskapet 0 0

Kapitalkonto 4 -132 990 -111 875

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) -10 085 -10 085

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 15 538 15 538

Sum egenkapital -577 085 -504 400

(D) GJELD

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelse 5 -1 634 191 -1 569 175

Ihendehaverobligasjonslån -157 887 -157 887

Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår 0 0

Sertifikatlån -720 226 -720 226

Andre lån 12 -751 104 -635 296

Konsernintern langsiktig gjeld 0 0

Sum langsiktig gjeld -3 263 408 -3 082 584

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån 0 0

Annen kortsiktig gjeld -286 773 -256 908

Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0

Derivater 0 0

Premieavvik -29 -110

Sum kortsiktig gjeld -286 801 -257 018

Sum gjeld -3 550 209 -3 339 602

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -4 127 294 -3 844 002

(E) MEMORIAKONTI

Ubrukte lånemidler 92 843 73 530

Ubrukte konserninterne lånemilder 0 0

Andre memoriakonti 7 464 7 410

Motkonto for memoriakontiene -100 307 -80 940

SUM MEMORIAKONTI 0 0  
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Eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler.  

 

Anleggsmidler består av faste eiendommer, utstyr, maskiner og transportmidler. I tillegg 

inngår utlån (startlån) samt aksjer og andeler som ikke benyttes til aktiv forvaltning og 

pensjonsmidler. Anleggsmidler utgjør 3 304 mill.  

 

Omløpsmidler består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer, aksjer og obligasjoner som 

benyttes i aktiv forvaltning i tillegg til premieavvik pensjon. Bankinnskudd utgjorde 542 

mill. mot 417 mill. i 2016. Ubrukte lånemidler inngår i bankinnskudd med 92,8 mill.  

 

Nedenfor vises utvikling av kortsiktige fordringer i kommunen som gjelder kommunale 

krav gjennom faktureringssystemet med restanser de ulike år.  

 
FORFALTE RESTANSER OG AVSKRIVNINGER PÅ KOMMUNALE AVGIFTER, LEIER M.M.

(hele 1000 kr) 2013 2014 2015 2016 2017

Pr dato 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17

Restanse kommunale krav  31.12. 17 728 13 410 16 779 16 583 18 507

Forfalte restanser før avskrivning 9 242 9 150 12 421 9 747 10 815

Avskrivninger   * 415 452 1 239 1 173 735

Forfalte restanser etter avskrivninger 8 827 8 698 11 181 8 573 10 080

Salgsinntekter 175 216 187 703 191 450 200 038 214 765

Endring i % i forfalte restanser etter årets avskrivning -9,3 % -1,5 % 28,6 % -23,3 % 17,6 %

Avskrivning i % av salgsinntekter 0,2 0,2 0,6 0,6 0,3

Aktiv restanse i  % av salgsinntekter 5,0 % 4,6 % 5,8 % 4,3 % 4,7 %

* Avskrivninger skjer i faktureringssystemet året etter at avskrivningen er bokført i regnskapet.  
 

Gjennomsnittlig løsningsgrad for innfordring av misligholdte krav for alle oppdragsgivere 

pr 31.12.2017 er 97,8 %. Løsningsraden er høyest på innfordring av kommunale 

eiendomsgebyrer med 98,9 %. Den høye løsningsgraden på kommunale 

eiendomsgebyrer skyldes aktiv bruk av legalpanteretten og særnamskompetansen og 

god oppfølging av restansene. 

Løsningsgraden på husleie er 89,7 % pr. 31.12.2017. Husleie har en tyngre 

brukergruppe som krever mer tid og tverrfaglig samarbeid med bl.a. økonomisk rådgiver, 

NAV, kommunal eiendomsforvaltning, kemnerkontoret for å finne løsninger. Mange som 

bor i kommunale boliger har store utfordringer og dårlig betalingsevne og trenger 

oppfølging. Flere av leietakerne har skrevet under på frivillig husleietrekk på ytelser fra 

NAV. Pr. 31.12.2017 var det ca. 40 personer (0,25 mill.) som følges opp månedlig.  

Som følge av godt tverrfaglig samarbeid er restansen over tid redusert og det har blitt 

færre fravikelser av boliger. 

 

Oversikt over igangsatte rettslige innfordringstiltak totalt: 

Tiltak  2015 2016 2017 

Begjæringer sendt Namsmann 
(Herav antall fravikelser av bolig) 

Antall 
Antall 

110 
(7) 

81 
(3) 

90 
(5) 

Utleggstrekk (særnamskompetanse) Antall 104 114 124 

Betalingsavtaler Antall 32 19 16 

Begjæringer om tvangssalg sendt til 

tingretten Antall 8 10 4 

 

Fondsmidler 

Totale fondsmidler i kommunen er pr. 31.12.2017 413,8 mill. Fondsmidlene er sammen 

med kommunens mindreforbruk og kapitalkonto kommunens egenkapital. De største 

bundne driftsfondene (9,8 %) er fra selvkostfond og øremerkede midler. Bundne 

investeringsfond (10,0 %) er i stor grad innbetalte avdrag på startlånene.  

Ubundne investeringsfond (6,7 %) er i hovedsak midler til investeringer slik som kapital-, 

bolig- og tomtefond samt momskompensasjon investeringer. 

Disposisjonsfond (73,4 %) består i hovedsak av e-verksmidler inklusive avkastning, 

premiefond pensjon, renterisikofond og udisponerte fondsmidler inklusive deler av 
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tidligere års mindreforbruk. Avsatt mindreforbruk innenfor rammen av regnskapsskjema 

1B og finansreglementets punkt 8-1 utgjør 8 mill. av disposisjonsfondet, jf. note 3. 

 

Ubenyttede avsatte midler til merket disposisjonsfond i 2016 er overført generelt 

disposisjonsfond med 6 mill. i 2017. 

 

Kommunens kapitalkonto er 133 mill. i 2017. Dette er en økning fra 2016 på 21 mill. 

Kapitalkonto viser kapitalstrømmer i kommunes bevilgningsregnskap gjennom året. 

Økningen av kapitalen skjer ved aktivering av nye maskiner, utstyr, aksjer og lignende. 

Reduksjon av kapitalen skjer ved bruk av eksterne lån og ned- og avskrivninger anlegg. 

Det finnes flere variabler og det henvises derfor til note 4 i regnskapet.  

 

Langsiktig gjeld 

Langsiktig gjeld har økt med 181 mill. til 3,26 mrd. i 2017. Pensjonsforpliktelser inklusiv 

arbeidsgiveravgift utgjør 1,63 mrd. av dette. Tabellen under viser utviklingen i langsiktig 

gjeld. Det vises til note 18 i regnskapet for fordeling mellom formidlingslån/startlån og 

investeringslån. 

 

Langsiktig gjeld 

Tall i 1000 kr 31.12.2017 31.12.2016 

Lånegjeld 1 629 217 1 513 409 

Pensjonsforpliktelser 1 600 770 1 530 918 

Arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelse 33 421 38 258 

Sum langsiktig gjeld 3 263 408 3 082 585 

 

Likviditet og arbeidskapital 

Arbeidskapital betegnes som differanse mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 

Nøkkeltallet indikerer kommunens evne til å betale løpende forpliktelser gjennom året. 

Figuren under viser utviklingen i kommunens arbeidskapital de siste fem årene. 

 

 
 

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Likviditetsgrad 1 

(omløpsmidler/sum kortsiktig gjeld) bør være større enn 2 og likviditetsgrad 2 (mest 

likvide midler/kortsiktig gjeld) bør være større enn 1. Ut i fra anbefalingene for 

likviditetsgrad har kommunens likviditet vært tilfredsstillende de siste årene. 

 

Årstall 2013 2014 2015 2016 2017 
  

   

    

Likviditetsgrad 1 3,1 2,4 2,8 2,8 2,9 

Likviditetsgrad 2 2,3 1,2 1,7 1,6 1,9 
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2.8 Selvkost 
 

Oversikt etterkalkyle selvkost viser at oppmåling ikke har hatt full selvkostdekning og må 

dekke underskudd i kommende år. Byggesak hadde godt resultat i 2017 og dekket opp 

det fremførbare underskuddet på 0,9 mill. fra tidligere år. Ellers oppnådde ikke avløp, 

oppmåling, septik og regulering kostnadsdekning i 2017. For avløpsområdet er det 

tidligere år bygd opp selvkostfond for å kunne dekke fremtidige økte kapitalkostnader og 

dermed gi en noe jevnere prisutvikling for abonnentene.  

 
2017

Etterkalkyle selvkost

Vann Avløp Renova-

sjon

Feiing Septikk Reguleri

ngsplane

Bygge-

sak

Opp-

måling

Gebyrinntekter  21 400  40 487  23 928  3 698  3 311  759  6 754  2 783

Øvrige driftsinntekter  3 675  1 079  2  476  96  83  218  56

Driftsinntekter  25 075  41 567  23 930  4 174  3 407  843  6 972  2 839

Direkte driftsutgifter  15 636  20 200  23 138  3 603  3 962  1 466  4 818  2 545

Avskrivningskostnad  3 414  18 494    193    39

Kalkulatorisk rente (1,98 %)  1 459  6 535    32    4

Indirekte netto driftsutgifter  1 032  1 365  346  148  159  170  1 124  441

Indirekte avskrivningskostnad  25  25  7   7  15  33  20

Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %)  17  17  5   5  10  23  14

Driftskostnader  21 583  46 636  23 496  3 751  4 359  1 661  5 999  3 063

Foreløpig resultat  3 492 - 5 069  433  423 - 952 - 818  974 - 224

+ Subsidiering       803   

Resultat  3 492 - 5 069  433  423 - 952 - 15  974 - 224

Kostnadsdekning i % 116 % 89 % 102 % 111 % 78 % 51 % 116 % 93 %

Selvkostfond 01.01  4 498  16 084  940  1 702  1 412  15   

+ Avsetning til selvkostfond  3 492   433  423    107  

- Bruk av selvkostfond  - 5 069   - 952 - 15   

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,98 %)  124  268  23  38  19  - 8  

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)  8 113  11 283  1 396  2 163  479   99  

Fremførbart underskudd 01.01       - 867 - 80

+ Inndekning av fremførbart underskudd        867  

- Underskudd til fremføring        - 224

- Kalkulert rente fremførbart underskudd (1,98 %)        - 4

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)        - 307  
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2.9 Nøkkeltall og sammenligninger (foreløpige tall pr. 15. 
mars)  

For 2017 er denne disse nøkkeltallene 

kommunetall, hvis ikke annet er 

kommentert. 

 
Netto driftsresultat ligger på 3,1 % av 

brutto driftsinntekter. Fylkesmannens 

anbefaling er at kommunene bør ligge på 

3 % over tid.  

 

 
Netto lånegjeld pr. innbygger er  

kr. 56 370. Netto lånegjeld pr. innbygger 

er fra 2017 høyere enn Kostragruppe 13, 

men lavere enn fylket og landet. 

 

 
Frie inntekter er inntekter fra skatt og 

rammetilskudd. Disse midlene har ingen 

bindinger i forhold til lov og forskrifter. I 

2016 utgjorde dette kr. 48 986 pr. 

innbygger, i 2017 kr. 50 964 pr. 

innbygger.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Utgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 

20-66 år utgjorde kr. 3 376 i 2016. I 

2017 økte denne til 3 489.  

 

 

 
I 2016 var utgiftene kr. 8 840. Dette har 

økt i 2017 til 10 621. 

 

 

 

 
I 2016 var utgiften 2 060 og denne er 

økt i 2017 til 2 242. 
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Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon 

pr. kommunal institusjonsplass er kr. 

977 809 i 2016. I 2017 er utgiften steget 

til kr 1 011 905. 

 

 
Eidsvoll ligger lavere enn kostragruppe 

13, Akershus og landet, kr. 209 244 i 

2016 stigende til 216 908 i 2017.  

 

 

 
Andel barn med barnehageplass er 

redusert fra 91,5 % i 2016 til 90,9 % i 

2017.  

 

 

 

 
3,8 % av Eidsvolls befolkning mottok 

sosialhjelp i 2016. For 2017 er denne 

sunket til 3,6 %. Landet for øvrig er på 4 

%.    

 

 
I 2016 fikk 8,6 % av elevene i 

grunnskole spesialundervisning. I 2017 

er andelen 8,1 %.  

 

 

 
Netto driftsutgifter var kr. 127 743 i 

2016 og økt til kr. 139 189 i 2017.  
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14,8 % av innbyggerne over 80 år bodde 

på institusjon i 2017. Redusert fra 15,1 

% i 2016.  

 

 
Utgifter til admininistrasjon og styring er 

lavere enn kostragruppe 13, Akershus og 

landet for øvrig. Økt fra kr. 3 239 i 2016 

til kr. 3 665 i 2017.  

 

 

 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. 

innbygger 67 år (konsern) er kr. 107 

901 i 2017. I 2016 var beløpet kr. 102 

917. 

 

 

 

 
For 2016 var antallet 70 og dette er 

steget til 73 i 2017.   

 

 

 
I 2016 var det 327 pr. 1 000 innbygger 

som mottok hjemmetjenester, tallet er 

blitt redusert til 321 i 2017.  

 

 

 

 
Netto driftsutgifter grunnskole (konsern) 

er økt fra kr. 71 748 i 2016 til kr. 76 462 

i 2017.   
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Gjennomsnitlig gruppestørrelse 1.-10. 

årstrinn økte fra 15,3 i 2016 til 15,4 i 

2017.  

 

 
Nøkkeltallet (konsern) er redusert fra kr. 

1 725 pr. innbygger i 2016 til kr. 1 666 i 

2017.  

 

 

 
10,8 % av barn i alderen 6-15 år var 

elever ved kulturskolen i 2017, en 

økning fra 10,4 % i 2016.  
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2.10 Befolkningsutvikling 2017 
 

 
Figur 2-1 Prosentvis befolkningsvekst i ØRU-kommunene, fylket og landet i 2017 (Kilde: SSB) 

 

Folketallet i Eidsvoll 1.1.2018 var på 24 647 personer. Eidsvoll kommune hadde en 

befolkningsvekst i 2017 på 1,0 % (232 personer). Dette er betydelig lavere enn foregående 

år, og også lavere enn i regionen for øvrig, men fortsatt litt over landet som helhet. Den lave 

befolkningsveksten fremstår som tilfeldig svingning og det er ikke noe som tyder på at 

prognosene bør endres. Ytterligere vekst i årene fremover vil kreve store 

grunnlagsinvesteringer. 

 

 
Figur 2-2 Endringer i befolkningens alderssammensetning (Kilde: SSB) 
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I 2017 var det størst økning i aldersgruppene mellom 20 og 80 år, og i forhold til behovet for 

kommunale tjenester kan det være spesielt verd å merke seg at den betydelige økningen i 

gruppen «unge eldre» - 67-79 år fortsetter. Det var en forholdsvis stor nedgang i gruppa 

under ett år. 

 
 
 
 

 
Figur 2-3 Aldersfordeling (Kilde: Folkemengde SSB) 

 

 

 
Figur 2-4 Kilde Kommunefakta SSB 

 

 

Utvikling i folkehelse 
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over 

helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jf. lov om folkehelsearbeid. 

Statistikken er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og tallene er hentet fra oktober 2017. 

 

Nytt tema for 2018 er rusmidler/alkohol. Eidsvoll har ikke gjennomført Ungdata-

undersøkelsen og det mangler derfor noe data på dette området. 

 

Befolkning 

I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet. 

 

Levekår 

 Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder andelen barn 

(0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt defineres her som under 

60 prosent av nasjonal medianinntekt. 
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 Andelen barn (0-17 år) som bor trangt er lavere enn i landet som helhet. Trangboddhet 

defineres her ut ifra boligens areal og antall rom. 

 

 

Miljø 

Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2015-2017. 

 

Skole 

 Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra landet som 

helhet. Kommuneverdien kan imidlertid skjule stor variasjon mellom skoler. Tallene er 

hentet fra Elevundersøkelsen. 

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

statistikkbank framgår det hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes 

utdanningsnivå. 

 

Levevaner 

 Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2015- 

 2017. 

 Tall for alkoholomsetningen i kommunen er presentert i folkehelsebarometeret. 

Statistikken er basert på omsetningen i dagligvarebutikker i kommunen og vinmonopol i 

regionen. I kommuner med mye grensehandel kan tallene gi et skjevt bilde av 

alkoholforbruket. Det er delvis tatt hensyn til handelslekkasje mellom kommuner, turisme 

og tilgjengelighet til vinmonopol, se Kommunehelsa statistikkbank 
http://khs.fhi.no/webview. 

 Tallgrunnlaget er utilstrekkelig for å vise andelen som oppgir at de minst én gang siste 12 

måneder har brukt cannabis. 

 

Helse og sykdom 

 Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og 

de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig forskjellig fra 

landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i 

kommunen. 

 

Andre viktige funn i folkehelseprofilen 

 Alkohol kjøpt i dagligvarebutikker i kommunen og på Vinmonopol i regionen, omregnet til 

liter ren alkohol pr. innbygger pr. år for aldersgruppen 15 år og eldre, er lavere enn både 

fylket og landet. 

 Personer i aldersgruppen 30-39 år med videregående eller høyere utdanning er lavere 

enn ellers i landet. 

 Frafall i videregående skole er høyere enn ellers i landet, men redusert fra 30 % (2014) 

til 25 % (2017). 

 Eidsvoll har flere med laveste mestringsnivå i regning på 5. trinn enn ellers i landet. 

 Forventet levealder for både kvinner og menn er lavere enn ellers i landet. 

 Antallet personer med hjerte-/karsykdommer med behov for behandling i sykehus er 

redusert sammenliknet med 2015 og 2016. 

 Antall personer med påvist lungekreft er redusert sammenliknet med 2015 og 2016. 

 Antall personer med psykiske lidelser i aldersgruppen 15-29 år er høyere enn ellers i 

landet. 

 

Hele folkehelseprofilen kan lastes ned her: 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0237&sp=1&PDFAar=2018 
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2.11 Etikk, tilsyn og internkontroll 
 

Etikk 
Kommunen har vedtatt etiske retningslinjer i 2012. Retningslinjene gjelder både for ansatte 

og politikere. 

 

Informasjonssikkerhet og personvern 
Eidsvoll kommune har hatt stedlig personvernombud siden 2011. Personvernombudets 

oppgave er å bidra til at personvernsikkerheten blir overholdt i organisasjonen, føre oversikt 

over behandlinger, bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter, være et bindeledd 

mellom kommunen og Datatilsynet, samt å avklare større saker ved spørsmål om 

personvernsikkerhet. 

 

I 2017 er følgende saker drøftet med Datatilsynet: 

 Samarbeidsmøte med Datatilsynet om databehandleravtaler. 

 Krav til avviksrapportering til Datatilsynet ved brudd på personvernsikkerheten. 

 Bestemmelser for bruk av søkernes registreringsnummer i UDIs datasystem (DUF-

nummer). 

 Oppbevaring av elevmapper etter at formålet er oppfylt. 

 Som gjelder de nye personvernreglene (GDPR), gjeldende fra mai 2018: 

o Krav til databehandleravtaler. 

o Rolleavklaring for personvernombud. 

o Krav om personvernombud hos databehandlere. 

o Krav til avviksrapportering ved brudd på personvernsikkerheten. 

o Kameraovervåking. 

o Utlevering av personopplysninger til andre behandlingsansvarlige. 

o Sanksjoner ved brudd på personvernsikkerheten. 

 

I 2017 er følgende tiltak gjennomført/startet opp: 

 Sikkerhetstiltak i nasjonal sikkerhetsmåned.  

 Internkontroll. 

 Opplæring, e-læringskurs og quiz i informasjonssikkerhet. 

 Opplæring i de nye personvernreglene (GDPR). 

 Etablering og revisjoner av databehandleravtaler. 

 Meldt og fulgt opp avvik. 

 Foredrag til virksomhetslederne ved Roar Thon fra nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) 

om informasjonssikkerhet og personvernsikkerhet. 

 Program med informasjon- og personvernsikkerhet ved flere skoler. 

 

Kvalitetssystem og internkontroll 
Kvalitetssystemet TQM er kommunens helhetlige kvalitetssystem. TQM er et viktig verktøy 

for ansatte for å sikre at innbyggerne i kommunen skal oppleve forutsigbarhet og trygghet 

ved at tjenestene de mottar er i samsvar med myndighetskrav, vedtak og retningslinjer og 

definert kvalitet. Kvalitetssystemet skal også bidra til at kommunen er en lærende og effektiv 

organisasjon hvor systematisk og kontinuerlig forbedring av tjenesteutøvelsen gis høy 

oppmerksomhet. Avvik, observasjoner og forslag til forbedringer av forhold skal registreres 

og følges opp som del av systemet.  

 

I 2017 har alle virksomheter og staber jobbet med å skrive og legge inn prosedyrer, samt ta i 

bruk avviks- og hendelsesmodulen. Kvalitetssystemet hadde en større oppgradering i slutten 

av 2016, og mye av 2017 ble derfor brukt til opplæring i ny versjon. Det har i 2017 vært 

avholdt kurs og opplæring i virksomhetene med særlig fokus på melding og behandling av 

hendelser. Det er utarbeidet en rekke måleparemeter innenfor avviksrapportering, slik som 

vold og trusler, uønsket seksuell oppmerksomhet- og trakassering. Kvalitetskoordinator har 

løpende hatt orientering om arbeidet i ledergruppen, i AMU, samt til hovedverneombudene og 

tillitsvalgte. I samarbeid med de andre ØRU-kommunene er det jobbet med oppstart av ny 

risikomodul for å kartlegge risiko.  
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En arbeidsgruppe på tvers av helse- og omsorgsvirksomhetene har jobbet med å utarbeide 

felles prosedyrer. I forbindelse med arbeidet med å skrive og lage prosedyrer og behandle 

hendelser, har det kommer det frem flere effektiviserings- og forbedringsmuligheter ute i 

virksomhetene. 

 

Varsling 

Det er meldt tre varslingssaker i 2017 som er behandlet i 2018. 

 

 

 

Tilsyn/forvaltningsrevisjoner/Klagesaker behandlet av fylkesmannen 
 

Virksomhet Tilsyn fylkesmannen Pålegg/merknader 

Helse og bistand 
Farmasøytisk tilsyn 
legemiddelhåndtering 

Ingen avvik, noen merknader og 
tiltak er iverksatt 

Ås skole/Eidsvoll 
kommune 

Felles nasjonalt tilsyn 
forvaltningskompetanse 

Avvik lukket 

NAV Eidsvoll 
Sosialtjenestelovens §§ 18,19 

og 20 

Lovbrudd 1)Kommunen sikrer ikke 

gjennom systematisk styring og 

kontroll at søknader om økonomisk 

stønad behandles i henhold til lov- og 

forskriftskrav. 
Lovbrudd 2) Kommunen sikrer ikke at 

bruk av vilkår i vedtak om økonomisk 

stønad oppfyller lov- og 

forskriftskrav. 
Merknad: NAV-kontoret har et 

forbedringspotensial i utformingen av 

vedtakene. 
Avløp Tilsyn Avvik ikke lukket. Ny frist 1.5.2018.  

 
Virksomhet Andre tilsyn Pålegg/merknader 

Sentraladministrasjonen/hele 
kommunen 

Folkehelsearbeid 
Ingen avvik/merknader, men revisjon 
gir anbefalinger knyttet til 

kommunens folkehelseutfordringer 

Alle skoler 
Godkjenning etter forskrift om 
miljørettet helsevern 

Manglende radonmålinger 
Manglende vedlikeholdsplan 
Manglende renholdsplan 
Det arbeids med tiltak. 

Vann Mattilsynet 

Pålegg om utskiftingstakt på 2 % 
innen 2021, samt ulike pålegg om 
retting av avvik. Det arbeides med 
tiltak. 

Eiendomsforvaltningen 

Tilsyn fra arbeidstilsynet 

på Byggherreforskriften i 

prosjekteringsfasen Vilberg 

Ungdomsskole. 

Ingen avvik. 

Eiendomsforvaltningen 
Tilsyn fra Miljørettet helsevern 

ved Råholt bad 

Avvik på internkontroll er avdekket, 
spesielt gjelder dette for rutiner ved 
påvisning av kimtall og 
avvikshåndtering. Det arbeides med 

tiltak. 
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Virksomhet Forvaltningsrevisjon Pålegg merknader 

Veg/park Romerike revisjon IKS 
Endring i rutiner i forbindelse med 
vurdering av om vegutgifter er 

vedlikehold eller investering. 

 

Virksomhet 
Klagesaker hos 

fylkesmannen 
Resultat 

Barnehage 3 Klager fikk medhold i en sak 

Helse og bistand 5 
Klager fikk medhold i en sak. Fire 

saker er ubehandlet. 

Hjemmebaserte 

tjenester 
2 

Klager fikk medhold i en sak.  En 

sak er ubehandlet. 

Skole 4 
Klagerne fikk delvis medhold i alle 

sakene 

PPT 1 Klager fikk medhold i saken. 

Barneverntjenesten 17 
Klager fikk medhold i åtte saker,  to 

lovbrudd, sju er ikke ferdig 

behandlet. 

NAV Eidsvoll 

8 saker fra 2017, behandlet 

i 2017 
6 saker fra 2017, behandles 

i 2018 

En stadfestet fra fylkesmannen, 

venter på svar på sju saker. Seks 

saker er ikke ferdig behandlet. 

Vilberg 

kompetansesenter 
2 En sak er avsluttet i minnelighet. 

Klager fikk delvis medhold i en sak. 

Kommunal 

forvaltning 
7 

Klager fikk ikke medhold i 5 saker, 

en sak er opphevet og en i retur fra 

FM for ny behandling. 

 

Status klagesaker fra 2016 med svar fra Fylkesmannen i 2017 

 Saker oversendt i 2016: 
Svar fra Fylkesmannen 

foreligger i 2017 

Helse og bistand 
3 Klager fikk ikke medhold i to saker, 

delvis medhold i en sak. 

Hjemmebaserte 

tjenester 
1 Klager fikk medhold 

NAV Eidsvoll 2 saker fra 2016 
Klager fikk ikke medhold i noen av 

sakene 

 
Kommunal klagenemd 
I 2017 var det seks møter i kommunale klagenemnd. Ni saker ble behandlet og ingen fikk 

medhold.  

 

Startlån og boligtilskudd til etablering/tilpasning 
122 søknader behandlet. 

96 søknader gitt avslag. 

22 utbetalte startlån, 27,9 mill. pr. 31.12.2017. 

2 utbetalt tilskudd til etablering, 0,2 mill. pr. 31.12.2017. 

3 utbetalte tilskudd til tilpasning, 0,3 mill. pr. 31.12.2017. 

 

Beredskap/hendelser 
Eidsvoll kommune gjennomførte en intern beredskapsøvelse i januar 2017, kommunen 

avventer evaluering fra fylkesmannen. 

 

Det har vært en alvorlig hendelse som har medført etablering av kriseledelse. 

 

Psykososialt kriseteam har hatt 7 utrykninger i 2017. 
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E-handel 
Bruken av Unit4 innkjøpsmodul har økt betydelig i 2017. Virksomhetene måles på hvor stor 

andel av innkjøpene i kroner som er gjort gjennom innkjøpsmodulen når det gjelder 

leverandørene som ligger på e-handelsplattformen (IBX). 

 

For virksomhetene er ikke målet om 100 % bruk av e-handelsplattformen nådd. Det har vært 

visse tekniske utfordringer med innkjøpsmodul i Unit4 har som har ført til at målet inntil 

videre ikke har vært oppnåelig.  
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2.12 Medarbeidere 
 

Årsverk 

  
Årsverk 
2015 

Årsverk 
2016 

Årsverk 
2017 

Endring i årsverk 
2016-2017 

Vedtatte årsverk i handlingsplan 1 122 1 153 1 227 6,42 % 

 
 

Medarbeiderundersøkelse 
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i november 2017 med en gjennomsnittsskår for 

hele kommunen på 4,2 og med en oppslutning på 78 %. Måltallet for resultatet av 

medarbeiderundersøkelsen i 2017 var 4,2, det samme som landssnittet.  

 

Høyest gjennomsnittskår får faktoren ”prososial motivasjon” (være motivert til å gjøre noe 

nyttig og verdifullt for andre) med 4,7 i skår tett fulgt av ”fleksibilitetsvilje” med 4,5 i skår. 

Lavest gjennomsnittskår får faktoren ”relevant kompetanseutvikling” med 3,7 i skår. 

 

Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplaner for oppfølging og videre arbeid.  

 

Heltid/deltid 
Ansatte fordelt på årsverk pr. ansatt *) og kjønn. Prosentandel pr. 1. desember i det enkelte 

år. 

Årsverk pr. ansatt Kjønn 
2015 2016 2017 

Prosent Prosent Prosent 

0-24,9 % 

Kvinner og menn 9 8,1 7,1 

Kvinner 8,6 7,1 6,4 

Menn 10,9 12,4 10,2 

25-49 % 

Kvinner og menn 8 8,4 7,9 

Kvinner 7,2 8,8 7,9 

Menn 11,2 6,8 7,7 

50-74,9 % 

Kvinner og menn 15,3 15,3 14,5 

Kvinner 17,4 16,5 15,8 

Menn 6,9 10,4 9,5 

75-99,9 % 

Kvinner og menn 19 19 20,6 

Kvinner 21,7 22,1 22,9 

Menn 8 6 11,9 

100 % 

Kvinner og menn 48,6 49,2 49,9 

Kvinner 45,1 45,5 47,1 

Menn 63 64,5 60,7 
*)Tabellen handler om årsverk pr. ansatt. Derfor vil for eksempel en person med to stillinger på hhv. 20 og 50 % bli 
tilordnet gruppen 50-74,9 %. 
 

Det er en positiv utvikling med reduksjon i antall reduserte stillinger, samt en økning i 

stillinger fra 75 % og oppover til heltidsstillinger. 

 

Likestilling/likelønn 
Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger.  
 

Kjønn Måneds-
fortjeneste 
2016 

Måneds-
fortjeneste 
2017 

Grunn- 
lønn 
2016 

 

Grunn- 
lønn 
2017 

 

Endring i 
måneds-
fortjeneste 

2016-2017 

Endring i 
grunnlønn 
2016-

2017 

Kvinner og menn 39 222 40 307 37 277 38 433 2,8 % 3,1 % 

Kvinner 39 065 40 005 36 967 37 998 2,4 % 2,8 % 

Menn 39 865 41 469 38 544 40 101 4,0 % 4,0 % 

Det er en uheldig skjevhet i forhold til utviklingen i grunnlønn mellom menn og kvinner.  

Dette vil tas med i vurderingen i fremtidige lønnsoppgjør. 
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Demografi 55+ 
I følge KLP statusrapport for offentlig tjenestepensjon 4. kvartal 2017 og Statens 

pensjonskasse fordeler alderssammensetningen seg slik: 

 For fellesordningen er gjennomsnittsalderen 43,64 år pr. 31.12.2017. 

 For sykepleiere er gjennomsnittsalderen 42,23 år pr. 31.12.2017. 

 For lærere er gjennomsnittsalderen 41,96 år pr. 31.12.2017. 

 

Alderssammensetning i Eidsvoll kommune i fellesordningen:  

 
 
Alderssammensetning, pensjonsordningen for sykepleiere: 

 
 

Eidsvoll kommune står ovenfor en betydelig rekrutteringsutfordring i årene fremover.  
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Ressurs- og omstillingsutvalget 
Alle ledige stillinger i kommunen skal godkjennes av Ressurs- og omstillingsutvalget før 

utlysning og ansettelse.  Utvalgets sammensetning består av arbeidsgiver- og 

ansattrepresentanter. Det er avholdt 42 møter og behandlet 132 saker i løpet av året. 

Sakene som er behandlet består i hovedsak av ledige stillinger, fortrinnsrett for ufrivillige 

deltid/midlertidige ansatte samt omplassering til annen stilling på grunn av helsemessige 

årsaker. Når det gjelder fortrinnsrett for ufrivillige deltid/midlertidige ansatte skal dette 

vurderes/sjekkes ut av leder før saken behandles i utvalget. 
 
Arbeidsnærvær 
Eidsvoll kommune er en IA-bedrift. Som en del av arbeidet med inkluderende arbeidsliv har 

Eidsvoll kommune utarbeidet en handlingsplan for inkluderende arbeidsliv, som oppdateres 

hvert år. Tillitsvalgte og verneombud er delaktige i den årlige revisjonen av planen. 

Virksomhetene fyller selv inn egne mål og planer for sitt arbeid med nærvær.  

 

Et viktig tiltak i 2017 har vært å ha nærvær som tema på samlinger for ledere, herunder om: 

 Helsefremmende ledelse 

 Konflikthåndtering 

 Grunnleggende nærværsarbeid  

 Hyppig korttidsfravær 

 Gjennomgående høyt fravær over tid 

 Krav- og funksjonsvurdering 

 Rutine for sykefraværsoppfølging 

 Oppsigelse på grunn av sykefravær 

 

Arbeidet med nærvær har også vært i fokus blant tillitsvalgte og verneombud. 

Verneombudene (HMS) har hatt egne samlinger i 2017 der personalavdelingen har deltatt 

med sekvenser om blant annet handlingsplan for inkluderende arbeidsliv. 

 

Eidsvoll kommune har viktig støtte hos NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten i 

arbeidet med å øke nærvær. Eidsvoll kommunes ansatte får rabatt på medlemskap hos tre 

ulike treningssenter i kommunen. 

 

Eidsvoll kommune skal ha et fortsatt fokus på arbeidet med nærvær i årene som kommer. 

 

År 2015 2016 2017 

Arbeidsnærvær 91,4 % 91,5 % 90,8 % 

 

Samlet sykefravær hentet fra kommunens lønns- og personalsystem er 9,2 % for perioden 

januar til desember 2017. Tallene fra kommunens lønns- og personalsystem er basert på alle 

ansatte med en på forhånd fastsatt stillingsprosent. Det vil si både faste og midlertidige 

ansatte, med unntak av timelønnede og lærlinger, som har vært ansatt i hele eller deler av 

året.  

 

Til tross for en rekke igangsatte tiltak, er det en økning i fraværet. Mer presis registrering av 

sykefravær i 2017 er en medvirkende faktor til økningen. 

 

 

Nye uføre i 2017 
KLP Antall ansatte i 

2016 

Antall ansatte i 

2017 

Gjennomsnittsalder 

2016 

Gjennomsnittsalder 

2017 

 10 12 54,9 år 55,1 år 

SPK Antall ansatte i 
2016 

Antall ansatte i 
2017 

Gjennomsnittsalder 
2016 

Gjennomsnittsalder 
2017 

 1 2 43 år 51,8 år 

Kommunen har en økonomisk forpliktelse for 220 uførepensjonister i Fellesordningen KLP. 

Antallet omfatter også oppsatte pensjoner (inklusive refusjonspensjoner). Oppsatte pensjoner 

betyr at de tidligere har vært ansatt i Eidsvoll kommune og så senere blitt ufør.  
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Antall uføre fra aktiv stilling er 148. Av disse er 94 helt uføre og 54 delvis uføre.  

 

Tilsvarende for sykepleierne er tre uføre fra aktiv stilling. Én er helt ufør. 

 
 

Nye uttak av AFP i 2017 
Tallene viser både helt og delvis uttak av AFP: 
KLP Antall ansatte 

i 2016 
Antall ansatte i 

2017 
Gjennomsnittsalder 

2016 
Gjennomsnittsalder 

2017 

 19 10 63,8 år 63,7 år 

SPK Antall ansatte 
i 2016 

Antall ansatte i 
2017 

Gjennomsnittsalder 
2016 

Gjennomsnittsalder 
2017 

 5 3 63,7 år 63,4 år 

 

 
Kompetanseutvikling  
Samtlige virksomheter i Eidsvoll kommune arbeider godt med kompetanseutvikling for 

ansatte i virksomheten. Tiltak gjennomført i løpet av året er beskrevet nærmere under hver 

virksomhet.  

 

Det har blitt gjennomført ledersamling for virksomhetsledere og fagdag for mellomledere 

med aktuelle temaer.  

 

Lærlinger 

Ved utgangen av 2017 har Eidsvoll kommune lærlinger i helsefagarbeiderfaget (9), barne- og 

ungdomsarbeiderfaget (14) og kontor- og administrasjonsfaget (1).  Kommunen har i tillegg 

hatt 2 lærekandidater. Eidsvoll kommune legger stor vekt på god faglig kvalitet i tilbudet til 

lærlingene. Det er utarbeidet et årshjul som viser faglig tilbud i læreløpet og rotasjon av 

læresteder.  

 
Sommerjobb for ungdom 
Sommeren 2017 fikk 20 ungdommer sommerjobb i følgende virksomheter:  

 Kommunalteknikk 

 Kultur (Råholt bad) 

 Skole (SFO) 

 Vilberg kompetansesenter 

 Eiendomsforvaltningen  

 

Virksomhetene ga positive tilbakemeldinger på arbeidet som ble utført, og det er vedtatt at 

Eidsvoll kommune skal videreføre ordningen i 2018.  

 

Seniortiltak 
Det er utarbeidet nye retningslinjer for seniorpolitiske tiltak som legger større vekt på en 

individuell vurdering. Ved fylte 60 år vil Eidsvoll kommunes arbeidstagere bli invitert til intern 

samling/kurs for seniorer.  

 
Diskriminering/tilgjengelighet 
Ved nye bygg tilfredsstiller Eidsvoll kommune kravene til universell utforming, jf. 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I forbindelse med oppgradering av eksisterende 

bygg søkes det løsninger i tråd med kravene til universell utforming.  
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3 Tjenestene 

3.1 Politisk styring og kontroll 
 

Økonomi 

Politisk ledelse
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -320 -306 -14 105 % -134 -191

Lønn/sosiale utg 5 190 5 160 30 101 % 5 160 4 489

Andre driftsutgifter 7 480 6 617 863 113 % 6 445 4 350

Brutto driftsresultat 12 350 11 471 879 108 % 11 471 8 648

Netto finans/avsetninger -1 350 0 -1 350 0 1 350

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 11 000 11 471 -471 96 % 11 471 9 998  
 

Kommentarer økonomi 

Politisk ledelse har et totalt mindreforbruk på 0,5 mill. pr. 31.12.2017, bedre enn forutsatt i 

økonomisk rapport 2. 

 

Merforbruk andre driftsutgifter skyldes utbetaling av midler til vedlikeholdsfond Fløygir etter 

lovlighetskontroll. Det er et mindreforbruk knyttet til formannskapets reserverte 

tilleggsbevilgning og valgavvikling. 

 

Det er merinntekter knyttet til bruk av disposisjonsfond til Fløygir innenfor rammen av 

regnskapsskjema 1B og økonomireglementet. 

 

Kort oppsummert etter 2017 
 Budsjettseminar for kommunestyret og administrasjon/virksomhetsledere er gjennomført. 

 Stortings- og sametingsvalg 2017 ble gjennomført etter statlige retningslinjer. 

 Formannskapssalen og flere av de mest benyttede møterommene i rådhuset er 

oppgradert. 
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3.2 Sentraladministrasjonen 
 

Økonomi 

Sentraladministrasjonen
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -9 604 -7 865 -1 739 122 % -5 697 -13 203

Lønn/sosiale utg 42 523 44 547 -2 024 95 % 41 704 40 717

Andre driftsutgifter 53 463 53 987 -524 99 % 50 748 74 289

Brutto driftsresultat 86 383 90 670 -4 287 95 % 86 756 101 802

Netto finans/avsetninger 2 553 0 2 553 0 2 060

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 88 936 90 670 -1 734 98 % 86 756 103 862  
 

Kommentarer økonomi 

Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,7 mill. pr. 31.12.2017. Før avsetning til 

disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 3,3 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak 

vakanser og redusert bruk av vikarer ved sykdom samt mindreforbruk kurs/annonser.  

  

Merinntekter drift skyldes i hovedsak ikke budsjetterte øremerkede midler til Husbanken og 

tilskudd til lærlinger. 

 

Mindreforbruk lønn skyldes vakanser og ikke bruk av vikarer ved sykefravær. 

 

Avsetninger til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementets punkt 8-1 utgjør 1,3 mill. og gjelder ubenyttede driftsmidler til 

lærlinger, underfinansiering av KS IKT digitaliseringsprosjekt og usikkerhet knyttet til ny 

finansieringsmodell ØRIK. De resterende avsetninger gjelder øremerkede tilskudd fra 

Husbanken.  

 

Måltavle 
Styringsindikator/ 
tiltak 

Resultat 
31.12.2016 

Ambisjonsnivå 
Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Besvarelser på chat  35,2 % 100 % 86,4 % Ikke oppnådd 

Antall elektroniske 
tjenester til 
innbyggere 

14 12 17 Oppnådd 

Følge opp informasjon 
virksomhetene 

100 % 
Alle 

virksomheter 
 Ikke målt 

Kurs/samlinger 

innenfor lønn, 
regnskap, budsjett og 
innkjøp 

10 
Tilbud om 10 
kurs pr. år 

31 
Mange kurs spesielt rettet 
mot innfasing av RPW 

Arbeidsnærvær totalt 
for kommunen 

91,5 % 91 % 90,8 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
totalt for kommunen 

4,3 4,2 4,2 Oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom 

regnskap og budsjett 
0 % 

Mindre enn +/-1 

% 
1,9 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-
handelssystem 

38 % 100 % 50,5 % 
Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær SAD 91,7 % 95,0 % 91,8 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
SAD 

4,4 4,2 4,4 Oppnådd 
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Kort oppsummert etter 2017 
 Rydding/listeføring av arkiv er ferdigstilt. 

 Stillingsannonser blir kun annonsert digitalt. 

 20 ungdommer fikk sommerjobb i kommunen, se kapittel 2.12. 

 

Tjenester 

Eidsvoll har fire private fastlegekontorer med til sammen 19 fastleger. Det ble i 2017 

opprettet en ny hjemmel tilknyttet Råholt legesenter. I løpet av året har kommunen 

gjennomført fire møter med tillitsvalgt for legene (Samarbeidsutvalget), samt ett møte med 

alle fastlegene. 

 

Arbeidsnærvær 

Lavt arbeidsnærvær i Sentraladministrasjonen skyldes i hovedsak ikke arbeidsrelatert 

langtidsfravær.  

 

Kompetanseutvikling 

Tre ansatte har gjennomført deltidsstudier ved høyskole; Digital sikkerhetskultur, 

kommunikasjonsrådgivning og arkivakademiet. 
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3.3 Barnehage 
 

Økonomi 

Barnehage
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -22 872 -21 513 -1 359 106 % -15 885 -20 937

Lønn/sosiale utg 71 348 72 825 -1 477 98 % 67 582 66 858

Andre driftsutgifter 148 074 146 540 1 535 101 % 144 971 139 014

Brutto driftsresultat 196 550 197 851 -1 301 99 % 196 668 184 935

Netto finans/avsetninger -154 -139 -15 111 % -139 461

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 196 396 197 712 -1 316 99 % 196 529 185 395  
 

Kommentarer økonomi 

Barnehage har et totalt mindreforbruk på 1,3 mill. pr. 31.12.2017. Dette er bedre enn anslått 

i økonomisk rapport 2 og skyldes i hovedsak at merinntak av barn ikke utløste økt tilskudd til 

private barnehager eller økt bemanning i kommunale barnehager. Før avsetning til 

disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 1,5 mill. 

 

De kommunale barnehagene har et samlet mindreforbruk på 0,1 mill. Dette skyldes i 

hovedsak reduserte utgifter til lønn som følge av redusert bemanning/redusert barnetall på 

Stensby.  

 

Totale utgifter til barn med spesielle behov er 13,8 mill., 0,2 mill. høyere enn forventet. 

 

Ordinært driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2017 er som budsjettert på 128,5 

mill. Det ble i 2016 avsatt 0,5 mill. til disposisjonsfond til dekning av økt tilskudd etter 

korrigering av sats og telling av barn, men grunnet refusjon av tilskudd til Ankertunet som 

følge av kjøp, ble bruk av fondet ikke nødvendig.  
 

Det ble varslet et merforbruk på redusert foreldrebetaling/søskenmoderasjon 

i økonomisk rapport 2. Totale utgifter ble 4,4 mill., noe lavere enn forventet. 

 

Netto utgift til Eidsvoll-barn i andre kommuner/barn fra andre kommuner i Eidsvoll ble 2,3 

mill., også dette noe lavere enn forventet. 

 

Det er avsatt 0,1 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen av i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementets punkt 8-1, til dekning av ekstraordinær lønnskostnad i 2018.  

 

Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
31.12.2016 

Ambisjonsnivå 
Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Andel av barnehagene 
som benytter 
ståstedsanalyse eller 

tilsvarende verktøy for 

evaluering av eget arbeid 

95 % 100 % 85 % 
16 av 19 barnehager har 
gjennomført 

brukerundersøkelse 

Andel barnehagelærere 
med godkjent utdanning – 
totalt i kommunen 

89 % 100 % 91 % Ikke oppnådd 

Deltagelse på møter og 
seminar for styrere 

91 % 
100 % 

deltagelse 
87 % 

Ikke oppnådd, skyldes 
sykdom 

Deltagelse på kursrekke 
for pedagogiske ledere 

90 % 
100 % 

deltagelse av 
0 

Ikke oppnådd, ikke 
avholdt i 2017 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat 

31.12.2016 
Ambisjonsnivå 

Resultat 

31.12.2017 
Kommentarer 

påmeldte 

Gjennomsnittlig antall 

barn pr. voksen 
kommunale barnehager 
 
Andel private barnehager 

med høyere antall barn 
pr. voksen enn 
kommunen 

  
Nytt mål 

 
 

Nytt mål 
 

6,4 
 
 

0 % 

6,4 
 
 

71 % 

 

 
Oppnådd 
 
Ikke oppnådd, 9 av 13 

har lavere bemanning, 2 
har lik bemanning og 2 
har høyere 

Plan for antall stedlige 
tilsyn pr. år blir fulgt 

33 % 100 % 100 % 
Oppnådd. Stedlig tilsyn 
gjennomført i alle 19 bhg. 
i 2017 

Andel av barn med rett til 
plass som får tilbud om 
plass i hovedopptaket 

100 % 100 % 100 % Oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett.  

-1,7 % 
Mindre enn +/-1 

% 
- 1 % Oppnådd 

Bruk av e-handelssystem 36 % 100 % 68,3 % 
Ikke oppnådd, men 

økning fra 2016 

Andel av fristene i 
«Årshjul for barnehagene 
i Eidsvoll» som overholdes 
av adm. 
 

Antall klager som får 
medhold hos 
Fylkesmannen 

94 % 
 
 
 

 
0  

100 % 
 
 
 

 
0 

100 % 
 
 
 

 
1 

Oppnådd 
 
 
 

 
Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE KOMMUNALE BARNEHAGER 

Arbeidsnærvær  91,1 % 90 % 90,0 Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 4,3 4,2 4,4 
Oppnådd og økning fra 
2016 

Andel medarbeidere som 

har hatt 
medarbeidersamtale 

100 % 100 % 60 % 

Ikke oppnådd. Det er 
gjennomført 

trivselssamtaler, 
veiledningssamtaler e.l. i 

stedet for 
medarbeidersamtaler.  

Andel faste assistenter 
med fagbrev  

43 % 
50 % på kort 

sikt 
63 % 

Oppnådd. I tillegg har 5 
% høgskoleutdanning 

Andel faste 
barnehagelærere med 
godkjent utdanning 

100 % 
 

100 % 
 

100 % Oppnådd 

 

Kort oppsummert etter 2017 
 

Tjenester 

Pr. 15.12.2017 hadde totalt 1 418 barn plass i barnehage i Eidsvoll, noe som er elleve flere 

enn på samme tid i 2016.  Andelen barn under tre år har økt og i praksis innebærer dette at 

antall plasser har økt med 32 totalt. Grunnet kjøp av Ankertunet barnehage har andelen barn 

i kommunale barnehager økt fra 29 % til 33 %.  

 

Sammen med styrerne i barnehagene – kommunale og private – arbeider kommunen 

kontinuerlig med tiltak som kan bidra til høy kvalitet på barnehagetilbudet (se 

kompetanseutvikling under). I tillegg driver kommunen som barnehagemyndighet 

kontinuerlig veiledning og tilsyn.  

 

Kommunen fattet i 2017 vedtak om redusert betaling for totalt 222 barn (2016: 201 barn).  

89 av disse fikk i tillegg vedtak om gratis kjernetid (2016: 83). 245 barn hadde 
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søskenmoderasjon. Oppfølging av regelverket for moderasjonsordninger er tidkrevende for 

barnehageadministrasjonen. 

 

Barn og opptak 

Pr. 15.12.2017 var det seks kommunale og 13 ikke-kommunale barnehager i Eidsvoll. Disse 

hadde henholdsvis 469 og 949 barn – totalt 1 418 (2016 totalt 1407). 

221 av barna (15 %) hadde minoritetsspråklig bakgrunn (2016: 196/14 %). 

 

Pr. 15.12.2017 var det 44 (3 %) av barna i barnehagene som hadde vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp (2016: 2,3 %). 38 av barna hadde vedtak om tilretteleggingstiltak.  

Bestemmelsene om tilretteleggingstiltak i Lov om barnehager var nye fra 1.8.2017. 

 

326 barn søkte om plass ved hovedopptaket 2017 (2016: 357). Av disse hadde 279 rett på 

plass (2016: 287). Rett til plass er utvidet til også å gjelde barn som blir ett år i september, 

oktober og november. Alle med rett på plass fikk tilbud. 

 

Arbeidsnærvær 

Kommunale barnehager har de siste årene hatt et arbeidsnærvær på ca. 90 %. Årsakene til 

fraværet er flere. Styrergruppa i de kommunale barnehagene har hatt stort fokus på ansattes 

ansvar for egen helse, øvrig personalarbeid og oppfølging av sykefravær i samarbeid med 

NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten. Arbeidsnærværet er tross dette gått noe 

ned. 

 

Kompetanseutvikling 

Kommunen mottar årlig øremerkede midler til kompetanseutvikling i alle barnehagene. 

I 2017 er midlene blant annet benyttet til følgende tiltak felles for kommunale og private 

barnehager: 

 To-dagers seminar for alle styrere i «Ledelse av endrings- og utviklingsarbeid». 

 Nettverk for barnehagenes språkansvarlige. 

 Nettverk for realfagsansvarlige i skoler og barnehager. 

 Nettverk for styrere. 

 Systematisk veiledning av nyutdannede barnehagelærere. 

 Felles planleggingsdag for alle ansatte i alle barnehager med realfag som tema. 

 Mitt-valg-kurs med påfølgende oppfølgingsdag (i samarbeid med Lions). 

 

Foruten felles kompetanseutviklingstiltak for alle barnehager er det avholdt eget seminar for 

kommunale styrere og pedagogiske ledere parallelt med at alle kommunale assistenter var på 

ulike kurs i regi av Østlandsk lærerstevne. De kommunale styrerne har også gjennomført 

kompetanseutviklingstiltak i tråd med barnehagenes årsplan. 

 



16/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Eidsvoll kommune - 15/00074-16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Eidsvoll kommune : Årsmelding 2017 Tekstdokument

Side 43 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2017 

 
 
 

3.4 Skole 
 

Økonomi 

Skole
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -56 500 -49 622 -6 878 114 % -32 827 -54 998

Lønn/sosiale utg 255 780 256 304 -524 100 % 233 031 245 139

Andre driftsutgifter 46 818 43 840 2 978 107 % 35 971 43 755

Brutto driftsresultat 246 097 250 521 -4 424 98 % 236 175 233 897

Netto finans/avsetninger 1 667 0 1 667 0 -2 067

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 247 764 250 521 -2 757 99 % 236 175 231 830  
 

Kommentarer økonomi 

Skole har et totalt mindreforbruk på 2,8 mill. pr. 31.12.2017. I økonomisk rapport 2 ble det 

forventet budsjettbalanse. Mindreforbruket skyldes i hovedsak større statstilskudd enn 

budsjettert. Før avsetning til disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 2,9 mill. 

 

Merinntekter drift skyldes i hovedsak: 

 ikke budsjetterte øremerkede tilskudd og refusjoner, herunder kompetansetilskudd lærere 

og tilskudd fra IMDI.  

 refusjon sykelønn/foreldrepenger. 

 

Merutgifter andre driftsutgifter skyldes i hovedsak: 

 gjesteelever. 

 kjøp av tjenester til barn med spesielle behov. 

 voksenopplæring. 

 skoleskyss, herunder trafikkfarlig skoleveg. 

 

Merutgifter netto finans/avsetninger skyldes avsetning til bundne fond, i hovedsak 

kompetansemidler og voksenopplæring. 

 

Økning av opprinnelig budsjett til revidert budsjett på 14,4 mill. skyldes lønnsoppgjør samt 

økt ramme i økonomisk rapport 1 og 2. 

 

Det er avsatt 0,1 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet til ikke gjennomførte tiltak vedtatt av Ungdommens kommunestyre.   
 

Måltavle  

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
31.12.2016 

Ambisjonsnivå 
Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Nasjonale prøver og 
elevundersøkelsen:  

Eidsvoll 
kommune:  

    

Regning. Andel elever på 
mestringsnivå 2 og3 på barnetrinn 

og 3,4 og 5 på ungdomstrinn i % 

5. trinn: 68,7 75 67,2 Ikke oppnådd 

8. trinn: 54,2  70 57,9 Ikke oppnådd 

9. trinn: 75,2  80 64,1 Ikke oppnådd 

Lesing på norsk. Andel elever på 
mestringsnivå 2 og3 på barnetrinn 

og 3,4 og 5 på ungdomstrinn i % 

5. trinn: 72,3 75 79,6 Ikke oppnådd 

8. trinn: 65,8 70 65,7 Ikke oppnådd 

9. trinn: 80 80 74,2 Ikke oppnådd 

Lesing på engelsk. Andel elever på 
mestringsnivå 2 og3 på barnetrinn 

og 3,4 og 5 på ungdomstrinn i % 

5. trinn: 72,4 75 71,4 Ikke oppnådd 

8. trinn: 63,1 70 64,1 Ikke oppnådd 

Er du interessert i å lære på skolen?  
7. trinn: 4,1 Likt eller over 

nasjonalt nivå 

4,1 Ikke oppnådd  

10. trinn: 3,8 4,0 Oppnådd 

Lærerne hjelper meg slik at jeg 
forstår det jeg skal lære 

7. trinn: 4,6 Likt eller over 
nasjonalt nivå 

4,5 Oppnådd 

10. trinn: 4,0 4,1 Oppnådd 



16/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Eidsvoll kommune - 15/00074-16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Eidsvoll kommune : Årsmelding 2017 Tekstdokument

Side 44 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2017 

 
 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 

31.12.2016 
Ambisjonsnivå 

Resultat 

31.12.2017 
Kommentarer 

Snakker lærerne med deg om hva 
du bør gjøre for å bli bedre i fagene?  

7. trinn: 4,0 Likt eller over 
nasjonalt nivå 

3,9 Ikke oppnådd 

10. trinn: 3,7 3,6 Oppnådd 

Får du nok utfordringer på skolen?  
7. trinn: 4,1 Likt eller over 

nasjonalt nivå 

4,1 Oppnådd 

10. trinn: 4,1 4,2 Oppnådd 

Trives du på skolen? 
7. trinn: 4,4 Likt eller over 

nasjonalt nivå 

4,3 Ikke oppnådd 

10. trinn:4,0 4,2 Oppnådd 

Det er god arbeidsro i timene 
7. trinn: 3,6 Likt eller over 

nasjonalt nivå 

3,4 Ikke oppnådd 

10. trinn:3,2 3,5 Ikke oppnådd 

Er du blitt mobbet på skolen de siste 
månedene? 

7. trinn: 1,2 Ingen 
forekomst =1 

1,4 Ikke oppnådd 

10. trinn: 1,3 1,3 Ikke oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom revidert budsjett og 
regnskap 

1,9 % 
Mindre enn +/- 

1 % 
1,1 %  

Bruk av e-handelssystem 42 % 100 % 57,5 % Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær  93,6 % 92,5 % 92,5 % Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet  4,2 4,2 4,1 Ikke oppnådd 

Andel årstimer til undervisning gitt 
av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning 

93 % 
Likt eller over 
nasjonalt nivå 

93 % Ikke oppnådd 

For elevundersøkelsen er siste resultat fra skoleåret 2016/2017, resultatskalaen er 1-5 der 5 er best. 

 
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, 

regning og engelsk. Resultatene skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling på individ, 

skole- og skoleeiernivå. Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har 

startet på 5., 8. og 9. trinn. Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer. 

 

Det har vært en negativ utvikling i resultatene på 9. trinn i forhold til i fjor. På de andre 

trinnene er resultatene stabile eller litt sterkere med unntak av regning 5. trinn.  

 

Kort oppsummert etter 2017 
Søskenmoderasjon fra barn nummer to på SFO er innført i 2017. 

 

Tjenester 

Virksomhet skole har ansvar for grunnskoleopplæring og voksenopplæring. Antall elever i 

skolen ved årsskiftet 2017/18 er 3 088, en økning på tre elever fra årsskiftet 2016/17. 

 

Virksomheten har i samarbeid med Barnehage og PPT et pågående prosjekt som 

realfagskommune. 

 

To skoler har startet opp et felles prosjekt rundt bedre læringsmiljø, og her blir alle 

virksomhetens enheter involvert de kommende årene. PPT deltar også her. 

 

 

Gjestebarn 2014 2015 2016 2017 

Antall barn fra Eidsvoll som går på skole i andre kommuner 24 32 48 51 

Antall barn fra andre kommuner som går på skole i Eidsvoll 38 38 35 42 

 

Økningen i gjestebarn skyldes i hovedsak plasseringer foretatt av barnevernet. 

 

Arbeidsnærvær 

Arbeidsnærværet er redusert fra 2016 til 2017. Det jobbes systematisk med 

sykefraværsoppfølging og forebyggende arbeid. 
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Kompetanseutvikling 

Virksomhet skole har 25 lærere som tar videreutdanning i fag skoleåret 2017/2018 og fire 

som fullfører praktisk pedagogisk utdanning. 19 lærere fullførte videreutdanning i 

fag/praktisk pedagogisk utdanning i 2017. Virksomheten har to skoleledere som har fullført 

rektorutdanning i 2017.  
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3.5 Familiens hus 
 

Økonomi 

Familiens hus
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -17 758 -17 271 -487 103 % -16 685 -17 408

Lønn/sosiale utg 63 796 66 587 -2 790 96 % 65 727 59 920

Andre driftsutgifter 32 921 28 032 4 889 117 % 23 711 25 257

Brutto driftsresultat 78 960 77 348 1 612 102 % 72 752 67 770

Netto finans/avsetninger 217 -328 545 -66 % 0 122

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 79 177 77 020 2 157 103 % 72 752 67 892  
 
Kommentarer økonomi 

Familiens hus har et totalt merforbruk på 2,2 mill. pr. 31.12.2017. Som varslet i økonomisk 

rapport 2 var det usikkerhet knyttet til endringer i barnevernsplasseringer ut året. I siste 

tertial er det ni nye akuttplasserte barn i beredskapshjem (7) og institusjon (2) og to 

foreldre/barn-plasseringer i tillegg til en ny fosterhjemsplassering. I disse sakene påløper 

også utgifter til etablering og samvær mm. I tillegg var forventet mindreforbruk på 

hjelpetiltak lavere enn forutsatt i august.  

 

Merinntekter skyldes i hovedsak øremerkede tilskudd og refusjoner som ikke er budsjettert. 

På barnevern har refusjonsinntekter blitt benyttet til leie av eksterne konsulenter. 

 

Mindreforbruk på lønn skyldes at virksomheten ikke får leid inn vikarer ved 

sykefravær/permisjoner, samt noen vakanser og påvente av oppstart nye ansatte.  

 

Merforbruk drift skyldes i hovedsak barnevernets utgifter ved kjøp av tjenester fra private til 

vikarer ved sykefravær og sakkyndig utredning, kjøp fra staten og overføringer til private i 

forbindelse med plasseringer av barn.  

 

Fakturaer for plasseringer for 4. kvartal 2016 fra BUF-etat/staten, 1,7 mill., ble bokført i 

2017. Dette gir en for høy utgiftsføring i 2017 og for lav utgiftsføring i 2016. Beløpet ble 

budsjettjustert i økonomisk rapport 2. 

 

Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
31.12.2016 

Ambisjonsnivå 
Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

PPT: Saksbehandlingstid Nytt 100 % 38,3 % 

Ikke oppnådd. 
Gjennomsnitt for 2017: 
47,9 %. Lavt pga. 

vakanser. 

PPT: Kompetanseheving/ 
veiledning av grupper 
med ansatte (bh/skole) 

12 10 18 Oppnådd 

Helsestasjon: Tilby 
hjemmebesøk av 
helsesøster og 

barselbesøk av jordmor, 
innen to uker etter 
hjemkomst             

Alle fødende: 
39 %  

100 % 100 % 

Alle tilbys hjemmebesøk av 
jordmor. Det er født 247 

barn i 2017. Jordmor har 
vært på barselbesøk til 215 
barn, da ikke alle ønsker å 
benytte dette tilbudet. 

Herav 
førstegangs-

fødende 
100 % 

100 % 100 %  

Alle førstegangsfødende er 
tilbudt hjemmebesøk av 
helsesøster. Av 247 fødte 
barn i 2017 har helsesøster 
vært på hjemmebesøk til 
113 barn. 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat 

31.12.2016 
Ambisjonsnivå 

Resultat 

31.12.2017 
Kommentarer 

Helsestasjon: Tilby 
skolestartundersøkelse  

100 % 100 % 100 % 

Alle 293 barn i 2011-kullet 
er tilbudt skolestart-
undersøkelse. Det er utført 

127 skolestartundersøkelser 
i 2017. På grunn av 
vakanse i 

helsestasjonslegestillingene, 
er det forsinkelse i utføring 
skolestartundersøkelsene. 
Resten av barna blir kalt inn 
i 2018.  

Helsestasjon: Helsetilbud 

enslige mindreårige 
asylsøkere 

100 % 100 %  Nedlagt, ikke aktuelt. 

Barnevern: Overholde 
frister/krav    

    

Undersøkelser 99,5 % 100 % 98,8 % 
Ikke oppnådd, fristbrudd er 
1,2 % 

Tiltaksplan 92,5 % 100 % 92,7 % Ikke oppnådd 

Omsorgsplan 100 % 100 % 100 % Oppnådd 

Oppfølgingsbesøk 
fosterhjem 

100 % 100 % 100 % Oppnådd 

Tilsynsbesøk fosterhjem 100 % 100 % 100 % Oppnådd 

Stillinger med 
fagutdanning barnevern, 
pr. 1 000 barn 

3,2 4 4,3 Oppnådd 

Brukertilfredshet  

Brukerunder
søkelse: 

Over 
landsgjennom-

snittet 

  

Barnevern: 
ikke målt 

 Ikke målt i 2017 

PPT: ikke 
målt 

 Ikke målt i 2017 

Helsestasjon
: ikke målt 

 Ikke målt i 2017 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

5,4 % 
Avvik mindre enn 
+/- 1 % 

2,8 % 
Ikke oppnådd, se 
kommentar økonomi 

Bruk av e-handelssystem 62 % 100 % 38,8 % 
Ikke oppnådd, små 
innkjøpsvolum gir store 

utslag. 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 90 % 96,5 % 92,1 % 
Ikke oppnådd. Se 
kommentar 

Medarbeidertilfredshet 4,4 4,2 4,3 Oppnådd 

 

Kort oppsummert etter 2017 
 Kommunen fikk videreført tilsagn fra fylkesmannen om øremerket tilskudd til 7,5 stillinger 

på barnevern.  

 Fem stillinger som barnevern- og familiekonsulenter er etablert for å spisse kompetanse 

og etablere et tiltaksapparat lokalt. Kjøp av private veiledningstiltak er redusert.  

 Helsestasjonen har tilsatt i alle tre stillingene til skolehelsetjenesten fra høsten 2017. De 

nye stillingene har gitt en styrking i skolehelsetjenesten med å være 2,0 dager på de 

fleste barneskolene og 1,0 dag på de minste barneskolene pr. uke. Ungdomsskolene har 

fått skolehelsetjeneste 3,0 dager pr. uke. 

 Helsestasjonen har dette året gjennomført en omorganisering ved å dele opp 

tjenesteytingen i helsestasjon 0 – 6 år og skolehelsetjenesten med egne ansatte i hver av 

gruppene. Hver av gruppene har koordinator som følger opp fag- og kvalitetsutvikling. 
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 Jordmødrene har tilbudt lovpålagt barselbesøk til alle nyfødte barn. 

 Psykolog ble først tilsatt, men den ansatte sa fra seg stillingen før oppstart. Stillingen blir 

lyst ut på nytt. 

 Stillingen som advokat er ubesatt, men det jobbes med tilsetting. Dette er viktig for å 

sikre vedtatt innsparing på kjøp av advokattjenester. 

 PP-rådgiver barnehage er ansatt i 50 % stilling. 

 

 

Tjenester 

 Håndboken ”I forkant” som inneholder retningslinjer for tverrfaglig samarbeid for barn og 

unge i Eidsvoll kommune, er utarbeidet sammen med virksomhetene Barnehage og Skole. 

Denne ligger på kommunens nettsider og er revidert i mai 2017.  

 Det tverrfaglige teamet ”Uro-i-magen” er videreutviklet og klarer i større grad å gi utsatte 

barn koordinert bistand. 

 Familiens hus tilbyr foreldreveiledning (COS-P), enten i grupper eller individuelt. Elleve 

ansatte er sertifisert og drifter dette tverrfaglig.  

 Økt tilbud fra skolehelsetjenesten til alle skolene i kommunen. 

 

PPT:  

PP-tjenesten har økt innsatsen rettet mot systemnivå til barnehage og skole. Avdelingen 

deltar, og er en samarbeidspartner, i ulike prosjekter som Læringsmiljøprosjekt ved to av 

kommunens skoler, og i realfagsprosjektet. Det arbeides også med meldte systemsaker fra 

Barnehage og Skole i forhold til flere typer tematikk.  

 

Helsestasjon: 

Helsetjenester til ungdomsfengselet har blitt dekket av lege. 

 

Barneverntjenesten: 

Barneverntjenesten har hatt en økning av antall alvorlige saker. Dette gjelder saker hvor 

foreldre strever med rus, alvorlig psykiatri, og familier der barn er utsatt for vold og 

overgrep. Barnevernvakta, fosterhjemtjenesten og politiet har alle meldt bekymring i forhold 

til antallet store og alvorlige voldssaker i kommunen.  

 

Status  
2014 2015 2016 2017 

1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12 

PP-tjenesten 
Antall nye tilmeldte saker 174 179 175 174 

Antall saker 550 607 626 715* 

Helsestasjonen 
Antall barn/ungdom 0-16 år 
(KOSTRA) 

5 042 5 154 5 279 5 224 

Barnevern 

Antall meldinger 309 350 333 350 

Antall meldinger som går 
videre til undersøkelse 

235 249 279 325 

Antall undersøkelser som er 
aktive i perioden **  

169 181 150 189 

Nye bekymringer i aktive 
saker*** 

26 12 153 242 

Antall barn med hjelpetiltak 
pr. 31.12. 

129 147 123 176 

Herav på ettervern  9 13 15 17 

 Herav nye barn på ettervern 6 5 5 6 

 
Antall barn under 
omsorg**** 

48 55 53 55 

 
Herav nye 
omsorgsovertakelser 

11 10 7 11 

 
Antall barn plassert jf. 

atferdsparagrafer (bvl. § 4-
25, 4-24, 4-26) 

1 1 2 6 

*Det er i tillegg jobbet med 18 systemsaker i 2017. Pr. 31.12.2017 er det 550 aktive saker. 



16/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Eidsvoll kommune - 15/00074-16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Eidsvoll kommune : Årsmelding 2017 Tekstdokument

Side 49 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2017 

 
 
 

**Aktive undersøkelser i perioden inkluderer også undersøkelser som startet året i forveien og 
undersøkelser som starter i rapporteringsåret og avsluttes året etter.  

***Tallene fra 2014 og 2015 er ikke sikre, da det kan være feil registrering i perioden før 2016.  
****Dette er barn rettsapparatet har besluttet at skal være under kommunens omsorg frem til de fyller 
18 år med mulighet for ettervern til fylte 23 år.  

 

Antall barn under omsorg har økt fra 2016 til 2017, samtidig har barnevernet tilbakeført 3 

barn hvor en har opphevet omsorgsovertakelsen. Det har i 2017 i alt blitt fattet 32 

akuttvedtak som medfører plassering, for kortere eller lengre periode. I 2017 har 

barnevernet hatt 19 plasseringer på institusjon, kontra tolv i 2016. Plasseringene har variert i 

antall uker, men institusjonsplasseringer er vesentlig dyrere enn 

beredskapshjemplasseringer.    

 

Arbeidsnærvær 

Det har vært stort fokus på nærværsarbeid, og sykemeldte blir fulgt tett opp, jf. kommunens 

retningslinjer. Arbeidsnærværet er økende, fra 90 % pr. 31.12.2016 til 92,3 % pr. 

31.12.2017. Det er stor variasjon mellom avdelingene. 

 

Kompetanseutvikling 

Avdelingsleder PPT fullførte lederutdanning høsten 2017. En av familiekonsulentene i 

barneverntjenesten går på Familieterapiutdanning på deltid og er ferdig sommer 2018. På 

helsestasjonen har en ansatt startet på utdanning innenfor tverrfaglig psykososialt arbeid for 

barn og unge, og en ansatt har gjennomført helsesøsterutdanning. I PPT har en ansatt fullført 

videreutdanning i testteoretisk kompetanse, og en ansatt har påbegynt videreutdanning 

innenfor rådgivning og veiledning.  

 

Alle ansatte har gjennom felles kursdager i virksomheten fått opplæring i: 

 Etnisitet 

 Samtaler med barn/unge 

 Psykologisk førstehjelp 
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3.6 Helse og bistand 
 

Økonomi 

Helse og bistand
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -31 444 -24 675 -6 769 127 % -16 244 -26 360

Lønn/sosiale utg 142 821 147 272 -4 451 97 % 136 209 130 196

Andre driftsutgifter 29 915 25 596 4 319 117 % 25 087 25 618

Brutto driftsresultat 141 292 148 193 -6 901 95 % 145 052 129 454

Netto finans/avsetninger 53 -3 939 3 992 -1 % -780 -2

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 141 345 144 254 -2 909 98 % 144 272 129 452  
 

Kommentarer økonomi 

Helse og bistand har et totalt mindreforbruk på 2,9 mill. pr. 31.12.2017. Før avsetning til 

disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 3,8 mill., bedre enn forutsatt i økonomisk 

rapport 2. Dette skyldes hovedsakelig vakanser og at refusjon ressurskrevende brukere ble 

høyere enn forutsatt i økonomisk rapport 2. 

 

Merinntekter skyldes ikke-budsjetterte øremerkede tilskudd i tillegg til høyere refusjon 

ressurskrevende brukere og brukerbetalinger enn budsjettert. 

 

Mindreforbruk lønn skyldes i hovedsak at det er budsjettert med lønnsmidler (4 mill.) til ny 

bolig Frankens, som ikke ble ferdigstilt i 2017. Ved flere boliger var det et merforbruk på 

lønnsområdet grunnet økte brukerbehov og krav til 2:1 bemanning. Dette ble i 2017 dekket 

av mindreforbruket på Frankens. 

 

Merforbruk andre driftsutgifter skyldes i hovedsak økning i kjøp av private bo- og 

omsorgsplasser for utviklingshemmede og innen psykisk helse. Dette er i påvente av 

boligbygging til målgruppen da det er økning i behov for heldøgns bemanning. Det ble i 2017 

kjøpt totalt ti private bo- og omsorgsplasser.  

 

Det er avsatt 0,9 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet 8-1. Formålet er fremskyndt rekruttering til ny bolig, nye boliger 

Gruehagan samt til Myldreklubben.   

 

Øvrige avsetninger/bruk av fond gjelder øremerkede midler. Behov for bruk av bundne fond 

innen for rus/psyk var lavere enn forutsatt i budsjettet. 
 

 

Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
31.12.2016 

Ambisjonsnivå 
Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Antall frivillige aktivitetsvenner 

(demens) 
12 12 16 Oppnådd 

Antall selvhjelpsgrupper 3 3 3 Oppnådd 

Antall brukere IMR* 14 20 21 Oppnådd 

Antall deltakere mestringstilbud,  

9 kurs pr. år 
- 88 104 11 kurs, oppnådd 

Antall brukere fulgt opp av 
innsatsteam 

- 70 64 Ikke oppnådd 

Antall brukere i samarbeid med NAV 
ungdomsteam 

31 40 32 Ikke oppnådd 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
31.12.2016 

Ambisjonsnivå 
Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

Brukertilfredshet målt ved bruker-
undersøkelse: 

- Rusavhengige/psykisk syke 
- Fysio/ergoterapi 

- Utviklingshemmede 

3,2  
(i 2015) 

 
 

3,8 
5,3 

4,9 

 
 

3,5 
4,8 

4,8 

Ikke oppnådd, tiltak 
iverksatt i tråd med 

undersøkelsen. 
Resultat som 
gjennomsnitt landet 
 

Antall plasser arbeids- og 
aktivitetstilbud 

95 106 100 

Ikke oppnådd 

grunnet 
utfordringer knyttet 
til vedtak om VTA 
plass og 
arbeidsplasser 
tilgjengelig  

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og budsjett -2,9 % 
Mindre enn +/-

1 % 
-2 % 

Se kommentar 
økonomi 

Bruk av e-handelssystem 51 % 100 % 85,6 % Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 91,2 % 91 % 90,5 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 4,3 4,2 4,4 Oppnådd 

Ufaglært til fagarbeider 3 stk. 10 stk. 5 stk. 

Ikke oppnådd, men 

flere er under 
utdanning 

Fagarbeider til høyskole 3 stk. 4 stk. 3 stk. 
Ikke oppnådd, men 
flere er under 
utdanning 

Antall deltidsansatte som får høyere 
stillingsprosent 

26 stk. 12 stk. 18 stk. Oppnådd 

 
*Illness Management recovery – gruppebehandlingstilbud for alvorlig psykisk syke 

 

Kort oppsummert etter 2017 
Virksomheten har jobbet systematisk med innføring av nye metoder og kvalitetsforbedring på 

tjenestetilbudet med fokus på brukers tilfriskning, dette har skapt engasjement og 

arbeidsglede. Det er også satset på gruppetilbud, spesielt behandlingstilbudet IMR og 

fallforebyggende grupper, da dette er effektive tilbud som gir økt mestring og selvhjulpenhet. 

 

Det har vært utfordringer i virksomheten knyttet til at flere faste ansatte enn normalt har 

sluttet, dette skyldes i noen grad overgang til pensjonisttilværelse.  

 

Det har vært sju utrykninger for psykososialt kriseteam, flere av sakene har vært omfattende 

og tidkrevende. 

 

Målet om økt antall aktivitets-/arbeidsplasser er ikke oppnådd. Dette skyldes utfordringer 

knyttet til rekruttering av arbeidsplasser i ordinære bedrifter, forsinket utbygging ved BOA, 

naturlig avgang/flytting og at Eidsvoll har mistet noen plasser ved tiltaksbedrifter til andre 

kommuner. 

 

Alle konsekvensjusteringer og nye tiltak i handlingsplan er iverksatt. Innsparingstiltak er som 

varslet i økonomisk rapport 2 ikke gjennomført ved avdeling avlastning, men ble gjennomført 

i avdeling ambulerende miljøarbeid.  

 

Det har fra virksomhetens side vært stort fokus på opprydning og kontroll ved økt 

kompetanseheving knyttet til fagsystemet CosDoc. Det er nedsatt turnusutvalg for en 

helhetlig oppfølging av turnusprogrammet GAT. 
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Tjenester 
Type tjeneste 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall individuelle tilbud om fysio- 

og ergoterapi 
1 016 1 055 1 360 1 214 1 264 

Antall tekniske hjelpemidler 

utlevert/innlevert 
5 179 6 140 6 228 6 611 6 387 

Antall individuelle vedtak om 
behandlingstilbud psykisk helse/rus 
 

562 
(herav 65 
avslag) 

444 
(herav 56 
avslag) 

424 
(herav 73 
avslag) 

614 
(herav 118 

avslag) 

448 
(herav 64 
avslag) 

Antall individuelle vedtak om 

praktisk bistand i bolig: miljøarbeid, 
rus/psyk og funksjonshemmede 

158 

(herav 11 
avslag) 

156 

(herav 7 
avslag) 

140 

(herav 4 
avslag) 

261 

(herav 5 
avslag) 

248 

(herav 4 
avslag) 

 

Antall vedtak/brukere i virksomheten er relativt stabilt, men det er endret sammensetning av 

brukere. Det er flere alvorlig syke med krevende behandlingstilbud i hjemmet og flere 

krevende brukere med omfattende vedtak knyttet til bruk av tvang og makt og behov for 1:1 

eller 2:1 bemanning. Fortsatt er tendensen at en stor andel av nye henvendelser er 

innflyttere til kommunen (bodd i kommunen mindre enn to år) og økende andel henvendelser 

fra brukere med omfattende behov som nylig er fylt 18 år og skal flytte hjemmefra. 

 

Tjenestene prioriterer moderat til alvorlig psykisk syke, personer med lettere psykiske lidelser 

oppmuntres til å benytte lavterskeltilbud ved Solsiden eller ulike folkehelsetiltak. 

 

Gladbakk aktivitetssenter og Frivilligsentralen øker kontinuerlig samarbeidet med flere 

frivillige aktører, lag og foreninger. Den positive utviklingen fører til stor aktivitetsvekst for 

innbyggerne og skjer innenfor ordinære rammer, ved bruk av svært knappe ressurser.   

 

Arbeidsnærvær  

Arbeidsnærværet er redusert med 0,7 % fra 2016. Tiltak er iverksatt, tilpasset de enkelte 

tjenestesteders utfordringer. Fraværet er høyest ved tjenestesteder med turnusarbeid, ved 

disse tjenestestedene er også gjennomsnittsalderen høy. Kartleggingen viser at fraværet i 

noen grad skyldes arbeidsrelaterte forhold. Det er gjennomført ulike tilretteleggingstiltak der 

det er mulig.  

 

Ved to tjenestesteder er det utfordringer knyttet til arbeidsmiljø. Det er igangsatt 

trivselstiltak med bruk av trepartssamarbeid (vernetjeneste, tillitsvalgt og arbeidsgiver), 

konkrete metoder og bistand fra bedriftshelsetjeneste. 

 

Det er høyt fokus på trivselstiltak knyttet til fellesskap/sosial tilhørighet, å forebygge psykiske 

påkjenninger og kompetanseøkning. HMS og arbeidsnærvær er fast tema på avdelings- og 

personalmøter. Virksomheten har også videreført inspirasjonsteamet, med fokus på trivsel og 

arbeidsglede som tema på virksomhetsmøte en gang pr. år. 

 

Kompetanseutvikling  

Virksomheten hadde totalt 25 ansatte i ulike utdanningsløp i 2017. Kommunen har videreført 

samarbeidet med Nannestad videregående og KS om kvalifiseringsprosjektet for 

helsefagarbeidere. Fem ansatte har fullført helsefagarbeiderutdanning og tre ansatte har 

fullført høyskoleutdanning i 2017. To ansatte har fullført videreutdanning i «flerkulturelt 

arbeid» og «aldring og helse».  

 

Kompetansen er styrket ved at det ved ledighet er tilsatt personer med høyere 

utdanningsnivå og ved at 18 faste ansatte med fagarbeider-/høyskolekompetanse har fått økt 

stillingsandel. Virksomheten har gjennomført en rekke interne kurs for ansatte: 

legemiddelhåndtering, verge konflikthåndtering, målrettet miljøarbeid, kapittel 9 i helse- og 

omsorgstjenesteloven (bruk av tvang og makt). Ansatte har videre deltatt på en rekke 

fagspesifikke kurs knyttet til innføring av nye metoder eller spesielle diagnoser. 

Virksomheten benytter også tiltak som hospiteringsordningen i samarbeid med AHUS og 

ansatte deltar på kurs i regi av Kompetansebroen.  
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3.7 Hjemmebaserte tjenester 
 

Økonomi 

Hjemmebaserte tjenester
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -19 517 -19 046 -471 102 % -10 975 -16 489

Lønn/sosiale utg 78 311 79 372 -1 060 99 % 73 339 72 880

Andre driftsutgifter 35 173 34 587 586 102 % 26 044 25 581

Brutto driftsresultat 93 967 94 912 -944 99 % 88 408 81 973

Netto finans/avsetninger 516 0 516 0 -22

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 94 484 94 912 -428 100 % 88 408 81 951  
 

Kommentarer økonomi 

Hjemmebaserte tjenester har som forventet i økonomisk rapport 2 tilnærmet budsjettbalanse 

pr. 31.12.2017. Før avsetning til disposisjonsfond hadde virksomheten et mindreforbruk på 

0,9 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at utgifter til ressurskrevende brukere ble lavere 

enn anslått. 

 

Merinntekter skyldes i hovedsak refusjon sykelønn/foreldrepenger. 

 

Mindreutgifter lønn må sees i sammenheng med merutgifter drift da det i stedet for bruk av 

eget personell ble benyttet eksterne vikarer/kjøp av tjenester. Utgifter til ressurskrevende 

tjenester ble noe lavere enn anslått. 

 

Det er avsatt 0,45 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet til oppgradering av kontor og møterom i hjemmetjenestens lokaler på 

Brensmork og oppfølging av sykefravær i 2018.   
 

 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
31.12.2016  

Ambisjons-
nivå  

Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Antall brukere med 

kartlegging av 
fysisk/kognitiv funksjon, 
minimum 1 gang pr. år 

100 100 125 Oppnådd 

Antall brukere fulgt opp 
av innsatsteam 

63 70 63 Ikke oppnådd 

Antall brukere dagsenter 46 60 45 

Ikke oppnådd. Se kommentar 

under Vilberg 
kompetansesenter  

Brukertilfredshet målt ved 

brukerundersøkelse 
3,1 (2010) 4,1  Ikke gjennomført 

Innføre primærkontakter 

og ressurssykepleiere 
innenfor de store 
sykdomsdiagnosene 
(kreft, sår, diabetes, 

stomi etc.) 

100 120 150 Oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

-0,6 % 
Mindre enn 

+/-1 % 
-0,5 % Oppnådd 

Bruk av e-handelssystem 12 % 100 % 33,8 % Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 87,2 % 88 % 84,7 % 
Ikke oppnådd, se egen 

kommentar 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat 

31.12.2016  

Ambisjons-

nivå  

Resultat 

31.12.2017 
Kommentarer 

Medarbeidertilfredshet 4,1 4,2 4,0 
Ikke oppnådd, reduksjon fra 
2016 

Økning av sykepleierandel 

(blant turnusansatte) 
40 % 41 % 29,5 % 

Ikke oppnådd, feilrapportering 

i 2016 

Fagarbeider til høyskole 0 2 0 
Kun vært etterutdanning av 

ansatte med høyskole 

Andel ansatte med 
heltidsstillinger (stilling > 
90 %) 

39 % 42 % 41 % 

Ikke oppnådd til tross for 
tilføring av seks hele 
sykepleierstillinger, da noen 
ansatte etter eget ønske har 

gått ned i stillingsprosent 

 

 

Kort oppsummert etter 2017 
 Grunnbemanning ble styrket med seks årsverk og det ble tilsatt i alle stillinger. Pr. 

31.12.2017 er det vakanse i en stilling.  

 Det er installert 277 nye alarmer i forbindelse med innføring av velferdsteknologi. De 

samme brukerne har fått elektronisk dørlås. Alarmene går nå direkte til ansatte ute i 

tjenesten, noe som medfører kortere responstid og større trygghet for bruker. Tiltaket 

medfører at alle ansatte som skal ut til brukere må ha spesialtelefoner.  

 Stilling som demenskoordinator ble utvidet til 100 % fra 1.7.2017. 62 brukere med 

pårørende er fulgt opp av koordinator i 2017 i tillegg til veiledning/undervisning av 

ansatte både på Hjemmebaserte tjenester og Vilberg kompetansesenter. Pårørendeskole 

ble gjennomført høsten 2017. 

 Det er inngått leasingavtaler på tre nye tjenestebiler i 2017 og virksomheten har totalt 27 

leasingbiler. 

 Ergonomien er bedret på flere kontorplasser etter anskaffelse av nytt utstyr. 

 I en periode i 2017 ble det benyttet vaktselskap for å sikre ansatte på basen på 

Brensmork etter hendelse. 

 

Tjenester 

Hjemmebaserte tjenester hadde i 2017 234 nye brukere og 80 brukere ble avsluttet i løpet 

av året. Dette er tall fra fagsystemet Cosdoc og kan avvike fra det som fremkommer i 

foreløpig KOSTRA-publisering. Økningen var hovedsakelig i sørbygda.  

 

Mange av brukerne har sammensatte behov og krever høy faglig bistand. Dette er tilsvarende 

utvikling som i 2016 og skyldes at stadig sykere brukere blir utskrevet fra sykehus, mål om 

reduksjon i bruk av institusjonsplasser og at flere får lov å være hjemme ved livets slutt.   

 

For tjenesten praktisk bistand er det 218 brukere, en reduksjon fra 2016. Flere brukere av 

praktisk bistand har også hjemmesykepleie. 

 

Kreftkoordinator har fulgt opp 105 pasienter i 2017, hvorav 50 nyhenviste. Mye av arbeidet 

er også knyttet til etterlattesamtaler, kreftkafe, veiledning, undervisning og temakveld.   

 

Stilling som demenskoordinator ble utvidet til 100 % fra 1.7.2017. 62 brukere med 

pårørende er fulgt opp av koordinator i 2017 i tillegg til veiledning/undervisning av ansatte 

både på Hjemmebaserte tjenester og Vilberg kompetansesenter. Pårørendeskole ble 

gjennomført høsten 2017. 

 

Arbeidsnærvær 

Arbeidsnærværet er redusert fra 2016. Fraværet har vært arbeidsrelatert i varierende grad. 

Det ble iverksatt tiltak for å redusere det arbeidsrelaterte fraværet, og dette fraværet var 

redusert på slutten av året. 

 

Virksomheten har i 2017 fortsatt tiltak med møter mellom arbeidstaker, leder og NAV for å 

forbygge sykefravær, i tillegg til å videreføre lovpålagt samarbeid. 
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Kompetanseutvikling 

Virksomheten har tre sykepleiere på spesialutdanning; rus og psykiatri, geriatri og 

kreftomsorg. Fire ansatte har avlagt fagprøve som helsefagarbeider i 2017. En 

helsefagarbeider er i etterutdanning innen rus og psykiatri. 

 

Hjemmebaserte tjenester har tett samarbeid med ambulerende team på AHUS som 

gjennomfører opplæring i prosedyrer, i tillegg til eksterne kurs. Internt har virksomheten 

gjennomført førstehjelpskurs, etikkseminar, kurs i fagprogram og brannvern. Alle ansatte har 

fått opplæring i bruk av velferdsteknologi.  
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3.8 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 
 

Økonomi 

Vilberg 

kompetansesenter HO
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -39 983 -36 122 -3 860 111 % -25 358 -32 495

Lønn/sosiale utg 153 419 153 731 -312 100 % 145 870 141 905

Andre driftsutgifter 51 293 49 083 2 210 105 % 31 223 15 587

Brutto driftsresultat 164 729 166 691 -1 962 99 % 151 736 124 996

Netto finans/avsetninger 1 692 0 1 692 0 2 535

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 166 420 166 691 -271 100 % 151 736 127 531  
 
Kommentarer økonomi  

Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg har budsjettbalanse pr. 31.12.2017 som 

varslet i økonomisk rapport 2. Før avsetning disposisjonsfond har virksomheten et 

mindreforbruk på 1,3 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak ikke-budsjettert refusjon 

ressurskrevende tjenester. 

 

Virksomhetens budsjett har gjennom året blitt styrket med 13 mill. som følge av økt behov 

for kjøp av sykehjemsplasser samt ekstraordinære utgifter knyttet til oppstart i nytt bygg, 

ressurskrevende brukere og generelle rekrutteringsutfordringer.  

 

Merinntektene skyldes i hovedsak refusjon sykelønn og refusjon ressurskrevende tjenester 

utover budsjett, tilskudd/refusjoner fra staten som dels er satt av til fond og 

momskompensasjonsinntekter.  

 

Merforbruk drift skyldes at det har vært behov for kjøp av tjenester fra vikarbyrå, i tillegg til 

økte matvarepriser og innkjøp av utstyr.  

 

Det er avsatt 1 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet punkt 8-1. Formålet er dekning av arbeid relatert til nye bygg og 

utgifter som følge av at pasientrom må holdes ledig i perioder på grunn av vedlikehold av bad 

på sykehjemmet. Øvrig avsetning gjelder øremerkede midler, hovedsakelig til dagsenter 

demens.  
 

Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
31.12.2016  

Ambisjonsnivå  
Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Antall korttidsplasser 16 20 22 
Oppnådd (inkl. 
avlastningsplasser på 
Pålsejordet og ViBo) 

Antall 
rehabiliteringsplasser 

4 4 4 Oppnådd 

Antall plasser til demente 60 40 60 Oppnådd 

Kjøp av sykehjemsplasser 33 26 27 
Ikke oppnådd, men 
reduksjon fra 2016 

Brukertilfredshet målt ved 
brukerundersøkelse 

3,5 3,7  Ikke gjennomført i 2017 

Antall brukere dagsenter 49 60  50 Ikke oppnådd 

Avvik i forhold til 
ernæringsplan 

Ikke målt i 
2016 

Ingen avvik som ikke 
er medisinsk 

begrunnet 

 Ikke målt i 2017 

Antall KØH-senger 3 3  3 Oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

0 Mindre enn +/-1 % -0,2 % Oppnådd 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
31.12.2016  

Ambisjonsnivå  
Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

Bruk av e-handelssystem 9 % 100 % 23,8 % 

Ikke oppnådd, men en 
økning fra 2016. Det er 
systemsvakheter knyttet 

til innkjøp av matvarer 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 89,4 % 90 % 88,6 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2 4,1 Ikke oppnådd 

Fagarbeider til høyskole 5 2 0 Ikke oppnådd 

Antall ansatte på ufrivillig 
deltid 

Ikke 
kartlagt i 

2016 
10 % 3-4 % 

Basert på kartlegginger 
ifm. vakante stillinger 

 

 
Kort oppsummert etter 2017 
 Ny 5. avdeling/byggetrinn 1 med åtte sykehjemsplasser, nye lokaler for legevakt og 

treningsrom for fysioterapi ble tatt i bruk i 1. kvartal 2017. Fire av rommene benyttes 

midlertidig som dobbeltrom. Det har vært utfordringer i oppstartsfasen knyttet til 

bemanning. 

 Eidsvoll kommune sluttet seg i 2017 til samarbeid om felles samhandlingskoordinator. 

 Ny stilling som aktivitør/aktivitetskoordinator ble opprettet fra våren 2017, stillingen har 

bidratt positivt til trivselsskapende aktivitet på sykehjemmet. 

 

Tjenester 

Vilberg kompetansesenter har i 2017 hatt 137 sykehjemsplasser. Fra 2017 har budsjett for 

kjøp av sykehjemsplasser lagt til Vilberg. Det har vært behov for å kjøpe flere private plasser 

enn forutsatt i opprinnelig budsjett, på årsbasis 28 private plasser. Virksomheten har tre 

kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp (KØH) knyttet opp til egen legevakt.  KØH-

plassene hadde et belegg på ca. 50 %. Eidsvoll legevakt hadde nær 8 000 legekonsultasjoner 

i 2017. 

 

70 omsorgsboliger med heldøgns bemanning er tilknyttet virksomheten, fordelt på 24 plasser 

ved Pålsejordet bokollektiv for demente og 46 plasser ved Vilberg bosenter. Sistnevnte har 

også ansvar for dagavdeling med 50 brukere. 

 

Ny måltidsplan med blant annet senere middag ble prøvd ut på korttidsavdelingen i 2017. 

Ordningen medførte mer fornøyde brukere og ble gjennomført uten ekstra ressursbruk og 

med små tilpasninger. På grunnlag av evalueringen tas det sikte på å innføre ordningen på 

hele sykehjemmet fra 2018. 

 

 
Pr. 31.12.2016 Budsjett  Pr. 30.4.2017 Pr. 31.8.2017 Pr. 31.12.2017 

Opprinnelig 125 125 125 125 125 

Ny avdeling 
 

8 8 8 8 

Bruk av 4 to-sengsrom 
 

4 4 4 4 

Kjøp av plasser 30 16 31 26 27 

Sum sykehjemsplasser 155 154 168 163 164 

 

 

Arbeidsnærvær  

Gjennomsnittlig arbeidsnærvær i 2017 har vært 88,6 %. En stor del av fraværet er ikke 

arbeidsrelatert og det er stor variasjon mellom avdelingene. Virksomheten har i 2017 

igangsatt et program for reduksjon av sykefraværet i 2018 («Nærværsåret 2018»).  
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Kompetanseutvikling 

Virksomheten har hatt ni ansatte i utdanningsforløp ABC demensomsorg, fire i 

videreutdanning innen eldreomsorg og demens, en i videreutdanning i kreftomsorg/lindrende 

pleie, sju i utdanning til helsefagarbeider og en helsefagarbeider i sykepleierutdanning. 

  

Det har i tillegg vært gjennomført ulike faglige kurs i henhold til plan, bl.a. ernæring og 

hjerte- og lungeredning. I tillegg ble det fra 2017 innført introduksjonskurs for nyansatte og 

sommervikarer. På legevakt er det gjennomført kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell.  
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3.9 NAV 
Økonomi 

NAV
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -28 985 -22 946 -6 039 126 % -16 681 -23 436

Lønn/sosiale utg 26 484 25 941 543 102 % 24 419 20 782

Andre driftsutgifter 34 566 34 099 467 101 % 31 640 33 518

Brutto driftsresultat 32 065 37 094 -5 029 86 % 39 378 30 864

Netto finans/avsetninger 4 979 -50 5 029 -9957 % -50 3 550

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 37 043 37 044 -1 100 % 39 328 34 414  
  
Kommentarer økonomi 
NAV har budsjettbalanse pr. 31.12.2017. Før avsetning til disposisjonsfond hadde 

virksomheten et mindreforbruk på 3,8 mill.  

 

NAV har merinntekter på 6,0 mill. i 2017 som skyldes høyere integreringstilskudd enn 

budsjettert og øremerket tilskudd til utvikling av sosiale tjenester på NAV-kontoret. 

 

Det er avsatt 3,8 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet punkt 8-1 av merinntekt integreringstilskudd. Øvrig avsetning gjelder 

utvikling av sosiale tjenester på NAV-kontoret.  

 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 

31.12.2016 
Ambisjonsnivå 

Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Antall måneder på økonomisk 
sosialhjelp 

4,1 5,2 5,9* 

Ikke oppnådd 
 
*Endret 

målemetode, 4,8 
med samme 
målemetode 
som i 2016. 

Andel sosialhjelpsmottakere med 
stønad i 6 måneder eller mer  

23 % 38 % 46,6 % 

Ikke oppnådd 

 
*Endret 
målemetode, 
35,9 % med 
samme 
målemetode 
som i 2016. 

Antall ungdommer < 30 år som i 
gjennomsnitt mottar økonomisk 
sosialhjelp hver måned 

96 70 82 Ikke oppnådd 

Andel flyktninger som har 
gjennomført 

introduksjonsprogrammet og som 
er gått over i arbeid eller 
utdanning 

38 % 44 % 62,5 % Oppnådd 

Ventetiden for gjeldsrådgivning 

skal være så lav som mulig 
0 < 1 måned 0 Oppnådd 

Andel brukere med økonomisk 
sosialhjelp som hovedytelse som 

vurderes til å fylle kravene for 
aktivitetsplikt, skal være 
registrert som arbeidssøkere og 
ha en aktivitetsplan 

1 % 100 % 65 % 
Ikke oppnådd 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat 

31.12.2016 
Ambisjonsnivå 

Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

Andel brukere med økonomisk 

sosialhjelp som hovedytelse som 
vurderes for og ikke fyller 

kravene for aktivitetsplikt, skal ha 
en arbeidsevnevurdering(AEV) 
som begrunner fritaket. 

Nytt mål 100 % Ikke målbart 

53 % har en 
AEV. Ikke 

målbart hvor 
mange som har 

AEV som 
begrunner fritak.  
 
 

Kvalifiseringsprogram: Andel ut i 
arbeid 

41 % 30 % 31 % 

Oppnådd 

 
Høyere 
deltagelse 
medfører trolig 
lavere andel enn 
i 2016.  

Kvalifiseringsprogram: Andel 

deltakere som har aktivitetsplan 
og utarbeidet 
arbeidsevnevurdering 

46 % 100 % 86 % 

Ikke oppnådd 
 
*Samtlige 
deltakere ved 

utgangen av 
2017 får manuell 
oppfølging 

grunnet 
digitalisering i 
NAV. 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

-3,5 % 
Mindre enn +/- 

1 % 
0,0 % Oppnådd 

Bruk av e-handelssystem 13 % 100 % 6,6 % Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE  

Arbeidsnærvær 96,1 % 95 % 97,8 % Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 4,3 4,2 4,4  

 

Kort oppsummert etter 2017 
Satser til økonomisk sosialhjelp er videreført på 2016-nivå i 2017. 

 

Tjenester 
NAV-kontoret skal gi gode tjenester til innbyggere og arbeidsgivere og bidra til at flere 

kommer i arbeid og aktivitet, færre på trygd og stønad.  

 

Sosialhjelp 

I 2017 mottok NAV Eidsvoll 3 068 søknader om økonomisk sosialhjelp. Dette er 348 flere 

saker enn foregående år, noe som kan skyldes kortere vedtakslengde og mer presis 

vurdering av utgifter til strøm. 277 klienter hadde i 2017 økonomisk sosialhjelp som sin 

hovedinntektskilde. Dette er 60 færre enn i 2016. 

 

Gjennomsnittlig antall måneder med utbetaling av økonomisk sosialhjelp var 5,94. 287 

klienter var langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp (mottakere av sosialhjelp 

sammenhengende i mer enn seks måneder). Dette er tall fra fagsystemet. Av disse er 83 

registrert med trygd/pensjon eller introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold. 

Dette er 40 flere enn i 2016. 

 

NAV Eidsvoll har totalt 616 klienter med utbetaling i 2017. Dette er tre færre enn i 2016. 

32,2 millioner ble utbetalt i sosialhjelp. 1,86 millioner ble betalt inn som følge av refusjoner 

fra NAV statlige ytelser. Dette grunnet at brukere har fått mer riktig ytelse som følge av tett 

oppfølging i prosjekt «Tunge brukere». 
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NAV Eidsvoll betalte økonomisk sosialhjelp til 234 ungdommer i 2017. Disse ungdommene 

hadde en gjennomsnittlig varighet på sine utbetalinger på 4,86 måneder. I 2016 betalte NAV 

Eidsvoll økonomisk sosialhjelp til 216 ungdommer som hadde en gjennomsnittlig varighet på 

sine utbetalinger på 3,80 måneder.  
 

 

Ungdomssatsing 

I 2017 ble det opprettet et ungdomsteam på NAV Eidsvoll, men teamet har ikke startet 

arbeidet ut mot brukerne før i 2018. I 2017 har det vært jobbet for å få til god flyt i 

samarbeidet om jobbsenteret mellom NAV og Kultur til det beste for resultatet for 

ungdommene.   

 

Digitalisering 

Det har vært kompetansehevende tiltak for å ta i bruk digitale løsninger og 

mobilitetsløsninger. 

 

Arbeidsnærvær 

Virksomheten har et tilfredsstillende arbeidsnærvær. Det er avdekket feil i rapporteringer 

som nå er rettet. Under hele året er det ført skyggeregnskap. 

 

Kompetanse 

Veiledere generelt har økt sin kompetanse via kurs og fagutvikling. Flyktningetjenesten har 

kurset seg i International Child Developement Program (ICDP) og Kurs i mestring av 

belastning (KIB). Kontoret har hatt samarbeid med Fylkesmannen vedrørende 

kvalifiseringsprogrammet (KVP), økonomisk rådgivning og vilkårssetting etter Lov om sosiale 

tjenester § 20.  

 

Det har vært jobbet særskilt med å øke den samlede kompetansen på hva NAV-kontoret har 

ansvar for, og det er viet mye oppmerksomhet på etikk og samhandling internt og eksternt.  

 

Ledergruppa har i 2017 fortsatt sin deltakelse på samlinger i Program for utvikling av ledelse 

og samhandling (PULS) i regi av arbeids- og velferdsdirektoratet. En del av PULS har vært å 

utvikle lederes ferdigheter innenfor endringsledelse og ledergruppa var i den forbindelse 

gjennom et program kalt «Praktisk endringsledelse» våren 2017.  
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3.10 Kultur 
 

Økonomi 

Kultur
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -19 121 -15 838 -3 282 121 % -13 444 -19 215

Lønn/sosiale utg 23 306 24 367 -1 061 96 % 23 409 21 671

Andre driftsutgifter 30 793 25 541 5 252 121 % 24 082 27 435

Brutto driftsresultat 34 979 34 069 909 103 % 34 046 29 890

Netto finans/avsetninger -1 884 327 -2 211 -576 % 0 -10

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 33 095 34 396 -1 302 96 % 34 046 29 880  
 

Kultur har et mindreforbruk på 1,3 mill. pr. 31.12.2017, bedre enn forutsatt i økonomisk 

rapport 2. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindreutgifter på lønn. Før bruk av 

disposisjonsfond hadde virksomheten et merforbruk på 1 mill. 

 

Merforbruk driftsutgifter skyldes i hovedsak ikke budsjetterte utbetalinger av spillemidler som 

er finansiert av merinntekter spillemidler, samt forskuttering av spillemidler finansiert ved 

bruk av fond.  

 

Mindreutgifter lønn skyldes i hovedsak:  

 Vakanser og at det bare i noen grad er satt inn vikarer ved sykefravær.  

 Lønn til korpsdirigenter ble i hovedsak overført som tilskudd da tre av fire korps har 

overtatt arbeidsgiveransvaret for disse og er ikke lenger ført under lønn, men som andre 

driftsutgifter.  

 

Det er brukt 2,3 mill. av disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet til forskuttering av spillemidler. Øvrige avsetninger gjelder overføring til 

investering til finansiering av AV- og multikabelsystem Panorama og bil på jobbsenteret, i 

tillegg til avsetning øremerkede midler. 

 

 

Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
31.12.2016 

Ambisjons
nivå 

Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Kulturskolen: Antall nye tilbud 3 2 2 Oppnådd 

Biblioteket: Antall arrangement 
åpne for alle 

74 70 70 Oppnådd 

Gratis/rimelige lavterskeltilbud: 
Antall tilbud/prosjekt 

5 5 6 Oppnådd 

Tilbud tilrettelagt for flerkulturell 
bakgrunn: Antall tilbud 

1 1 1 Oppnådd 

Antall % som fortsetter i 
kulturskolen påfølgende skoleår 

80 % 85 %  80 % Ikke oppnådd 

Antall % av elevene som har 

deltatt på arrangement i løpet av 
skoleåret. Inkl. interne 
arrangement i kulturskolen 

75 %  95 % 90 % Ikke oppnådd 

ØKONOMI 

Avvike mellom regnskap og 
budsjett 

-11,2 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
- 3,8 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-handelssystem 20 % 100 % 41,1 Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2 4,3 Oppnådd 

Arbeidsnærvær 92,5 % 92 % 90,0 % Ikke oppnådd 
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Kort oppsummert etter 2017 
 Trådløst AV- og multikabelsystem i Panorama er ferdigstilt. Oppgraderingen ble ført i 

investeringsregnskapet, men er finansiert ved bruk av driftsmidler. 

 Råholt filial har hatt én dag sommeråpent med godt besøk, og utvidet høsten 2017 

åpningstiden på kveldstid.  

 Generell støtte til lag/foreninger ble for 2017 økt med 0,5 mill. og er utbetalt i henhold til 

fordeling vedtatt av hovedutvalg for oppvekst og kultur. 

 Økning av priser og salgsinntekter på billetter og baneleie Råholt Bad er gjennomført i 

henhold til gebyrregulativ.  

 Kommunestyret økte rammen for Ung Fritid med 0,1 mill. I tillegg er 0,04 mill. mottatt i 

støtte fra Frifond som skal gå til Virtuell Reality utstyr og fornying av PC-parken. 

 Tiltak gjennom Den kulturelle spaserstokken er igangsatt. I tillegg til kommunale midler 

på 0,07 mill. i 2017, mottok kommunen ekstern finansiering på 0,12 mill. 

 Av budsjett til kommunal egenandel idrettsanlegg har Eidsvold Turn Fotball fått utbetalt 

0,45 mill. til undervarme og 0,3 mill. til vanningsanlegg, kunstgressbane. Dal Idrettslag 

har fått utbetalt 0,06 mill. til kunstgressbane.  Kommunen har mottatt resterende 

spillemidler til Råholt ungdomsskole, kulturlokale (ført i investeringsregnskapet). 

 Kommunen er etter søknad innvilget 0,14 mill. fra Akershus fylkeskommune til 

utarbeidelse av fem forvaltningsplaner for friluftsområder.  

 

Tjenester 
Avdeling Ung Fritid har etablert tettere samarbeid med RUSK og deltar i valgfaget «Innsats 

for andre» hver uke. Det er startet opp Ungdomscafé på Søndre Samfund med besøk på 15-

20 pr. gang. Det er gjennomført dataLAN, kino, dansearrangement, matprosjekt, 

bandprosjekt, skatearrangement og legolegue. Det serveres gratis mat, tilbudene igangsettes 

i dialog med ungdommen, og pr. i dag er hovedvekten av de besøkende datainteresserte 

ungdommer. På Badet Kulturtun er det arrangert skatearrangement og manikyrprosjekt på 

Jonas Lie-bygningen. Ungdomscafeen har tilhørighet på Jonas Lie, besøkstallet har vært 

nedadgående i høstehalvåret. Begge juniorklubbene går som normalt.  

 

Kulturskolen har ca. 400 elevplasser. Slagverkundervisning og musikk på ipad er etablert på 

Søndre Samfund for å imøtekomme ønsker om tilbud i sørbygda, og styrke Søndre Samfund 

som ungdomsarena.  

 

Jobbsenteret benytter i stor grad Jonas Lie. Faste oppgaver har vært vedhogst, bistå 

flerkulturell tjeneste med flytting, rydding i øvrige kommunale lokaler og rydding av skog ved 

Badet Kulturtun. Det jobbes også med kvisting og fornying av skilt til Pilegrimsleden. Det er 

til enhver tid 25-30 deltakere på listen, inklusive de som ikke møter.  

 

Råholt Bad nådde 93 926 betalende gjester, en økning på 1 583 fra året før. Førsøksordning 

med lengre åpningstid på fredag og lørdag i perioden oktober 2016 til og med mars 2017 ga 

ikke ønsket effekt, og videreføres ikke. Førsøksordning med lengre åpningstid på tirsdager og 

torsdager i sommerferien var positivt, og videreføres i 2018. 

Morgensvømming på mandager, onsdager og fredager ble permanent utvidet med ½ time. 

Råholt Bad var preget av flere stengte basseng på grunn av vannkvalitet høsten 2017. 

 

Det er vist 79 kinoforestillinger med et totalt besøk på 4 619. På biblioteket deltok 270 barn i 

digital lesekampanje i sommerferien og leste til sammen over 2 700 bøker. Det er installert 

RFID-teknologi for utlån/innlevering av bøker og mesteparten av bibliotekets samling har nå 

blitt oppdatert med RFID-brikke. 

 

Arbeidsnærvær 
Fraværet er høyt, men har gått noe ned i 2. kvartal. Fraværet skyldes i hovedsak 

langtidssykemeldinger og varierer mellom avdelingene. 
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Kompetanseutvikling 
AKAN-kurs og HMS-kurs er gjennomført for aktuelle personer. Kulturskolen har faste 

kompetansehevende fagdager i samarbeid med øvrige kulturskoler på Øvre Romerike og 

årets hovedfokus har vært opplæring i nytt fagprogram/administrasjonsverktøy. Videre er det 

gjennomført hørelærekurs. Ansatte i ung fritid har oppsøkt andre fritidsklubber for å innhente 

erfaring. Ansatte på jobbsenteret har i samarbeid med NAV hatt møter og erfaringsutveksling 

med jobbsenter på Lysaker. De er kurset i arbeidsvarsling og har deltatt i beredskapskurs. 

Biblioteket har gjennomført felles fagdag med de andre bibliotekene på Øvre Romerike.   
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3.11 Kommunal drift 
 

Økonomi 

Kommunal drift
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -100 469 -96 193 -4 275 104 % -92 152 -90 128

Lønn/sosiale utg 29 608 30 232 -624 98 % 28 940 28 626

Andre driftsutgifter 103 795 97 986 5 808 106 % 95 732 62 183

Brutto driftsresultat 32 934 32 025 908 103 % 32 520 682

Netto finans/avsetninger -1 201 -1 057 -144 114 % -4 785 -2 892

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 31 732 30 969 764 102 % 27 735 -2 211  
 

Kommunal drift har et merforbruk på 0,7 mill. pr. 31.12.2017, svakere enn varslet i 

økonomisk rapport 2. Merforbruket skyldes i hovedsak vinterdrift og parkvesen. 

 

Kommunale eiendomsgebyrer knyttet til vann og avløp viser merinntekter på 3,3 mill. Øvre 

Romerike brann og redning IKS tilbakeførte fondsmidler for selvkostområdet med 0,5 mill. 

Øvrige merinntekter skyldes refusjon fra staten og sykelønnsrefusjoner.  

 

Mindreutgifter lønn- og sosiale kostnader skyldes vakanser. 

 

Andre driftsutgifter innenfor selvkostområdene er knyttet til rensing av slam og driftsutgifter 

til biler og maskiner er høyere enn budsjettert. Eidsvoll kommune transporterer slam i egen 

regi. 

 

Selvkostområdet vann har et merforbruk knyttet til juridisk bistand med forskriftsarbeid og 

økt vannprøvetaking. Videre er driftsutgifter knyttet til serviceavtaler høyere enn budsjettert. 

 

Merforbruk innen selvkostområdet septik skyldes behov for kjøp av eksterne tjenester. 

Byggearbeider knyttet til Finstadvegen medførte omkjøring via Dal.  

 

Selvkostområdet avløp har et merforbruk høyere enn forventet på grunn av økt andel 

forurensede masser i nordbygda. Forurensede masser må fraktes til godkjent deponi. 

 

Driftsavdelingen har et samlet merforbruk på 1,2 mill. Merutgiftene er knyttet til blant annet 

brøyting, strøing og drift og innleie av eksterne i forbindelse med vinterdrift.  

 

Fondsbruk og avsetning selvkost 

Selvkostområde - status fond og 
fondsbruk på områdene Beløp 

Revidert 
budsjett Avvik 

Selvkostfond 
31.12.2017 
(inkl. renter) 

Avsetninger bundne fond Feiervesen 461 200 261  2 163 

Avsetninger bundne fond Fellestjeneste 
vann 3 615 1 394 2 221  8 113 

Avsetninger bundne fond Innsamling av 
forbruksavfall 456 283 173  1 396 

Bruk av bundne driftsfond Avløpsnett / 
innsamling av avløpsvann -4 801 -2 716 -2 085  11 283 

Bruk av bundne driftsfond Tømming av 

slamavskillere, septiktanker og lignende -933 -218 -715  479 
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Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
31.12.2017 

Ambisjonsnivå 
Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Antall meter rehabilitering av 

eksisterende vannledninger  
1 215 3 000 1 502 Ikke oppnådd 

Trafikksikringsplan. Antall 
gjennomførte tiltak pr. år  

3 3 2 Ikke oppnådd 

Veglysprosjekt: Antall soner og 
delstrekninger utført 

2 
delstrekning

er 

Totalt 5 soner og 

3 delstrekninger 
ferdig innen 
utløpet 2017 

0 
delstrekning

er 

Ikke oppnådd, 
inngått kontrakt om 
sone 3 i 2017 

Rehabilitering av eksisterende 

avløpsnett i meter 
645 1 000 994 Oppnådd 

Antall løpemeter avløpsnett 
utbygd 

975 2 600 190 Ikke oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

2 % 
Mindre enn +/-

1 % 
2,5 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-handelssystem 40 % 100 % 29,3 % 
Ikke oppnådd, 
reduksjon fra 2016 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær  93 % 97 % 95,4 % 
Ikke oppnådd, men 
økning fra 2016 

Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2     4,1 Ikke oppnådd 

 

Kort oppsummert etter 2017 
Mjøstråk og Vormtråk er ikke overtatt på grunn av mangler ved overtakelsen. Eidsvoll 

kommune krever at gjenstående arbeider utføres av Bane Nor før en endelig overtakelse. 

Vokterboligen og nødvendig forberedelser knyttet til driftsoppgaver er gjennomført samt at 

vedlikehold skal gjennomføres i tråd med øvrig vedlikeholdsplan. 
 

Arkeologiske utgravinger knyttet til opprydding spredt avløp er gjennomført. 

 

Tjenester 

I løpet av 2017 er ombygging av renseanlegget i Bårlidalen sluttført og byggeteknisk 

overtakelse er gjennomført, mens prosessteknisk overtakelse gjenstår. Gjennom hele året 

har det vært jobbet med utbedring av mangler og innjustering av anlegget. Dette arbeidet vil 

fortsette utover i 2018, inntil prosessteknisk overtakelse er gjennomført. Det vises også til 

investeringskapittel.  

 

Det har vært arbeidet med hovedplan for henholdsvis vann og avløp, disse planlegges til 

politisk behandling i 2018. Økt fokus på digitalisering vil på sikt føre til bedre dokumentasjon 

over tekniske anlegg og gjennomføring av rutinemessige oppgaver. 

 

Arbeidsnærvær 

Det har vært en økning i arbeidsnærværet fra 93 % i 2016 til 95,4 % i 2017.  

 

Kompetanseutvikling 

Virksomhetens medarbeidere har deltatt ved følgende kurs/fagseminar: 

 Fagseminar/driftsoperatørkurs hos Norsk Vann.  

 Fagseminarer knyttet til vann, avløp, vannmålere m.m.  

 Elektrokurs, FSE med førstehjelp. 

 Lekkasjesøking Kurs. 

 Asbestsaneringskurs.  

 Sikkerhetsopplæring truck.  

 Varmearbeider. 

 Komtek kurs. 

 Fdv kurs. 
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3.12 Kommunal forvaltning 
Økonomi 

Kommunal forvaltning
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -14 114 -12 949 -1 165 109 % -11 335 -10 564

Lønn/sosiale utg 19 057 19 649 -592 97 % 18 136 18 255

Andre driftsutgifter 5 915 6 249 -335 95 % 5 924 2 887

Brutto driftsresultat 10 858 12 950 -2 092 84 % 12 726 10 577

Netto finans/avsetninger 109 -2 111 -5433 % -2 -667

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 10 967 12 948 -1 981 85 % 12 724 9 910  
 

Kommentarer økonomi 

Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 2,0 mill. pr. 31.12.2017, som er 2,0 mill. 

bedre enn forventet i økonomisk rapport 2. Dette skyldes blant annet at flere avdelinger 

jobber både innenfor og utenfor selvkostområdet. Selvkostområdet blir balansert ved årets 

slutt og er dermed ikke hensyntatt i økonomisk rapport 2.  

 

Byggesaksområdet hadde et budsjettmessig mindreforbruk på 0,2 mill, dette skyldes høyere 

inntekter enn budsjettert og inndekning av fremførbart underskudd. For kart- og 

oppmålingsområdet er mindreforbruket på 1,0 mill. Dette skyldes blant annet merinntekter 

for gebyrer på meglerhenvendelser som er utenfor selvkost.  Planavdelingen hadde et 

mindreforbruk på 0,8 mill, dette skyldes blant annet en vakant stilling og ikke budsjetterte 

tilskudd på 0,4 mill. 

 

 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
31.12.2016 

Ambisjonsnivå  
Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Saksbehandlingstiden for 
søknadspliktige tiltak med:  
3 ukers frist 
 

12 ukers frist 

 
5,5 uker 

 

5,7 uker 

 
3 uker 

 

10 uker 

 
6 uker 

 

12 uker 

 
Ikke oppnådd 
 

Ikke oppnådd 

Antall ulovlighetssaker Antall tilsyn: 14 Antall tilsyn: 25 25 Oppnådd 

Kommunen skal senest 
innen 12 uker avgjøre om 

et mottatt privat 
regulerings-planforslag 
skal sendes på høring og 
legges ut til offentlig 
ettersyn  

Nytt 6 uker 6 uker Oppnådd 

Klagesaker sendt 
fylkesmannen (FM) hvor 
fylkesmannen opphever 

kommunens vedtak 

To vedtak 
opphevet og i 

retur fra FM for 

ny behandling 

Ingen saker 

Ett vedtak 

opphevet og 
i retur fra 
FM for ny 

behandling 

Ikke oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom budsjett og 
regnskap 

-1,8 % 
Avvik mindre 
enn +/- 1 % 

-15,3 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-handelssystem 30 % 100 % 63,5 % Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 96 % 96 % 92,8 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 4,3 4,2 4,2 Oppnådd 
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Kort oppsummert etter 2017 
 Kommunedelplan for Råholt har vært ute på høring. Fylkesmannen fremmet innsigelser til 

flere områder i planforslaget, og det jobbes videre med dette planarbeidet. 

 Områdereguleringsplan for Vilberg har vært ute på høring. Fylkesmannen fremmet 

innsigelser til skoletomt på Tynsåkjordet. Det er gjennomført mekling med Fylkesmannen, 

men meklingen førte ikke fram, så plansaken er oversendt departementet for endelig 

avgjørelse. 

 Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum er i gang. Det er gjennomført 

medvirkningsmøter samt møter med grunneiere og utbyggere. 

 

Virksomheten merker et press på å komme i gang med reguleringsplaner og utbygging, og 

flere større byggeprosjekter er på gang. 

 

Tjenester 

Planavdelingen: 

Kommunestyret vedtok ni detaljreguleringsplaner i 2017. I tillegg ble det vedtatt åtte mindre 

endringer av reguleringsplan. 

Planavdelingen er i gang med flere større planprosesser: 

 Revisjon av kommunedelplan for Råholt.  

 Områderegulering for Eidsvoll sentrum. 

 Rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. 

 Trafikksikkerhetsplan.  

Av aktiviteter er det gjennomført informasjonsmøter og workshops med sentrale aktører og 

grunneiere i forbindelse med kommunens egne planarbeider.  

 

Byggesaksavdelingen:  

Antall byggesaker er betydelig lavere som følge av lov og forskriftsendringer for tiltak unntatt 

søknadsplikt. Det er registrert i alt 280 byggesøknader, 14 forhåndskonferanser og ti 

meldinger om ulovligheter. I tillegg er det daglige henvendelser på e-post, veiledninger både 

pr. telefon og som direkte publikumsveiledning. Avdelingen har betydelig restanse på 

behandling av byggesøknader. Årsaker er blant annet mye tidsbruk på veiledning og 

oppfølging av ufullstendige søknader. Avdelingen har hatt noe sykefravær. Planlagte tiltak for 

å få ned restansene er innleie av hjelp, overtid, vurdere ressurser, samt arbeid med rutiner 

og system. 

 

Det er utført 25 tilsyn med byggetiltak. I tillegg er det utført en rekke befaringer og mindre 

tilsyn i forbindelse med søknadsbehandling, uten egne tilsynsrapporter. 

 

Avdelingen behandlet 15 klager, hvorav tre er avvist, to er tatt til følge, fem er ikke 

ferdigbehandlet og fem er oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  

 

Landbruk og geodata: 

Det er behandlet tolv jordlovssaker og fire konsesjonssaker, hvilket er færre en i 2016. 250 

egenerklæringer om konsesjonsfrihet er behandlet, som kan skyldes økende omsetning av 

utbyggingsarealer og bebygd eiendom over to daa. 18. april fikk kommunene ansvar for 

føring av konsesjonsforhold i Matrikkelen, hvilket medfører et betydelig merarbeid. Det er i 

tillegg besvart flere eiendomsrelaterte henvendelser. 

 

Forvaltning av jordbruksavtalemidler omfatter 256 søknader om produksjons- og 

avløsertilskudd (PT), 22 om tilskudd til spesiell miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap 

(SMIL), 17 om tilskudd til drenering og 91 om regionalt miljøtilskudd (RMP). Samlet 

tilskuddsbeløp var 34 mill. kroner. 

 

Det er behandlet søknader til Innovasjon Norge om investeringsstøtte til landbruksrelaterte 

prosjekter med en samlet investeringsramme på 6 mill. Landbruksavdelingen har vært 
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medarrangør på flere kurs og møter for faglig oppdatering og kompetanseheving for utøvere i 

landbruksnæringa i Eidsvoll i løpet av året. 

 

Det er behandlet 76 delingssaker etter plan og bygningsloven, hvorav 35 er 

dispensasjonssaker, og utført ca. 95 oppmålingsforretninger. Det er behandlet 21 eier-

seksjoneringer der ca. 60 % også har eksklusivt uteareal som medfører 

oppmålingsforretning, og det er utført åtte bygningsplasseringer. 

 

Det er produsert 541 meglerpakker i forbindelse med salg av eiendom, og laget 253 

situasjonsplaner til bruk i byggesaker. 

 

Boligfelt og nye veger adresseres fortløpende og avdelingen har startet føring av nye bygg i 

matrikkelen. Avdelingen holder alle kart og temabaser oppdatert. 

 

Arbeidsnærvær 

Det er samlet sett høyt arbeidsnærvær i virksomheten. Dette skyldes i hovedsak 

langtidsfravær. 

 

Kompetanseutvikling 

Virksomheten har gjennomført følgende kurs/samlinger: 

 Ulike kurs og konferanser i regi av Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus. 

 NKF og Direktoratet for byggkvalitet - Byggesaksdagene og Plan- og byggesaksdagene.  

 GIS (geografiske informasjonssystemer) og kartløsninger.  

 Virksomhetssamling. 
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3.13 Eiendomsforvaltningen 
 

Økonomi 

Eiendom
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -46 883 -42 698 -4 185 110 % -40 050 -44 133

Lønn/sosiale utg 43 318 45 291 -1 973 96 % 43 806 41 548

Andre driftsutgifter 65 285 60 032 5 253 109 % 63 588 61 571

Brutto driftsresultat 61 720 62 625 -905 99 % 67 344 58 986

Netto finans/avsetninger 1 1 0 190 % 1 1 682

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 61 721 62 625 -905 99 % 67 344 60 669  
 
Eiendomsforvaltningen har i 2017 et totalt mindreforbruk på 0,9 mill. pr. 31.12.2017, bedre 

enn forventet i økonomisk rapport 2.  

 

Merinntekter skyldes høyere leieinntekter og mva-kompensasjon enn budsjettert. 

Forskuddsbetalt leie til og med 2019 for Esso stasjon på Minnesund er inntektsført i 2017. 

  

Mindreforbruk lønn- og sosiale kostnader skyldes vakanser samt at det i liten grad er satt inn 

vikarer ved sykefravær ved renholdsavdelingen.  

 

Merforbruk driftsutgifter er knyttet til vedlikehold og skyldes blant annet brakkeleie ved 

Vilberg Ungdomsskole (1,6 mill. som er budsjettert som investering). Revidert budsjett ble 

justert ned med forventet mindreforbruk på 4,7 mill. i økonomisk rapport 2.  

 

 

Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
31.12.2016 

Ambisjonsnivå  
Resultat 
31.12.2017 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Utarbeidelse av 
vedlikeholdsplan 
(Ny tilstandsrapport bygg) 

Tilstandsanalyse 
fra 2011 

Rulleres 2017 
Ikke 
igangsatt 

Arbeidet starter i 2018 

Avholde brukermøter Ikke målt Alle formålsbygg 
Brukermøter 
er 
gjennomført 

Ikke oppnådd for alle bygg 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett  

-2,2 % Avvik +/-1 % -1,4 %  

Bruk av e-handelssystem 49 % 100 % 72,0 % Ikke oppnådd 
MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær totalt 90,6 % 91 % 88,6 % Ikke oppnådd 

Arbeidsnærvær renhold 88 % 90 % 84 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet  4,0 4,2  3,9 Ikke oppnådd 

 

Kort oppsummert etter 2017 
Gjennomføring av vedtatte tiltak i 2017: 

 Foldevegger som skille mellom banene i Eidsvollhallen er montert. 

 Vedlikehold av tak på Myrer er ferdigstilt.  

 Istandsettelse av Morskogen vokterbolig er utført og finansiert av tilskudd fra staten.  

 To prosjektledere ved prosjektavdelingen er ansatt med oppstart i årsskiftet 2017-2018. 

 Råholt bad og Eidsvollhallen har en periode i siste kvartal vært stengt som følge av pålegg 

fra kommuneoverlegen. Det har i perioden vært avsatt store ressurser for å utbedre feil 

og mangler ved badene.  

 Vedlikehold og modernisering av formannskapssal, ordførerkontor og flere møterom er 

prosjektert og gjennomført.  

 I Eidsvollhallen er det foretatt oppussing av tribuner og garderober samt lagt ny takpapp. 

 En rekke fasadevedlikehold er gjennomført på boliger og formålsbygg.  
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 Ventilasjon på Vilberg helsetun er ikke gjennomført. Tiltakene vil komme i etterkant av 

bygging av nytt kjøkken og nytt byggetrinn. 

 Tilstandsrapporter for byggene er ikke innhentet.  

 

 

Tjenester 
Midler til reduksjon av vedlikeholdsetterslep fra 2011 er i 2017 fordelt på følgende 

hovedgrupper.  

 

Type bygg Prosent 

Administrasjonslokaler 2 % 

Barnehagebygg 14 % 

Institusjonslokaler 1 % 

Kommunalt disponerte boliger 50 % 

Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 13 % 

Kommunale kulturbygg 9 % 

Skolebygg 11 % 

  100 % 
 

Tilstandsvurdering på kommunale bygg og boliger ble gjennomført i 2011. Etterslepet på 100 

mill. i 2011 er redusert med 16,5 mill. til 2016. Det er benyttet ytterligere 4,2 mill. i 2017, 

hovedsakelig til tak og fasader.  

 

Arbeidsnærvær 

For virksomheten uten renhold er arbeidsnærværet 95,6 %. Det har vært tilfeller av 

langtidsfravær i alle avdelinger. Arbeidsnærværet på renholdsavdelingen ligger på 84 % som 

medfører at nærværet for virksomheten totalt ligger på 88,6 %. Målet for 2017 på 91 % er 

dermed ikke nådd. 

 

Kompetanseutvikling 

Drift og vedlikeholdsavdelingen har i 2017 gjennomført følgende kompetanseutvikling: 
 Årlig kurs alle teknikere: gjennomgang av betjening el tavler og førstehjelp. 

 Kurs varmearbeider. 

 Fire av teknikerne har vært på legionella kurs. 

 Lift kurs. 

 Kurs vernearbeid. 

 Kurs teknisk drift bad. 

 Kurs i Ik-bygg 

 Nødvendige oppdateringer av kurs i forbindelse med utstyr og sikkerhet. 

 

Renholdsavdelingen: 

 Clean pilot konseptet: Info og veiledning til renholdere. 

 Ledelse renholdsavdelingen deltar i to typer nettverksgrupper (NKF og Clean Pilot) med 

andre kommuner. 

 Teori og praktisk bruk av gulvvaskemaskiner. 

 Grunnleggende renholdskunnskap og produktinformasjon - tips og triks i en travel 

hverdag, hvordan benytte renholdsutsyr riktig. 

 

Virksomheten har fullført deltakelsen i NKF/KS pilotnettverk for boligforvaltning, et nettverk 

som totalt har strukket seg over 2,5 år med fokus på boliger. Virksomheten er medlem av 

ytterligere to nettverk i regi av NKF for henholdsvis bolig og bygg og eiendom.  
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3.14 Felles inntekter og utgifter 
 

Økonomi 

Felles inntekter og 

utgifter
Regnskap i 

år Rev.bud. i år Avvik i kr

Rsk i % av 

rev.bud.

Oppr. bud. i 

år

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter 144 -300 444 -48 % -300 -308

Lønn/sosiale utg -20 364 -4 381 -15 983 465 % 6 584 204

Andre driftsutgifter 74 324 33 162 41 163 224 % 20 656 63 912

Brutto driftsresultat 54 104 28 480 25 624 190 % 26 940 63 809

Netto finans/avsetninger -97 300 -66 413 -30 888 147 % -39 945 -63 085

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk -43 196 -37 932 -5 264 114 % -13 005 724  
 

Kommentarer økonomi 

Felles inntekter og utgifter har et totalt mindreforbruk på 5,3 mill. pr. 31.12.2017 som i 

hovedsak skyldes endringer på pensjonsområdet. 

 

Felles inntekter og utgifter blir benyttet til korrigeringer av blant annet pensjon og tidligere 

års feil. 

 

Mindreutgifter lønn og sosiale utgifter: 

Samlet pensjonskostnad KLP (innbetalt premie inkl. netto premieavvik) har for hele 

kommunen et mindreforbruk på 0,2 mill. (før bestandskontroll), jf. note 5.  Samlet 

pensjonskostnad SPK har for hele kommunen et mindreforbruk på 1 mill. Det ble i siste 

kvartalet 2017 gjennomført en bestandskontroll av ansatte (aktive og tidligere ansatte) 

registrert i lønnssystemet mot ansatte (aktive og tidligere ansatte) registrert hos 

pensjonsleverandøren KLP. Kontrollen avdekket at kommunen har betalt 9,9 mill. for mye i 

pensjonspremie i perioden 2012-2016. Som følge av bestandskontrollen er det periodisert 

14,3 mill. i mindreutgifter fra 2018 til 2017. 

 

Inntektsført premieavvik KLP er 10,8 mill. lavere enn budsjettert. Dette må sees i 

sammenheng med lavere innbetalt pensjonspremie på 11 mill. (netto mindreforbruk 0,2 

mill.). 

 

Pensjon SPK har et mindreforbruk på 0,7 mill. på dette ansvaret hovedsakelig som følge av 

endringer i premieavvik. 

 

Rest lønnspott er 3,5 mill. 

 

Merforbruk andre driftsutgifter: 

 Ankertunet barnehage er budsjettert som investeringsprosjekt, men 10,7 mill. er belastet 

driftsregnskapet som «andel goodwill til drift».  

 Avskrivninger er budsjettert for lavt med 30,9 mill. Dette skyldes i hovedsak 

ekstraordinære avskrivninger på grunn av nedjustert avskrivningstid for veger. 

 

Netto finans/avsetninger har merinntekter som følge av at motpost avskrivninger er 

budsjettert for lavt med 30,9 mill. 

 

All utligning av sykepenger mottatt for perioden 2013-2015 er utlignet mot krav sendt NAV. 

Hittil er det tilbakeført inntekt på denne perioden på over 4 mill. på virksomhetene i 2017. 

Det står fortsatt igjen kr 0,7 mill. som er purret NAV hvor resultatet er uavklart og derfor er 

avsatt til tap på krav og fremkommer her som merforbruk. 
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4  Investering 
 

Område Regnskap 

2017 

Just. 

budsjett 

2017 

Oppr. 

budsjett 

2017 

Regnskap 

2016 

Politisk ledelse 0 0 0 125 

Eventuelt andre 0 0 0 162 

Barnehage 33 374 42 383 27 280 2 539 

Boliger 31 169 46 580 84 150 7 490 

Dammer og naturforvaltning 637 697 14 800 1 240 

Eiendom 9 183 15 434 23 116 15 974 

Egenkapitalinnskudd KLP 3 481 3 481 3 279 3 175 

Kirker og gravplasser 3 100 3 100 3 100 508 

Kultur 327 327 0 0 

Pleie og omsorg 14 466 23 020 35 896 44 170 

Sentraladministrasjonen 61 189 55 000 35 000 49 810 

Samferdsel og infrastruktur 21 368 27 100 36 300 23 390 

Skole 24 448 47 091 251 150 25 553 

Selvkost 31 738 44 476 65 076 41 246 

Sum investeringer 234 479 308 688 579 147 215 381 

 

Totalt ble 234,5 mill. investert i 2017. Dette er 74,2 mill. lavere enn revidert budsjett.  

 

Tabellen tar ikke med salgsinntekter, øremerkede tilskudd og annen finansiering. 

 

Barnehage 

Kjøp av Ankertunet barnehage og utvidelse av Råholtbråtan barnehage er de største 

prosjektene for barnehageområdet. 

 

Boliger 

Nye boliger til funksjonshemmede på Frankens og boliger til psykisk helse på Gruehagan er 

prosjekter under oppføring. I tillegg er det kjøpt flyktningeboliger. 

 

Pleie og omsorg 

Hovedsakelig gjelder dette sluttføring av byggetrinn 1 og oppstart av byggetrinn 2 på Vilberg 

kompetansesenter. 

 

Sentraladministrasjon 

Midlene er hovedsakelig benyttet til utlån og betalte avdrag startlån. 

 

Samferdsel og infrastruktur 

Midlene er hovedsakelig benyttet til oppgradering av vegnettet og trafikksikringstiltak. 

 

Skole 

Midlene er hovedsakelig benyttet til kjøp av brakker til Dal skole og oppgradering av Vilberg 

ungdomsskole. 

 

Selvkost 

Midlene er hovedsakelig benyttet til oppgradering av vannledningsnettet, reservevann og 

overtagelse av Damtjern vannverk. I tillegg kommer utgifter knyttet til Bårlidalen 

renseanlegg. 
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5 Investeringsprosjekter status og kommentar pr. prosjekt 
 

Prosjekt Status Ramme Kommunestyret 

Akkumulert 

regnskap 
tom.2017  

Akkumulert 

budsjett 
tom.2017  

Avvik akk. 

regnskap - 
akk.budsjett  

Ramme 

etter  
HP 18-21  

Skole               

P4800000 Lekeapparater skole I arbeid RU 
PS 42/17, PS100/16, PS82/17,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 74/14 736 1 100 -364   

P4820000 Råholt barneskole 

fire-parallell I arbeid FR 

PS 42/17, PS100/16,PS82/17,PS 15/104, 

PS 16/78  2 247 3 500 -1 253 252 000 

P4823002 IKT-utstyr skoler. 
Årlig utskifting I arbeid RU PS 42/17, PS 100/16,PS 15/104  4 116 4 000 116   

P4823003 Inventar skoler I arbeid RU PS 42/17,PS 15/104  569 800 -231   

P6721530 Rehab Bønsmoen 
skole 

Avsluttes som 
egen sak JT 

Ksak 13/88 ØR 2KSAK 71/12 Nytt vedtak 

ksak 81/10ksak 81/10ksak 101/09 samt 
inventarksak 24/09ksak 136/09ksak 
108/08ksak 137/08K58/08ksak 137/08 
overstyrer K137/07ksak 137/08 
overstyrer K129/04oppr.b. 
K137/07oppr.b. K129/04oppr.b. K143/03 112 799 101 581 11 218 0 

P6721610 Rehabilitering 
Langset skole 

Avsluttes som 
egen sak OR 

PS 42/17,PS 16/41 ksak 15/50, ksak 

14/61, ksak 14/53, ksak 14/46, ksak 
88/13, ksak 45/13,ksak 38/13,ksak PS 
12/117,ksak 71/12,Ksak 81/10 162 931 159 733 3 198 0 

P6721611 Kjøp av tomt Rom 
Eiendom Langset Ferdig OR 

PS 100/16,PS 15/104, PS 16/41 ksak 
15/50, ksak 14/61, ksak 14/53, ksak 
14/46, ksak 88/13, ksak 45/13,ksak 

38/13,ksak PS 12/117,ksak 71/12,Ksak 
81/10 2 037 2 037 0   

P6721620 RUSK utstyr og 
inventar I arbeid OR 

PS 82/17,PS42/17,,PS 15/104, PS 16/41 
ksak 74/14 5 375 5 800 -425 0 

P6721711 Dal skole. Kjøp av 

brakker I arbeid JT PS 43/17,PS100/16, 6 320 5 900 420 0 

P6721712 Dal skole. Kjøp av 

brakker. Inventar Ferdig OR   495 500 -5   

P6721760 Vilberg ungdomsskole I arbeid OR 
PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 15/98, ksak 74/14 17 528 37 740 -20 212 218 000 
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Prosjekt Status Ramme Kommunestyret 

Akkumulert 
regnskap 
tom.2017  

Akkumulert 
budsjett 
tom.2017  

Avvik akk. 
regnskap - 
akk.budsjett  

Ramme 
etter  
HP 18-21  

P6721800 Vilberg barneskole I arbeid FR 
PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 15/98, ksak 74/14 2 488 3 222 -734 350 400 

P6721810 Utvidelse Råholt 
Ungdomsskole I arbeid OR 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 
14/53, ksak 14/46, ksak 88/13, ksak PS 
117/12, ksak 41/10 94 713 94 912 -199 98 052 

P6721870 RUSK kulturdel utstyr 
og inventar I arbeid OR PS 82/17,PS42/17,PS 15/104  3 781 4 000 -219 0 

P6748000 Læringssenteret Ås 
skole Inventar og fibernett I arbeid OR PS 82/17, 271 400 -129   

P7002185 Ås skole, SFO og 1 

trinn 

Avsluttes som 

egen sak JT 

PS 42/17,PS 15/104, PS 16/41 ksak 
48/15, ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 
14/53, ksak 14/46, ksak 12/118, ksak 

13/88 20 776 21 350 -574   

P7002186 Ås skole, utstyr og 
inventar 

Avsluttes som 
egen sak OR PS 42/17,PS 74/14  0 600 -600   

Barnehager               

P4500000 Lekeapparater 
barnehager I arbeid RU 

PS 42/17, PS100/16,PS 15/104, PS 16/41 
ksak 74/14 724 750 -26   

P4521850 Barnehagetomt 
Sørbygda 

Ikke 
igangsatt FR PS 82/17, PS100/16, 0 100 -100 8 000 

P4521860 Stensby barnehage 
vognskjul Ferdig JT PS 82/17, PS100/16, 493 600 -107   

P4521870 Vilberg barnehage 

vognskjul Ferdig JT PS 82/17,PS 15/104, PS 16/78  747 750 -3   

P6721735 Kjøp av Ankertunet 
barnehage I arbeid OR PS 68/17, 15 499 27 000 -11 501 27 000 

P6721750 Ås barnehage I arbeid FR 
PS 82/17, PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 74/14 181 1 000 -819 86 000 

P6721770 Bønsmoen barnehage 
utvidelse 

Avsluttes som 
egen sak OR 

PS 42/17,PS 16/41 ksak 74/14,ksak 

14/61, ksak 14/53, ksak 14/46, ksak 

88/13, ksak 45/13,ksak 118/12, ksak 
69/12, ksak 93/11 31 194 32 532 -1 338 32 532 
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Prosjekt Status Ramme Kommunestyret 

Akkumulert 
regnskap 
tom.2017  

Akkumulert 
budsjett 
tom.2017  

Avvik akk. 
regnskap - 
akk.budsjett  

Ramme 
etter  
HP 18-21  

P6721790 Råholtbråtan 
barnehage utvidelse I arbeid OR 

PS 82/17, PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 14/61, ksak 14/53, ksak 
38/13, ksak 88/13,ksak 45/13,ksak 
69/12,ksak 93/11 18 884 14 000 4 884 48 600 

Pleie og omsorg               

P3800003 Vilberg helsetun 

speilskap Ferdig JT PS 42/17, PS100/16,PS 15/104  0 400 -400   

P3800004 Pålsejordet 

vaskemaskin/tørketrommel 
(Industri) 

Ikke 
igangsatt 

 
PS 100/16, 0 100 -100   

P3803500 Mobiltelefoner pga. 
trygghetsalarmer 

Ikke 
igangsatt 

 
PS 100/16, 0 250 -250   

P3880001 KØH utstyr og 
inventar Ferdig JT PS 42/17,PS 16/78  0 100 -100   

P6703320 Inventar 
sykehjemsrom I arbeid RU 

PS 42/17, PS100/16,PS 15/104, PS 16/41 
ksak 74/14 965 1 100 -135   

P6703330 Vilberg bosenter. 

Kjøkken i boligene Ferdig RU PS 82/17,PS100/16, 149 250 -101   

P6703340 Vilberg bosenter. 
Etablering av terrasser. Ferdig OR PS 100/16, 239 300 -61 300 

P6738401 Legevakt / 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold I arbeid OR 

PS 42/17,PS100/16,PS 15/104, PS 16/41 
ksak 48/15, ksak 74/14 56 864 59 000 -2 136 59 000 

P6738402 Inventar byggetrinn 1 
Vilberg I arbeid OR PS 100/16, 1 656 2 000 -344   

P6738403 Vilberg helsetun 
utvidelse. Byggetrinn 2. I arbeid FR PS 82/17,PS100/16, 4 737 3 000 1 737 90 000 

P6738430 Bolig til 
vanskeligstilte I arbeid FR 

PS 42/17,PS 15/104, PS 16/41 ksak 
118/12 0 6 011 -6 011   

P6738530 Vilberg helsetun 
kjøkken inventar og utstyr Ferdig FR PS 100/16, 294 300 -6   

P7004606 Brensmork 

ombygging til helsetjenester I arbeid FR PS 82/17, 15 750 -735 20 500 

Boliger               

P3103481 Rullestolrampe 
Siggerudhagan Ferdig OR Adm overføring samme sektor, 190 190 0   

P6738200 Feiring aldershjem 
ombygging til omsorgsboliger I arbeid FR 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/78  925 2 000 -1 075 23 000 
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Prosjekt Status Ramme Kommunestyret 

Akkumulert 
regnskap 
tom.2017  

Akkumulert 
budsjett 
tom.2017  

Avvik akk. 
regnskap - 
akk.budsjett  

Ramme 
etter  
HP 18-21  

P6738330 Frankens nye boliger 
funksjonshemmede I arbeid OR 

PS 82/17,PS100/16,PS 15/104, PS 16/41 
ksak 15/98, ksak 74/14 8 927 15 400 -6 473 41 200 

P6738400 Flyktningboliger I arbeid RU PS 82/17,PS42/17,PS 15/104, PS16/78  4 774 6 907 -2 132   

P6738407 Lundsgutua 33 Ferdig OR Adm overføring samme sektor, 4 019 4 004 15   

P6738408 Morkvegen 43, C1 Ferdig OR Adm overføring samme sektor, 2 576 2 576 0   

P6738409 Morkvegen 43, C4 Ferdig OR Adm overføring samme sektor, 2 636 2 636 0   

P6738440 Gruehagan boliger 
psykisk helse I arbeid OR 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 
14/53, ksak 14/46 11 788 17 000 -5 212 48 700 

P6738900 Styrilia 49, 
Forsikringsoppgjør Ferdig OR   2 467 0 2 467   

Kirker og gravplasser               

P1950460 Tilskudd utstyr 
kirkegårdene I arbeid RU 

PS 42/17, PS100/16,PS 15/104 ksak 
74/14, Ksak 14/46, ksak 13/109, ksak 
118/12,ksak 93/11 950 1 100 -150   

P1950524 Feiring kirke. HMS-
tiltak Ferdig OR PS 100/16, 150 150 0   

P1950525 Råholt utvidelse av 

gravplass I arbeid OR PS 100/16, 200 200 0   

P1950540 Eidsvoll kirke 
kirketårn I arbeid OR PS 100/16, 3 100 3 100 0   

Dammer og naturforvaltning               

P6161050 Oppgradering 
dammer I arbeid RU 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 74/14,ksak 14/53, ksak 
14/46, ksak 45/13, ksak PS 117/12, ksak 
71/12,  ksak 43/11 1 341 1 400 -59   

Eiendom               

P1412000 Rådhuset - 
ombygging av andre og tredje 
etasje I arbeid FR PS 100/16, 217 2 200 -1 983 2 200 

P1412100 Rådhuset. 
Glassganger med soldemping 

(alle etasjer) I arbeid OR PS 100/16, 1 077 2 400 -1 323 2 400 
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Prosjekt Status Ramme Kommunestyret 

Akkumulert 
regnskap 
tom.2017  

Akkumulert 
budsjett 
tom.2017  

Avvik akk. 
regnskap - 
akk.budsjett  

Ramme 
etter  
HP 18-21  

P4823004 BOA strakstiltak I arbeid OR 
PS 42/17, PS82/17, PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/78  2 657 2 200 457 2 200 

P6706840 Maskiner og utstyr 
fdv I arbeid RU 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 74/14, ksak 14/53, ksak 

14/46, ksak PS 117/12,ksak 71/12, ksak 
93/11, ksak 81/10 3 585 3 468 117   

P6706960 Ladestasjon El-biler 

offentlige bygg I arbeid RU PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104  715 830 -115   

P6750300 Eidsvollhallen 
oppgradering av dusjanlegg Ferdig OR PS 42/17,PS100/16,PS 15/104  2 031 2 000 31   

P6750340 Råholt 
svømmeanlegg 2. etasje 

Avsluttes som 
egen sak OR PS 42/17,PS 15/104  7 305 7 305 -0   

P6750350 Råholt 
svømmeanlegg unttatt areal 
2.etasje 

Avsluttes som 
egen sak OR 

PS 42/17,PS100/16,PS 16/78 ksak 
15/98, ksak 15/48, ksak 14/61, ksak 
14/46, adm,ksak 88/13 98 037 99 217 -1 180 0 

P6750510 Råholthallen - nytt 
tak I arbeid JT 

PS 42/17,PS 16/41 ksak 15/48, ksak 
14/61, ksak 14/53, ksak 88/13,ksak 
45/13,ksak PS 12/117 3 937 4 202 -265   

P6750540 Råholthallen 

publikumsinngang og parkering I arbeid FR PS 42/17,PS100/16,PS 16/41 ksak 15/98 136 700 -564   

P6765800 Brannsikring og Sd 
anlegg I arbeid RU 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 

PS 16/41 ksak 15/98, ksak 48/15, ksak 
ksak 74/14, ksak 14/53, ksak 88/13,ksak 
118/12 5 489 6 020 -531   

P6765901 Brannstasjonen. 

Fasade Ferdig JT PS 42/17,PS100/16,PS 15/104, PS16/42  2 074 2 350 -276 2 350 

P6767020 Inngangspartier i 
offentlige bygg I arbeid RU 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 74/14 1 503 1 503 -0   

P6767030 Hms tiltak offentlige 
bygg I arbeid RU 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 74/14 1 279 1 315 -36   

P7004603 Brensmork 
hybelbygg. Ombygging av 
hybler og 
fasaderehabilitering/balkonger I arbeid FR 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/78  163 200 -37 3 700 
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Prosjekt Status Ramme Kommunestyret 

Akkumulert 
regnskap 
tom.2017  

Akkumulert 
budsjett 
tom.2017  

Avvik akk. 
regnskap - 
akk.budsjett  

Ramme 
etter  
HP 18-21  

P7004605 Brensmork heis Ferdig JT PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 16/78  1 530 1 700 -170   

P7004700 Områdeplan med 

utbyggingsavtale for 
Lundsjordet I arbeid RU 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 14/61, ksak 14/46 1 016 1 450 -434   

Kultur               

P5050461 Panorama trådløst AV 
system Ferdig OR Adm overføring samme sektor, 172 172 -0   

P5090100 Bil til jobbsenteret Ferdig OR Adm overføring samme sektor, 155 155 0   

Samfersel og infrastruktur               

P6107000 Maskiner veg I arbeid RU 

PS 42/17,PS82717,PS100/16,PS 15/104, 

PS 16/41 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 
14/53, ksak 45/13, ksak 118/12, sak 
69/12og ksak 88/13, ksak 93/11 10 374 11 711 -1 337   

P6150100 Veisystem Myhrer I arbeid OR PS 15/104, PS 16/41  164 752 -588   

P6176020 Ramme opprustning 
av kommunale veger I arbeid RU 

PS 82/17,PS43/17,PS42/17,PS100/16,PS 
15/104, PS 16/41 ksak 74/14, ksak 

14/61, ksak 14/53, ksak 45/13, ksak 
118/12, ksak 69/12,ksak PS 93/11 46 164 47 063 -899   

P6176140 Ramme for 
trafikksikkerhet I arbeid RU 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 74/14, 13/109, ksak 
88/13, ksak 45/13, ksak 12/117, ksak 
69/12, 981/10, 32/10, 101/09 23 478 29 630 -6 152   

P6176540 Bønsdalen bru Ferdig OR 
PS 42/17,PS15/104, PS33/16 ksak 
74/14, ksak 15/98 5 673 5 700 -27 5 700 

P6176800 Ramme for 
oppgradering av veglyset I arbeid OR 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 

PS 16/41 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 
14/46, ksak 45/13, ksak PS 12/117, ksak 
69/12, ksak 93/11 17 383 16 705 678   

Selvkost               

P6162000 Biler og maskiner 
vannverk I arbeid RU 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 15/98, ksak 74/14 2 885 4 240 -1 355   
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Prosjekt Status Ramme Kommunestyret 

Akkumulert 
regnskap 
tom.2017  

Akkumulert 
budsjett 
tom.2017  

Avvik akk. 
regnskap - 
akk.budsjett  

Ramme 
etter  
HP 18-21  

P6162010 Ramme for 

oppgradering av 
vannledningsnettet I arbeid RU 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 14/74, ksak 14/53, ksak 
14/61, ksak 45/13, ksak 118/12, ksak 

71/12, ksak 101/09, 
10/09,111/06,118/05 26 865 33 887 -7 022   

P6162030 Reservevann I arbeid OR 
PS 42/17,PS43/17,PS100/16,,PS 15/104, 
PS 16/78  12 851 28 000 -15 149 35 000 

P6162100 Damtjern vannverk I arbeid FR PS 82/17,PS100/16, 2 631 1 250 1 381 10 000 

P6162220 Tisjøen Vba 
fullrensing I arbeid FR 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/78  334 317 17 62 200 

P6163510 Oppgradering av 
driftsovervåkning I arbeid RU 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 14/74, sak 14/53, ksak 
14/46, ksak 88/13, ksak 118/12 2 778 3 335 -557   

P6163520 Ramme for 

oppgradering av 
pumpestasjoner I arbeid RU 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/78  4 976 5 773 -797   

P6163560 Ramme for 
oppgradering av avløpsnettet I arbeid RU 

PS 15/104, PS 16/41 ksak 74/14, 14/61, 
ksak 14/46,  8 575 10 656 -2 080   

P6163561 Nyanlegg 
saneringsplan avløp I arbeid RU 

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104, 
PS 16/41 ksak 74/14, 14/61, ksak 14/46,  10 839 9 965 874   

P6163562 Biler og maskiner 
avløp I arbeid RU PS 42/17,PS100/16,PS 15/104, PS 16/78  7 075 7 400 -325   

P6163670 Pumpestasjon 
Bønsdalen Rehab P10 I arbeid OR 

PS 82/17,PS42/17,,PS 15/104, PS 16/41 
ksak 74/14, ksak 13/109, ksak 11/12 2 807 2 800 7 5 000 

P6165270 Bårlidalen 
renseanlegg, oppgradering I arbeid JT 

PS 16/41 ksak 15/98, ksak 15/50,ksak 
74/14, ksak 14/61, ksak 13/45, ksak 

13/109, ksak 118/12,ksak PS 12/117, 
ksak 71/12,81/10, 101/09 292 687 282 197 10 490 282 197 

P6406960 Utstyr oppmåling I arbeid RU 
PS 15/104, PS 16/41 ksak 74/14, ksak 
14/61, ksak 14/46 377 562 -184   
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Investeringsprosjekter 

Skole 

Dal skole. Kjøp av brakker 

Brakkene er satt i drift. Alle mottatte krav er bokført og regnskapet viser en overskridelse, men 

flere beløp er omtvistet og ikke utbetalt.  

Dal skole. Kjøp av brakker. Inventar 

Nødvendig inventar er kjøpt inn ved nyetablerte brakker ved Dal skole. Prosjektet er avsluttet 

innenfor budsjettert ramme. 

IKT-utstyr skoler. Årlig utskifting 

Det er investert i 20 nye klassesett med PC’er og i multimediautstyr i 3 klasserom. 

Inventar skoler 

Det er investert i nytt inventar i 3 klasserom. 

Lekeapparater skole 

Det er investert i lekeapparater ved 3 skoler. 

Læringssenteret Ås skole Inventar og fibernett 

Arbeid pågår. Mindreforbruk overføres 2018 og opprinnelig ramme forventes å holde.  

Rehab Bønsmoen skole 

Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret. 

Rehabilitering Langset skole 

Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret. 

RUSK kulturdel utstyr og inventar 

Utstyr og inventar til lyd og bilde er kjøpt inn til kultursal. Prosjektet løper videre i 2018 og 

forventes ferdigstilt i 2018 innenfor opprinnelig ramme.  

RUSK utstyr og inventar 

Komplettering av utstyr etter ombyggingen. Mindreforbruk fra 2017 overført 2018. Ingen ny 

bevilgning utover tidsforskyvning. Forventes ferdigstilt i 2018 innenfor opprinnelig ramme. 

Råholt barneskole fire-parallell 

Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite. 

Utvidelse Råholt Ungdomsskole 

Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt, men komplettering av teknisk anlegg etter ombygging 

gjenstår. Det forventes et mindreforbruk mot opprinnelig ramme. Forventes ferdig i 2018. 

Kommunen har mottatt sluttutbetaling av spillemidler på 1,1 mill. som er inntektsført på 

prosjektet.  

Vilberg barneskole 

Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite. 

Vilberg ungdomsskole 

Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite. 

Ås skole, SFO og 1 trinn 

Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret. 

Ås skole, utstyr og inventar 

Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret. 

Barnehager 

Barnehagetomt Sørbygda 

Midler avsatt til framtidig tomt. Tomt ikke avklart. Foreløpig ramme.  

Bønsmoen barnehage utvidelse 

Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret. 

Kjøp av Ankertunet barnehage 
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Kommunestyret vedtok i PS 68/17 å sette av 27 mill. til overtakelse av Ankertunet barnehage 

med fire avdelinger på Eidsvoll Verk. Budsjettet er tillagt investeringsbudsjettet. Imidlertid er 

deler av kontraktssummen ført i driftsregnskapet som andel goodwill. Prosjektet forventes 

avsluttet i økonomisk rapport 2 2018 siden noen tilpasninger mot kommunal infrastruktur 

gjenstår, og det ventes mindreforbruk mot opprinnelig ramme siden deler av utgiftene er ført i 

driftsregnskapet.  

Lekeapparater barnehager 

Rullerende prosjekt. Pengene er i 2017 brukt til formål ved Stensby og Vilberg barnehage. 

Stensby: Innkjøp og montering av nytt klatrestativ med fallunderlag samt en liggende klatrevegg 

i en skråning. 

Vilberg: Innkjøp og montering av nytt balanse/lekeapparat i fem moduler. 

Råholtbråtan barnehage utvidelse 

Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite. 

Stensby barnehage vognskjul 

Ved Stensby barnehage er det bygd nytt vognskjul. Arbeidet ble noe billigere enn justert 

totalramme (0,6 mill.) og avsluttes med et mindreforbruk på 0,1 mill.  

Vilberg barnehage vognskjul 

Ved Vilberg barnehage er det bygd nytt vognskjul. Ferdigstillelsen i 2017 er finansiert med 

overføring fra driftsbudsjettet, 0,15 mill. Akkumulert regnskap viser 0,75 mill. og avviker ikke fra 

justert totalramme etter nevnte endringer. 

Ås barnehage 

Reguleringsarbeid pågår. 

Pleie og omsorg 

Bolig til vanskeligstilte 

Midler avsatt til framtidig kjøp. 

Brensmork ombygging til helsetjenester 

Planlegging pågår. Foreløpig ramme. 

Inventar byggetrinn 1 Vilberg 

Utbedring og økning av garderobekapasitet gjenstår. Opprinnelig ramme ventes å holde.  

Inventar sykehjemsrom 

Virksomheten har oppgradert utstyret knyttet til sykehjemsrommene til utstyr med bedre 

funksjonalitet. En vesentlig del av dette er nye 2-motors senger. I tillegg er midlene brukt å å 

utstyre to nye dobbeltrom på helsetunet. Rullerende. 

KØH utstyr og inventar 

Utstyr og inventar er kjøpt inn og hovedsakelig finansiert ved bruk av tilskudd (0,9 mill). 0,1 mill. 

er bevilget av kommunestyret i 2016. Akkumulert utgift viser 1 mill. 

Legevakt / øyeblikkelig hjelp døgnopphold 

Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite. Budsjettert tilskudd i 2017 med 

13 mill. er ikke mottatt i 2017. 

Mobiltelefoner pga. trygghetsalarmer 

Avsluttet 

Pålsejordet vaskemaskin/tørketrommel (Industri) 

Avsluttet. 

Vilberg bosenter. Etablering av terrasser. 

Arbeidet er ferdig innenfor opprinnelig ramme. 

Vilberg bosenter. Kjøkken i boligene 

Kjøkkenløsninger tilpasset bruker og beboere ved Vilberg bosenter er etablert. Akkumulert 

regnskap er 0,1 mill. lavere enn opprinnelig ramme. 

Vilberg helsetun kjøkken inventar og utstyr 

Mattransporttraller er kjøpt inn iht. opprinnelig ramme. Budsjettet for prosjektet er redusert og 

bevilgningen i budsjettet for 2018 (5 mill.) til dette prosjektet er samlet i investeringsprosjektet 

Vilberg helsetun byggetrinn 2. 

Vilberg helsetun speilskap 

Prosjektet er avsluttet og utgifter både fra 2016 og 2017 som var ført som investering, er flyttet 
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til driftsregnskapet da prosjektet ikke tilfredsstilte kravene til investering.  

Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2. 

Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite. 

Boliger 

Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger 

Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite. 

Flyktningboliger. 

Midler i prosjektet er delvis benyttet til å finansiere innkjøp av boliger i Lundsgutua 33 og to 

boliger i Morkvegen 43. Prosjektet har budsjettert med 3 mill. i årlig tilskudd fra Husbanken. 

Tilskuddene utbetalt i 2017 er inntektsført på de to boligene i Morkvegen 43 med 0,7 mill.  

Frankens nye boliger funksjonshemmede 

Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite. 

Gruehagan boliger psykisk helse 

Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite. 

Lundsgutua 33 

Kjøp av boligen er skilt ut fra, og er finansiert med overføring fra, prosjekt Flyktningboliger.  

Morkvegen 43, C1 

Kjøp av boligen er skilt ut fra, og er finansiert med overføring fra, prosjekt Flyktningboliger. 

Tilskudd fra Husbanken er inntektsført med 0,3 mill. 

Morkvegen 43, C4 

Kjøp av boligen er skilt ut fra, og er finansiert med overføring fra, prosjekt Flyktningboliger. 

Tilskudd fra Husbanken er inntektsført med 0,4 mill. 

Rullestolrampe Siggerudhagan 

Rullestolrampe er montert ved kommunal bolig på Siggerudhagan. Investeringene var ikke 

budsjettert og er finansiert med overføring fra driftsbudsjettet. 

Styrilia 49, Forsikringsoppgjør 

Omsorgsboligen har blitt rammet av brann. Bygningen er gjenoppbygd med forsikringsoppgjør, 

men forsikringen dekker ikke oppgradering til dagens krav i byggeforskriften.  

Kirker og gravplasser 

Eidsvoll kirke kirketårn 

Nødvendige oppgraderinger ved kirketårnet i Eidsvoll kirke. Sintef og Riksantikvaren har vurdert 

forholdene ved tårnfoten. Prosjektet ble dyrere enn antatt og kommunestyret tilleggsbevilget 

2,45 mill. utover de 0,65 mill som første budsjettestimat antydet, total bevilgning og utbetaling 

utgjør 3,1 mill.  

Etter ferdigstillelse, var prosjektet likevel billigere enn forutsatt og 0,4 mill. er søkt omdisponert i 

PS 22/18. Dette ble ikke vedtatt og beløpet tilbakebetales i 2018 og vil redusere de akkumulerte 

utgiftene.  

Feiring kirke. HMS-tiltak 

Nødvendige HMS-tiltak ved Feiring kirke, blant annet til varmestyring og tårnlukene. Noe 

tilpasning til HC. Midlene er overført fra kommunen iht. opprinnelig ramme. 

Råholt utvidelse av gravplass 

Midlene er overført fra kommunen iht. opprinnelig ramme. 

Tilskudd utstyr kirkegårdene 

Midlene er overført fra kommunen iht. rullerende budsjett 

Dammer og naturforvaltning 

Oppgradering dammer 

Rullerende budsjett og investeringsmidler i 2017 knyttet til dammer er hovedsakelig benyttet til 

konsulenter for dambølgeberegninger og tekniske planer for Tisjøen og konsulentarbeider før 

overtakelse av Nord Fløyta. I Jønsjøen er det arbeidet med fjerning av torv i vannet. Tiltakene er 

utført etter prioriteringsliste fra NVE.  

Eiendom 

BOA strakstiltak 

Arbeidene pågår fremdeles, men bygget er tatt i bruk. Merforbruk mot opprinnelig ramme dekkes 

inn i ØR1. 

Brannsikring og Sd anlegg 

Branndører er satt inn ved Vilberg helsetun for å lukke avvik etter branntilsyn. Nyetablering av 
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SD anlegg. Rullerende.  

Brannstasjonen. Fasade 

Ferdig. 

Brensmork heis 

Arbeidene er avsluttet med et mindreforbruk på 0,17 mill. mot justert totalramme. 

Brensmork hybelbygg. Ombygging av hybler og fasaderehabilitering/balkonger 

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2018. Midler i 2017 er benyttet til prosjektering. 

Foreløpig ramme. 

Eidsvollhallen oppgradering av dusjanlegg 

Arbeide i garderober og dusjer er gjennomført med kun et mindre avvik mot opprinnelig ramme, 

0,03 mill. 

Hms tiltak offentlige bygg 

Rullerende bevilgning.  

Inngangspartier i offentlige bygg 

Rullerende bevilgning. 

Ladestasjon El-biler offentlige bygg 

Rullerende bevilgning. Kommunen har inntektsført totalt 0,14 mill i form av statlige overføringer 

på prosjektet.  

Maskiner og utstyr fdv 

Rullerende bevilgning.  

Områdeplan med utbyggingsavtale for Lundsjordet 

Områdeplanen for Lundsjordet er under utarbeidelse og området planlegges for salg. Rullerende.  

Rådhuset – ombygging av andre og tredje etasje 

Pågår. Foreløpig ramme. 

Rådhuset. Glassganger med soldemping (alle etasjer) 

Pågår. Opprinnelig ramme.  

Råholt svømmeanlegg. 2.etasje.  

Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret. 

Råholt svømmeanlegg unntatt areal 2.etasje 

Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret. 

Råholthallen – nytt tak 

I arbeid. Fortsatt utbedring av takarbeid som ikke er ferdigstilt. Justert totalramme. 

Råholthallen publikumsinngang og parkering 

Pågår. Klar for anbudsutsendelse.  

SALG DELER AV 74/4-NYE GBR 74/92, 74/93 

Salg av Steinerskolen. 

Kultur 

Bil til jobbsenteret 

Det er kjøpt inn bil til jobbsentret. Denne er ikke budsjettert under investeringer og driftsmidler 

finansierer investeringen. 

Panorama trådløst AV system 

Ved Panorama ble det bevilget midler i driftsbudsjettet til oppgradering av AV- og 

multikabelsystem. Driftsmidler finansierer investeringen. 

Samferdsel og infrastruktur 

Bønsdalen bru 

Rehabilitering av Bønsdalen bru besto i å rehabilitere og utbedre pilarer og landkar. Det ble også 

bygget ny bru, samt brudekke med et mindreforbruk mot opprinnelig ramme på 5,7 mill.  

Maskiner veg 

Hjullaster og varebil er kjøpt inn i 2017. Innbytte av gammel hjullaster, 0,4 mill. er inntektsført 

og budsjettjustert i ØR2. Rullerende prosjekt. Mindreforbruk i 2017 overføres 2018. 

Ramme for oppgradering av veglyset 

I 2017 ble sone 2 påbegynt og avsluttet. Sone 3 ble påbegynt. Kommunen har mottatt tilskudd 

fra Enova som er inntektsført på prosjektet med 0,23 mill. 
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Ramme for trafikksikkerhet 

Fortau ved Finbråtavegen er ferdigstilt, sluttoppgjør avventes. Tilskudd på 1 mill. fra Aksjon 

skoleveg er mottatt, budsjettert med 1,2 mill.  

Ved Martin Johansenveg på Råholt er det utført arbeid for å sikre myke trafikanter. Nytt fortau 

med kantstein ved Langsetvegen, asfaltering gjenstår. Rullerende prosjekt.   

Ramme opprustning av kommunale veger 

Prioriterte prosjekter i 2017 har vært i Gullverket og Nordbygda .I Gullverket og i Feiring er 

vegene dypstabilisert for å tåle høyere aksellast. Rullerende prosjekt med mindreforbruk i 2017.  

Vegsystem Myhrer 

Planarbeid for områderegulering Myrer er igangsatt. Det er gjennomført geotekniske 

undersøkelser, og det er bestilt trafikkanalyse og prosjektering av byggeplan. Forventet 

utleggelse av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 3. kvartal 2018. Prosjektet er definert under 

opprinnelig ramme.  

Selvkost 

Biler og maskiner avløp 

To varebiler. En bil er byttet inn. En el-bil er bestilt i 2017 for levering i 2018. Rullerende prosjekt 

med mindreforbruk i 2017.  

Biler og maskiner vannverk 

Ingen kjøp i 2017, men midler videreføres til 2018: Gravemaskin, lastebil og vaktbil er planlagt 

innkjøpt i 2018. Rullerende.  

Bårlidalen renseanlegg, oppgradering 

I løpet av 2017 er ombygging av renseanlegget i Bårlidalen sluttført og byggeteknisk overtakelse 

er gjennomført, mens prosessteknisk overtakelse gjenstår. Gjennom hele året har det vært 

jobbet med utbedring av mangler og innjustering av anlegget. Dette arbeidet vil fortsette utover i 

2018, inntil prosessteknisk overtakelse er gjennomført. 

 

Når det gjelder tvister med entreprenører, så har kommunen inngått forlik med ØM Fjeld AS, 

mens det i saken mot Lunder og Aas As er besluttet å anke dommen fra tingretten. De andre 

tvistene er foreløpig uavklarte og vil bli fulgt opp videre i tett samarbeid med advokatfirmaet 

Mageli AS. 

Prosjektet hadde et regnskapsteknisk merforbruk i 2017 mot justert totalramme, men da er ikke 

tilbakeholdt midler tatt med i beregningen. 

Damtjern vannverk 

Damtjern vannverk er overtatt av Eidsvoll kommune og verdiene i vannverket er ført på 

investeringsprosjektet. I 2017 er nytt kloranlegg installert. Nytt UV anlegg er bestilt i 2017 for 

levering og montering i 2018. Nytt vannbehandlingsanlegg/høydebasseng er i planleggingsfase. 

Foreløpig ramme.  

Nyanlegg saneringsplan avløp 

Rullerende prosjekt hvor det i 2017 er blitt foretatt sanering ved Camilla Collettsveg. Ved 

Hagamoen og Homlenvegen-Sessvolvegen er saneringsprosjekter ferdigstilt. Merforbruk i 2017 

skyldes ompostering av bilag fra 2015 som er ført på feil prosjekt, 0,8 mill.  

Oppgradering av driftsovervåkning 

Prosjektet omhandler nyetablering av overvåkningssystem og fiberkabler etc. Overvåkningen 

benyttes for å avdekke lekkasjer både på vann – og avløpsnettet. Kamera og innbrudsalarm er 

installert. Rullerende prosjekt..  

Pumpestasjon Bønsdalen Rehab P10 

Utskifting og oppgradering av det tekniske utstyret er gjennomført. Oppgradering av 

bygningsmassen gjenstår, særlig oppgradering av innvendig HMS tiltak må gjennomføres og 

planlegges innenfor opprinnelig ramme i 2018.   

Ramme for oppgradering av avløpsnettet 

Oppgradering av ledningsnettet i Finbråtavegen (samtidig som fortauet er blitt bygd). Oppgradering av 

ledningsnettet ved Bårlidalsvegen (samtidig som fortauet er blitt bygd og vegen utbedret av 
fylkeskommunen). Prosjekt med oppgradering av ledningsnett på Sagmoen er igangsatt. Det pågår arbeid 
med hovedplan avløp. Rullerende prosjekt. Rullerende.  

Ramme for oppgradering av pumpestasjoner 

Arbeidet med pumpestasjon på Skytterseter er fullført (P46). Det er laget prioriteringslister for 

videre oppgradering av pumpestasjoner. Rullerende prosjekt.  
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Ramme for oppgradering av vannledningsnettet 

Oppgradering av ledningsnettet i Finbråtavegen (samtidig som fortauet er blitt bygd). Prosjekt 

med oppgradering av ledningsnett på Sagmoen er igangsatt. Det pågår arbeid med hovedplaner. 

Nettmodell/datamodell for simulering av tiltak på ledningsnettet er anskaffet. Rullerende.  

Reservevann 

Prosjektet er under utbygging og forventes ferdigstilt i 2018 og omhandler overføringsledninger 

fra Hurdalsjøen vannbehandlingsanlegg. Opprinnelig ramme ansees som tilstrekkelig.  

Tisjøen Vba fullrensing 

Midler er i 2017 benyttet til konsulentbistand for utredning av metodevalg for fullrensing. 

Foreløpig ramme. 

Sentraladministrasjon 

Avdrag formidlingslån 

Ekstraordinære avdrag formidlingslån 

Mottatte avdrag på utlån 
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Økonomisk oversikt drift 

Note

Regnskap 

2017

Just budsj 

2017

Oppr budsj 

2017

Regnskap 

2016

i 1000 kr.

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -56 594 -55 911 -52 958 -56 621

Andre salgs- og leieinntekter -158 171 -152 026 -147 241 -143 417

Overføringer med krav til motytelse -128 816 -117 833 -60 867 -114 802

Rammetilskudd -667 480 -655 277 -644 162 -648 260

Andre statlige overføringer -67 210 -49 050 -39 280 -58 702

Andre overføringer -5 652 -1 957 -1 957 -5 588

Inntekts- og formuesskatt -588 642 -584 755 -592 898 -547 727

Eiendomsskatt

Andre direkte og indirekte skatter -411 -350 -350 -363

Sum driftsinntekter -1 672 977 -1 617 160 -1 539 713 -1 575 481

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 749 987 763 481 718 635 696 522

Sosiale utgifter 188 713 207 506 195 282 200 504

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 181 997 166 597 155 535 156 113

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 336 986 333 420 301 618 302 553

Overføringer 104 797 80 732 89 429 84 518

Avskrivninger 15 97 300 66 413 39 945 63 109

Fordelte utgifter -343 -705 -705 -232

Sum driftsutgifter 1 659 437 1 617 443 1 499 739 1 503 087

Brutto driftsresultat -13 540 283 -39 974 -72 395

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte -9 360 -8 300 -6 800 -11 421

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 8 -11 444 -8 600 -4 000 -4 103

Mottatte avdrag på utlån -71 -200 -200 -179

Sum eksterne finansinntekter -20 876 -17 100 -11 000 -15 703

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 18 33 507 32 930 35 930 34 423

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

Avdrag på lån 18 46 089 46 089 45 617 43 529

Utlån 0 50 50 62

Sum eksterne finansutgifter 79 596 79 069 81 597 78 014

Resultat eksterne finanstransaksjoner 58 720 61 969 70 597 62 311

Motpost avskrivninger 15 -97 300 -66 413 -39 945 -63 109

Netto driftsresultat -52 121 -4 161 -9 322 -73 194

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -25 903 -25 903 0 -64 451

Bruk av disposisjonsfond 3 -12 124 -8 656 -2 760 -5 365

Bruk av bundne driftsfond 3 -8 673 -7 531 -6 953 -10 940

Sum bruk av avsetninger -46 701 -42 090 -9 713 -80 756

Avsetninger

Overført til investeringsregnskapet 3 998 4 153 3 279 4 685

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 3 47 664 39 722 14 009 117 518

Avsatt til bundne fond 3 11 390 2 375 1 747 5 843

Sum avsetninger 63 051 46 251 19 035 128 046

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -35 770 0 0 -25 903  
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Økonomisk oversikt investering 

Note

Regnskap 

2017

Just budsj 

2017

Oppr budsj 

2017

Regnskap 

2016

i 1000 kr.

INVESTERINGSINNTEKTER

Salg av driftsmidler og fast eiendom -5 616 -7 400 -7 000 -7 305

Andre salgsinntekter -80 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -6 206 0 0 -1 166

Kompensasjon for merverdiavgift -20 681 -27 654 -95 774 -20 675

Statlige overføringer -847 0 0 -123

Andre overføringer -2 596 -18 200 -18 200 -1 781

Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0

Sum inntekter -36 027 -53 254 -120 974 -31 049

INVESTERINGSUTGIFTER

Lønnsutgifter 3 940 0 0 822

Sosiale utgifter 1 266 0 0 274

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 140 818 247 107 537 768 132 574

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 0 0

Overføringer 23 781 3 100 3 100 21 004

Renteutgifter og omkostninger 4 0 0 22

Fordelte utgifter 0 0 0 -179

Sum utgifter 169 809 250 207 540 868 154 517

FINANSUTGIFTER

Avdrag på lån 17 140 5 000 5 000 4 761

Utlån 27 901 50 000 30 000 35 673

Kjøp av aksjer og andeler 3 481 3 481 3 279 3 175

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger til ubundne investeringsfond 3 0 0 0 7 700

Avsetninger til bundne fond 3 16 148 0 0 9 375

Sum finansieringstransaksjoner 64 670 58 481 38 279 60 685

Finansieringsbehov 198 452 255 433 458 173 184 153

FINANSUTGIFTER

Bruk av lån 18 -159 723 -246 277 -449 890 -140 476

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 -597

Mottatte avdrag på utlån -22 029 -5 000 -5 000 -14 067

Overføringer fra driftsregnskapet 3 -3 998 -4 153 -3 279 -4 685

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 -24 242

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 3 -3 -3 -3 0

Bruk av bundne investeringsfond 3 -12 698 0 0 -86

Sum finansiering -198 452 -255 433 -458 173 -184 153

Udekket / udisponert 0 0 0 0  
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Hovedoversikt balanse 
Note Regnskap 2017 Regnskap 2016

i 1000 kr.

EIENDELER

(A) Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 15 1 679 864 1 615 684

Utstyr, maskiner og transportmidler 15 70 445 65 400

Utlån 147 011 141 408

Konserninterne langsiktige fordringer 0 0

Aksjer og andeler 42 088 38 615

Pensjonsmidler 5 1 364 147 1 259 822

Sum anleggsmidler 3 303 555 3 120 929

(B) Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 116 660 151 156

Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0

Premieavvik 5 17 206 17 920

Aksjer og andeler 8 53 004 45 511

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 8 94 559 91 927

Derivater 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 542 310 416 560

Sum omløpsmidler 823 740 723 073

SUM EIENDELER (A + B) 4 127 294 3 844 002

EGENKAPITAL OG GJELD

(C) EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 3 -303 839 -268 300

Bundne driftsfond 3 -40 744 -38 027

Ubundne investeringsfond 3 -27 651 -27 654

Bundne investeringsfond 3 -41 544 -38 094

Regnskapsmessig mindreforbruk -35 770 -25 903

Regnskapsmessig merforbruk 0 0

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0

Udekket i investeringsregnskapet 0 0

Kapitalkonto 4 -132 990 -111 875

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) -10 085 -10 085

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 15 538 15 538

Sum egenkapital -577 085 -504 400

(D) GJELD

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelse 5 -1 634 191 -1 569 175

Ihendehaverobligasjonslån -157 887 -157 887

Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår 0 0

Sertifikatlån -720 226 -720 226

Andre lån 12 -751 104 -635 296

Konsernintern langsiktig gjeld 0 0

Sum langsiktig gjeld -3 263 408 -3 082 584

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån 0 0

Annen kortsiktig gjeld -286 773 -256 908

Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0

Derivater 0 0

Premieavvik -29 -110

Sum kortsiktig gjeld -286 801 -257 018

Sum gjeld -3 550 209 -3 339 602

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -4 127 294 -3 844 002

(E) MEMORIAKONTI

Ubrukte lånemidler 92 843 73 530

Ubrukte konserninterne lånemilder 0 0

Andre memoriakonti 7 464 7 410

Motkonto for memoriakontiene -100 307 -80 940

SUM MEMORIAKONTI 0 0  



16/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Eidsvoll kommune - 15/00074-16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Eidsvoll kommune : Årsregnskap 2017 tekstdokument (5)

Side 8 

 

Regnskapsskjema 1A - driftsregnskap 

Note Regnskap 2017

Just budsj 

2017

Oppr budsj 

2017 Regnskap 2016

i 1000 kr.

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -588 642 -584 755 -592 898 -547 727

Ordinært rammetilskudd -667 480 -655 277 -644 162 -648 260

Skatt på eiendom 0 0 0 0

Andre direkte/indirekte skatter -411 -350 -350 -363

Andre generelle statstilskudd -4 252 -4 536 -4 536 -4 971

Sum frie disponible inntekter -1 260 785 -1 244 918 -1 241 946 -1 201 322

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -9 349 -8 300 -6 800 -11 408

Gevinst finansielle instrumenter 8 -11 444 -8 600 -4 000 -4 103

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 15 33 501 32 930 35 930 34 424

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0

Avdrag på lån 18 46 089 46 089 45 617 43 529

Sum netto finansinntekter/-utgifter 58 796 62 118 70 746 62 442

NETTO AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 3 39 669 39 722 14 009 107 356

Til bundne avsetninger 3 447 400 400 407

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -25 903 -25 903 0 -64 451

Bruk av ubundne avsetninger 3 -8 176 -8 356 -2 760 -4 719

Bruk av bundne avsetninger 3 -180 0 0 -569

Sum netto avsetninger 5 855 5 863 11 649 38 024

Overført til investeringsregnskapet 3 3 481 3 636 3 279 3 656

Til fordeling drift -1 192 653 -1 173 301 -1 156 272 -1 097 200

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 156 883           1 173 301        1 156 272        1 071 297        

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -35 770 0 0 -25 903  
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Regnskapsskjema 1B - driftsregnskap 

Virksomhet Regnskap Just.budsj. Avvik rsk.-. Oppr.budsj. Regnskap 

  2017 2017 just.budsj 2017 2016 

Politisk ledelse 11 000 11 471 -471 11 471 9 998 

Sentraladministrasjonen 88 936 90 670 -1 734 86 756 103 862 

Barnehage 196 396 197 712 -1 316 196 529 185 395 

Skole 247 764 250 521 -2 757 236 175 231 830 

Familiens hus 79 177 77 020 2 157 72 752 67 892 

Helse og bistand 141 345 144 254 -2 909 144 272 129 452 

Hjemmebaserte tjenester 94 484 94 912 -428 88 408 81 951 

Vilberg kompetansesenter 
HO 166 420 166 691 -271 151 736 127 531 

NAV 37 043 37 044 -1 39 328 34 414 

Kultur 33 095 34 396 -1 302 34 046 29 880 

Kommunalteknikk 31 732 30 969 764 27 735 -2 211 

Kommunal forvaltning 10 967 12 948 -1 981 12 724 9 910 

Eiendomsforvaltning 61 721 62 625 -905 67 344 60 669 

Felles inntekter og utgifter -43 196 -37 932 -5 264 -13 005 724 

Sum drift 1B 1 156 883 1 173 301 -16 418 1 156 272 1 071 297 
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Regnskapsskjema 2A - investering 

Note

Regnskap 

2017

Just budsj 

2017

Oppr budsj 

2017

Regnskap 

2016

i 1000 kr.

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 169 809 250 207 540 868 154 517

Utlån og forskutteringer 27 901 50 000 30 000 35 673

Kjøp av aksjer og andeler 3 481 3 481 3 279 3 175

Avdrag på lån 18 17 140 5 000 5 000 4 761

Avsetninger 3 16 148 0 0 17 075

Årets finansieringsbehov 234 479 308 688 579 147 215 202

FINANSIERING

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -159 723 -246 277 -449 890 -140 476

Inntekter fra salg av anleggsmidler -5 616 -7 400 -7 000 -7 902

Tilskudd til investeringer -3 443 -18 200 -18 200 -1 904

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -48 917 -32 654 -100 774 -35 907

Andre inntekter -80 0 0 0

Sum ekstern finansiering -217 780 -304 531 -575 865 -186 189

Overført fra driftsregnskapet 3 -3 998 -4 153 -3 279 -4 685

Bruk av avsetninger 3 -12 702 -3 -3 -24 328

Sum finansiering -234 479 -308 688 -579 147 -215 202

Udekket/udisponert 0 0 0 0  
 

Regnskapsskjema 2B - investering 

 

Område Regnskap 

2017 

Just. 

budsjett 

2017 

Oppr. 

budsjett 

2017 

Regnskap 

2016 

Politisk ledelse 0 0 0 125 

Eventuelt andre 0 0 0 162 

Barnehage 33 374 42 383 27 280 2 539 

Boliger 31 169 46 580 84 150 7 490 

Dammer og naturforvaltning 637 697 14 800 1 240 

Eiendom 9 183 15 434 23 116 15 974 

Egenkapitalinnskudd KLP 3 481 3 481 3 279 3 175 

Kirker og gravplasser 3 100 3 100 3 100 508 

Kultur 327 327 0 0 

Pleie og omsorg 14 466 23 020 35 896 44 170 

Sentraladministrasjonen 61 189 55 000 35 000 49 810 

Samferdsel og infrastruktur 21 368 27 100 36 300 23 390 

Skole 24 448 47 091 251 150 25 553 

Selvkost 31 738 44 476 65 076 41 246 

Sum investeringer 234 479 308 688 579 147 215 381 
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Note 1 Endring i arbeidskapital 

Regnskap 2017 Regnskap 2016

Hele 1000 kr.

Omløpsmidler

Endring kortsiktige fordringer -34 496 38 052

Endring premieavvik -713 -5 351

Endring aksjer og andeler 7 494 1 811

Endring ihendehaverobl og sertifikater 2 632 4 966

Endring betalingsmidler 125 750 1 901

Derivater 0 0

Sum endring omløpsmidler (A) 100 666 41 378

Kortsiktig gjeld

Endring kortsiktig gjeld (B) -29 865 -17 184

Endring premieavvik (C) 81 95

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A+B+C) 70 882 24 289  
 

Note 2 Anskaffelse og anvendelse av midler 

Regnskap 2017 Regnskap 2016

Hele 1000 kr.

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -1 672 977 -1 575 481

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -36 027 -31 049

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -202 628 -170 843

Sum anskaffelse av midler -1 911 632 -1 777 374

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 562 136 1 439 977

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 169 806 154 496

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 128 121 121 646

Sum anvendelse av midler 1 860 063 1 716 118

Anskaffelse - anvendelse av midler -51 569 -61 255

Endring i ubrukte lånemidler 19 313 -36 967

Endring i arbeidskapital -70 882 -24 288

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger 110 972 166 339

Bruk av avsetninger -59 403 -105 084

Til avsetning senere år 0 0

Netto avsetninger 51 569 61 255  
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Note 3 Avsetninger og bruk av avsetninger 
Hele 1000 kr

 Alle fond

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

Avsetninger til fond 75 201 140 436

Bruk av avsetninger -33 499 -40 633

Til avsetning senere år 0 0

Netto avsetninger 41 702 99 803

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond

Regnskap 

2017

Rev. 

budsjett

Oppr. 

budsjett

Regnskap 

2016

IB 01.01 -268 300 -180 389

Avsetninger driftsregnskapet 47 664 39 722 14 009 117 518

Herav budsjettskjema 1A 39 669 39 722 14 009 102 594
Herav brutto budsjettskjema 1B 7 995 14 924

Følgende avsetninger er foretatt innenfor rammen 

av 1B og økonomireglementets punkt 8-1:

Sentraladm: T1008400 Lærlinger 235

Sentraladm: Underfinansiering KS IKT 300

Sentraladm:  Usikkerhet finansiering ØRIK 1 030

Barnehage: Ekstraordinær lønnskostnad 140

Skole: Ungdommens kommunestyre 100

Helse og bistand: Merinntekter Myldreklubben 15

Helse og bistand: Nye Gruehagan - Fremskyndt 

rekruttering 600

Helse og bistand: Fremskyndt rekruttering bolig 300

Hjemmebaserte tjenester: Oppgradering kontor og 

møterom 350

Hjemmebaserte tjenester: Oppfølging sykefravær 100

Vilberg kompetansesenter HO: Koordinering 

byggetrinn 2 og nytt kjøkken 320

Vilberg kompetansesenter HO: Renovering bad 670

NAV: Merinntekt integreringstilskudd 3 835

Bruk av avsetninger driftsregnskapet 12 124 8 656 2 760 5 365

Herav budsjettskjema 1A 8 176 8 356 2 760 4 719

Herav brutto budsjettskjema 1B 3 948

Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike AØR 259 300 646

Følgende bruk er foretatt innenfor rammen av 1B 

og økonomireglementets punkt 8-1:

Politisk: Fløygir 1 350

Kultur: Forskuttering spillemidler 2 340

Bruk av avsetninger investeringsregnskapet 24 242

UB 31.12 -303 839 -268 300

Overføring

Regnskap 

2017

Rev. 

budsjett

Oppr. 

budsjett

Regnskap 

2016

Overført fra drifts- til investeringsregnskapet 3 998 4 153 3 279 4 685

Herav budsjettskjema 1A 3 481 3 636 3 279 4 616

Herav brutto budsjettskjema 1B 517 69

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfond

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

IB 0101 -38 027 -43 211

Avsetninger 11 390 5 843

Bruk av avsetninger driftsregnskapet 8 673 10 940

Bruk av avsetninger investeringsregnskapet 86

UB 31.12 -40 744 -38 027

Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet
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Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr)

Formål Beløp

Overskudd vann selvkost 3 492

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester NAV-

kontoret 1 200

Vikarutgifter/stipende studieplasser 1 170

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Ubundet investerings fond

Regnskap 

2017

Rev. 

budsjett

Oppr. 

budsjett

Regnskap 

2016

IB 0101 -27 654 -19 954

Avsetninger 7 700

Bruk av avsetninger 3 3 3 0

UB 31.12 -27 651 -27 654

Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet investerings fond

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

IB 0101 -38 094 -28 719
Avsetninger 16 148 9 375

Bruk av avsetninger 12 698 0

UB 31.12 -41 544 -38 094

Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1000 kr)

Formål Beløp

Mottatt avdrag på utlån (Husbanken) 16 148

Vedtak sak/dato

PS 100/16

Vedtak sak/dato

  
 

Note 4 Bevegelser på kapitalkonto 
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Note 5 Pensjon 

Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i kommunenes regnskap og budsjett, mens 

pensjonspremien er hva kommunene faktisk betaler til pensjonsforsikringsselskapene for 

dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser.      

Dersom pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden får vi et positiv premieavvik. Er 

pensjonspremien mindre enn pensjonskostnaden får vi et negativt premieavvik.  

   

Den regnskapsmessige håndteringen av premieavvik finner vi i Regnskapsforskriften. Et  

positivt premieavvik skal føres til inntekt i årsregnskapet og bokføres under omløpsmidler  

som en kortsiktig fordring. Tilsvarende skal et negativt premieavvik utgiftsføres i 

årsregnskapet og bokføres som en kortsiktig gjeld. Premieavvik blir således en form for 

korreksjonspost til den betalte pensjonspremien slik at nettoen av disse to posteringene blir 

lik pensjonskostnaden.  

    

Det er så opp til den respektive kommune eller fylkeskommune å velge hvordan de vil 

håndtere elimineringen av premieavviket i regnskapet. De har da valget mellom å hvert år 

avsette for full dekning av premieavviket eller å amortisere over 15 år (for premieavvik 

oppstått i perioden 2002 - 2010). 10 år (for premieavvik oppstått i perioden 2011 -2013) og 

7 år (for premieavvik oppstått i perioden 2014 og senere).  

    

Regnskapsføring av premieavvik og senere amortisering av dette fremstår dermed som et 

unntak fra arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet. 

 

Netto pensjonskostnad (F § 13-1 bokstav C)

Regnskap 

2017 SPK

Regnskap 

2017 KLP

Regnskap 

2017 AØR

Regnskap 

2016

Årets opptjening  14 202  66 553  206  75 727

Rentekostnad  8 794  52 915  185  59 175

Forventet avkastning på pensjonsmidlene - 6 594 - 50 348 - 154 - 53 759

Administrasjonskostnad  523  4 996  18  4 995

Netto pensjonskostnad inkl.adm  16 925  74 116  340  86 138

Innbetalt premie  18 309  87 811  230  101 746

Årets premieavvik  1 385  13 695 - 25  15 609

Amortisering tidl.års premieavvik (1 års 

amortiseringstid)  1 931  13 774 - 96  20 215

Samlet kostnad inkl.adm  18 855  87 890  159  106 353

Balanse 31.12 (F § 13-1 bokstav E)

Pensjons-

poster

Arbeids-

giveravgift

Pensjons-

poster

Arbeids-

giveravgift

Brutto påløpt forpliktelse 1 600 770 1 530 918

Pensjonsmidler -1 364 097 -1 259 793

Netto pensjonsforpliktelse 236 673 33 371 271 125 38 229

Årets premieavvik 15 055 2 123 15 609 2 201

Premieavvik tidligere år 0 0

Akkumulert premieavvik 15 055 2 123 15 609 2 201

Beregningsforutsetninger 2017 KLP SPK

Forventet avskastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F) 4,50 % 4,20 %

Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E) 4,00 % 4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B) 2,97 % 2,97 %

Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D) 2,97 % 2,97 %

Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i %) 2,20 %

Forholdstallet fra Kommunal- og moderniseringsdepartmentet 1,0 1,0

2017 2016
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Forutsetninger for frivillig avgang KLP (F § 13-5 bokstav G) : Uttak av AFP for 2017 (i%)

Fellesordn Sykeplei/tillitsv

    under 24 år            25%     under 20 år            25% felles Kom.pensjonsordn.:

    24-29 år                  15%     20-25 år                   15 %

Uttak fra alder (i 

år) 62

    30-39 år                 7,5%     26-30 år                   10 %

Sykepleiere 70 

års aldersgrense 42,5 %

    40-49 år                   5%     31-40 år                   6 %

Fellesordn 70 års 

aldersgrense 42,5 %

    50-55 år                   3%    41-49 år                      4%

    Over 55 år                0%     50-55 år                     3 %

    Over 55 år                 0%

Forutsetninger for frivillig avgang SPK (F § 13-5 bokstav G):                       

    18-39 år                4,5 %

    40-54 år                2,0 %

    55 år og over                1,0 %

Fremtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år):   50% 50,0 %

Årets estimatavvik (F § 13-3 bokstav D)

Estimat 

31.12.16

Faktisk 

01.01.17 Estimatavvik

Pensjonsforpliktelser (reduksjon) 1 530 918 1 503 274 -27 644

Pensjonsmidler (reduksjon) 1 259 793 1 251 546 -8 247

Spesifikasjon av estimatavvik, planendring og tariffendring

Endret forpliktelse - planendring

Endret forpliktelse - ny dødelighetstariff

Endret forpliktelse - øvrige endringer -27 644

Del 2 Gjenstående premieavvik som vil påvirke senere års regnskap

Regnskap 

2017

Gjenstående positivt premieavvik som skal 

utgiftsføres senere år (1 års amortiseringstid) 1,8 %

I % av omløpsmidler

Gjenstående negativt premieavvik som skal 

inntektsføres senere år 0,0 %

I % av kortisiktig gjeld

Del 3 Premiefond

Regnskap 

2017

Bruk i årets regnskap -10 500

Innstående premiefond i livselskapet til dekning av 

kommende pensjonspremier 23 206  
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Note 6 Garantiansvar og forpliktelser 

Hele 1000

Kommunens Adresse Opprinnelig Restgjeld Restgjeld  Utløpsdato

garantiansvar lånebeløp 2017 2016

DEPOSITUMSGARANTIERv/NAV 1 860

Eidsvoll kommune pr.31.12. 540 2 400 1 860 2017 - 2019

Kommunens forpliktelser

Ole Martin Almeli AS, Ole Martin Almeli AS, Feiring 1 097

                          Innfridd 1 097 0 322 31.12.2020

Garantiansvar

Kommunal banken Dal idrettslag 

lånenr: 20170388 3 500 3 500 28.12.2026

Kommunal banken Eidsvoll Turnforening fotball

lånenr: 20170225 13 000 9 000 15.12.2031

Opprinnelig Restgjeld  Eidsvoll kom. Restgjeld Utløpsdato

DGI låneopptak lånebeløp 2017 andel 23,73% 2016

KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken 20150375 8 000

Digitale Gardermoen IKS 0161 OSLO               Innfridd -8 000 0 0 800 22.06.2017

KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken 20150376 14 800

Digitale Gardermoen IKS 0161 OSLO               Innfridd -8 140 6 660 1 580 8 140 22.06.2022

KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken 20150377 7 000

Digitale Gardermoen IKS 0161 OSLO               Innfridd -2 800 4 200 997 4 900 17.07.2023

KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken 20150378 22 650

Digitale Gardermoen IKS 0161 OSLO               Innfridd -11 325 11 325 2 687 15 100 01.07.2020

KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken 20150379 21 660

Digitale Gardermoen IKS 0161 OSLO               Innfridd -12 996 8 664 2 056 12 996 29.10.2019

KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken 20150380 9 000

Digitale Gardermoen IKS 0161 OSLO               Innfridd -3 000 6 000 1 424 7 000 01.12.2023

KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken 20160363 20 467

Digitalt Gardermoen IKS 0161 OSLO                       Innfridd -4 548 15 919 3 778 20 467 07.01.2021

KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken 20170471 22 056

Digitalt Gardermoen IKS 0161 OSLO                       Innfridd 0 22 056 5 234 29.09.2027

Sum garantiansvar/forpliktelser 119 090 74 824 32 656 71 587

Folketall fra SSB 01.01.2017 er benyttet for å beregne Eidsvolls andel. Andel er beregnet til 23,73 %.

Forpliktelser jfr. Selskapsavtalen.

Ole Martin Almeli AS, garanti på spillemidler ks sak 58/15 Nordre Eidsvoll IL har ikke benyttet seg av forskuttering

og kommunens forpliktelser utgår.  
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Note 7 Aksjer og andeler 

Hele 1000

221.41 ANDELER LIVSFORSIKRING

Egenkapitalinnskudd KLP 34 015

SUM 34 015

221.68 EIERANDELER IKS

Romerike Revisjon IKS 127

Øvre Romerike Brann og redning IKS 2 318

SUM 2 445

221.70 AKSJER PRIVATE FORETAK

OPLANDSKE DAMPSKIPSELSKAP, 180 AKJS/100 18

ØVRE ROMERIKE INDUSTRISERVICE 20

NORSK FILMSTUDIO AS (728 AKSJER) 1

EIDSVOLL INDUSTR, 306 AKSJ. A 500 153

SUM 192

221.70 ANDELER

Eidsvoll hesteavlslag, 1 and. A 100 1 andel 0

88/174 Dalsliene borettslag/2 leil.  11 og 28 2 leiligheter 624

96/143 Ladderudtunet B/L, leil E 23 1 leilighet 167

88/174 DALSLIENE BORETTSL./3 LEIL. 23/32/39 3 leiligheter 1 167

13/76 GRUEMYRA 2 BORETTSLAG LEIL. 1E 1 leilighet 132

13/76 GRUEMYRA 2 BORETTSLAG LEIL. 5A 1 leilighet 255

13/66 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG 2.4.4./FLYKTN. 1 leilighet 264

BIBLIOTEKSENTRALEN A/L 13 andeler 4

13/66 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG 3.2.2. 1 leilighet 28

YRKESSKOLENES HYBELHUS 1 hybel 25

13/66 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG 1.4.4. 1 leilighet 355

13/66 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG 1.4.2./FLYKTN. 1 leilighet 284

EIDSVOLL BBL 5

FORENINGEN NORDEN HUS A/L 1 andel 0

88/174 DALSLIENE BORETTSLAG  6 AND/1989 6 leiligheter 1 235

13/76 GRUEMYRA 2 BORETTSLAG , 1 F 1 leilighet 282

13/66 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG 2.4.2. 1 leilighet 28

HURDALSSENTERET 1 andel 5

94/374 MOEN BORETTSLAG, LEIL. 5 A-2B 2 leiligheter 141

96/143 LADDERUDTUNET B/L  LEIG. E10 1 leilighet 167

13/66 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG 3.1.4. 1 leilighet 32

13/76 GRUEMYRA 2, BORETTSLAG,  3 C, 1 leilighet 38

96/143 LADDERUDTUNET B/L, LEIL. E 16 1 leilighet 167

13/66 GRUEMYRA  1 BORETTSLAG 2.1.4 1 B/L L NR.2 1 leilighet 32

SUM 5 437

TOTALT 42 088  
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Note 8 Finansielle instrumenter – omløpsmidler 

i 1000 kr.

Aksjefond: Anskaffelseskost 01.01.2017 31.12.2017 Avkastning Avkastning i %

Delphi Norge 2 500 10 190 11 635 1 445 14,18 %

Delphi Norden 2 500 15 406 17 981 2 575 16,71 %

Delphi opptjent returprovisjon 0 16 16 -

Skagen Global 3 272 12 236 14 265 2 029 16,58 %

Div aksjefond Carnegie 3 590 7 679 9 124 1 445 18,82 %

Totalt aksjefond 11 862 45 511 53 020 7 510 16,50 %

Bank:

Danske bank* 8 0 0 0,70 %

Totalt bank 8 0 0 0,70 %

Aktiv forvaltning

Bank, Dnb/Danske bank 349 0 -349

Obligasjoner 91 635 91 927 94 559 2 632

Sum 91 635 92 276 94 559 2 283 2,47 %

Totalt 103 497 137 794 147 579 9 793 7,11 %

Andel aksjefond: 33,03 % 35,93 %

Andel obligasjoner: 66,97 % 64,07 %

Andel bank: 0,01 % 0,00 %

*Konto i Danske bank er avsluttet og midlene er overført kontantbeholdningen  
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Note 9 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og 

samarbeid, jf. kommuneloven § 27                     

NOK 1000

Overføring deltagerkommuner Fordringer Gjeld

Arbeidsgiverkontrollen 64 2  
 

 

Note 10 Samarbeid etter kommuneloven § 27, hovedkontor i Eidsvoll 
kommune, jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3 

NOK 1000

Overføringer fra deltagerkommunene 2017

Eidsvoll kommune 1 042

Gjerdrum kommune 294

Nannestad og Hurdal kommune 667

Nes kommune 934

Ullensaker kommune 1 699

Sum overført fra deltagerkommunene 4 636

Andre refusjoner 43

Andre salgs- og leieinntekter 85

Bruk av disposisjonsfond 258

Disponert -5 022

Mindreforbruk (overskudd) 0  
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Note 11 Investeringsprosjekter 
Prosjekter ferdigstilt i 2017 eller allerede avsluttet i 2017 

Prosjektnummer og navn 
Kommunestyre-
vedtak 2017 

Mer/mindre-
forbruk 

Regnskap 
2017  

Revidert 
budsjett 2017 

Avvik 

P1950524 Feiring kirke. 
HMS-tiltak 

PS 100/16 Ferdig i balanse 150 150 0 

Nødvendige HMS-tiltak ved Feiring kirke, blant annet til varmestyring og tårnlukene. Noe 
tilpasning til HC. Midlene er overført fra kommunen iht. budsjett. 

P3103481 Rullestolrampe 
Siggerudhagan 

Adm overføring 
samme sektor 

Ferdig i balanse 190 190 0 

Rullestolrampe er montert ved kommunal bolig på Siggerudhagan. Investeringene var ikke 
budsjettert og er finansiert med overføring fra driftsbudsjettet. 

P3800003 Vilberg helsetun 
speilskap 

PS 42/17, PS100/16 Mindreforbruk -149 251 -400 

I prosjektet er speilskap kjøpt inn og regnskapsført i 2016. Monteringen er utført i 2017. 
Imidlertid ivaretas ikke kravene til investeringsprosjekter og utgiftene fra 2016 og 2017 er 
overført til driftsregnskapet i 2017. 

P3880001 KØH utstyr og 
inventar 

PS 42/17 Mindreforbruk 0 14 -14 

Utstyr og inventar er kjøpt inn og hovedsakelig finansiert ved bruk av tilskudd (0,9 mill). 0,1 
mill. er bevilget av kommunestyret i 2016. Akkumulert utgift viser 1 mill.  

P4521860 Stensby 
barnehage vognskjul 

PS 82/17,PS 100/16 Mindreforbruk 493 600 -107 

Ved Stensby barnehage er det bygd nytt vognskjul. Arbeidet ble noe billigere enn justert 
ramme (0,6 mill.) og avsluttes med et mindreforbruk på 0,1 mill.  

P4521870 Vilberg 
barnehage vognskjul 

PS 82/17,PS 100/16 Mindreforbruk 152 155 -3 

Ved Vilberg barnehage er det bygd nytt vognskjul. Arbeidende ble ført som avsluttet i 2016 
og rest midlene (kr. 55 000 av budsjett 0,65 mill.) i budsjettet ble inndratt. Ferdigstillelsen i 
2017 er finansiert med overføring fra driftsbudsjettet, 0,15 mill. Akkumulert regnskap viser 
0,75 mill. og avviker ikke fra justert budsjett etter nevnt endringer. 

P5050461 Panorama 
trådløst AV system 

Adm. overføring 
samme sektor 

Ferdig i balanse 172 172 0 

Ved Panorama ble det bevilget midler i driftsbudsjettet til oppgradering av AV- og 
multikabelsystem. Driftsmidler finansierer investeringen. 

P5090100 Bil til 
jobbsenteret 

Adm. overføring 
samme sektor 

Ferdig i balanse 155 155 0 

Det er kjøpt inn bil til jobbsentret. Denne er ikke budsjettert under investeringer og 
driftsmidler finansierer investeringen. 

P6176540 Bønsdalen bru 

PS 100/16 Mindreforbruk 857 884 -27 

Rehabilitering av Bønsdalen bru besto i å rehabilitere og utbedre pilarer og landkar. Det ble 
også bygget ny bru, samt brudekke med et mindreforbruk mot opprinnelig ramme på 5,7 
mill.  

P6703330 Vilberg 
bosenter. Kjøkken i 
boligene 

PS82/17,PS100/16 Mindreforbruk 149 250 -101 

Kjøkkenløsninger tilpasset bruker og beboere ved Vilberg bosenter er etablert. Akkumulert 
regnskap er 0,1 mill lavere enn opprinnelig ramme. 

P6703340 Vilberg 
bosenter. Etablering av 
terrasser. 

PS 100/16 Mindreforbruk 239 300 -61 

Prosjektet er gjennomført med mindreforbruk på 0,06 mill. mot opprinnelig ramme, 0,3 mill. 

P6721611 Kjøp av tomt 
Rom Eiendom Langset 

PS 100/16 Mindreforbruk 0 950 -950 

Arealer til tomt til idrettsanlegg på Langset. Prosjektet er avsluttet. 

P6721712 Dal skole. Kjøp 
av brakker. Inventar 

PS 100/16 Mindreforbruk 495 500 -5 

Nødvendig inventar er kjøpt inn ved nyetablerte brakker ved Dal skole. Prosjektet er 
avsluttet innenfor budsjettert ramme. 

P6738407 Lundsgutua 33 

Adm overføring 
samme sektor 

Merforbruk 4 019 4 004 15 

Bolig er innkjøpt finansiert med overføring av investeringsmidler fra «Flyktningboliger». 

P6738408 Morkvegen 43, 
C1 

Adm overføring 
samme sektor 

Mindreforbruk 2 576 2 576   

Bolig er innkjøpt finansiert med overføring av investeringsmidler fra «Flyktningboliger» og 
med tilskudd fra Husbanken. 
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Prosjektnummer og navn 
Kommunestyre-
vedtak 2017 

Mer/mindre-
forbruk 

Regnskap 
2017  

Revidert 
budsjett 2017 

Avvik 

P6738409 Morkvegen 43, 
C4 

Adm. overføring 
samme sektor 

Mindreforbruk 2 636 2 636   

Bolig er innkjøpt finansiert med overføring av investeringsmidler fra «Flyktningboliger» og 
med tilskudd fra Husbanken. 

P6738530 Vilberg helsetun 
kjøkken inventar og utstyr 

PS 100/16 Mindreforbruk 294 300 -6 

Mattransporttraller er kjøpt inn iht. budsjett for 2017. Budsjettet for prosjektet er redusert og 
bevilgningen i budsjettet for 2018 (5 mill.) til dette prosjektet er samlet i 
investeringsprosjektet Vilberg helsetun byggetrinn 2. 

P6738900 Styrilia 49, 
Forsikringsoppgjør 

  Merforbruk 2 467   2 467 

Etter brann i omsorgsboligen i Styrilia 49 er boligen bygd opp og hovedsakelig finansiert 
med forsikringsoppgjør. 

P6750300 Eidsvollhallen 
oppgradering av 
dusjanlegg 

PS42/17,PS 100/16 Merforbruk 1 474 1 443 31 

Arbeide i garderober og dusjer er gjennomført med kun et mindre avvik mot opprinnelig 
ramme, 0,03 mill. 

P6765901 Brannstasjonen. 
Fasade 

PS42/17,PS100/16 Mindreforbruk 0 276 -276 

Fasadearbeidene er gjennomført iht. plan med mindreforbruk på 0,27 mill. 

P7004605 Brensmork heis 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 779 950 -170 

Arbeidene er avsluttet med et mindreforbruk på 0,17 mill. mot justert totalramme og med et 
mindreforbruk på 1 mill. i forhold til første estimat. 

      17 149 16 757 393 

      
Prosjekter som avsluttes som egen sak 

Prosjektnummer og navn 
Kommunestyre-
vedtak 2017 

Mer/mindre-
forbruk 

Regnskap 
2017  

Revidert 
budsjett 2017 

Avvik 

P6721530 Rehab 
Bønsmoen skole 

  Mindreforbruk -248 0 -248 

P6721610 Rehabilitering 
Langset skole 

PS 100/16 Merforbruk 740 -2 459 3 198 

P6721770 Bønsmoen 
barnehage utvidelse 

PS 100/16 Mindreforbruk -472 866 -1 338 

P6750350 Råholt 
svømmeanlegg unttatt 
areal 2.etasje 

PS42/17,PS100/16 Mindreforbruk 29 1 209 -1 180 

P7002185 Ås skole, SFO 
og 1. trinn 

PS42/17 Mindreforbruk 49 622 -572 

P7002186 Ås skole, utstyr 
og inventar 

PS42/17 Mindreforbruk -20 580 -600 

      78 819 -740 

      
Prosjekter i arbeid i balanse 

Prosjektnummer og navn 
Kommunestyre-
vedtak 2017 

Mer/mindre-
forbruk 

Regnskap 
2017  

Revidert 
budsjett 2017 

Avvik 

P1950460 Tilskudd utstyr 
kirkegårdene 

PS 42/17, PS100/16 I arbeid 200 200 0 

P1950525 Råholt utvidelse 
av gravplass 

PS 100/16 I arbeid 200 200 0 

P1950540 Eidsvoll kirke 
kirketårn 

PS 100/16 I arbeid 2 550 2 550 0 

P6406960 Utstyr 
oppmåling 

PS82/17, PS42/17, 
PS100/16 

I arbeid 0 0 0 

      2 950 2 950   
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Prosjektnummer og navn 
Kommunestyre-
vedtak 2017 

Mer/mindre-
forbruk 

Regnskap 
2017  

Revidert 
budsjett 2017 

Avvik 

Prosjekter i arbeid med merforbruk i 2017 

P4823002 IKT-utstyr 
skoler. Årlig utskifting 

PS 100/16 Merforbruk 3 076 2 960 116 

P4823004 BOA strakstiltak 
PS 82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Merforbruk 2 262 1 805 457 

P6162100 Damtjern 
vannverk 

PS 82/17,PS 100/16 Merforbruk 2 631 1 250 1 381 

P6162220 Tisjøen Vba 
fullrensing 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Merforbruk 118 101 17 

P6163561 Nyanlegg 
saneringsplan avløp 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Merforbruk 2 846 1 972 874 

P6163670 Pumpestasjon 
Bønsdalen Rehab P10 

PS82/17,PS42/17 Merforbruk 550 545 5 

P6165270 Bårlidalen 
renseanlegg, oppgradering 

PS 100/16 Merforbruk 10 927 437 10 489 

P6706840 Maskiner og 
utstyr fdv 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Merforbruk 917 800 117 

P6721711 Dal skole. Kjøp 
av brakker 

PS 100/16 Merforbruk 6 320 5 900 420 

P6721790 Råholtbråtan 
barnehage utvidelse 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Merforbruk 17 369 12 484 4 884 

P6738403 Vilberg helsetun 
utvidelse. Byggetrinn 2. 

PS 100/16 Merforbruk 4 737 3 000 1 737 

P7004680 Salg av 
eiendom 

PS 100/16 Merforbruk 158   158 

      51 911 31 254 20 657 

Merforbruk et enkelt år i prosjektperioden betyr ikke nødvendigvis merforbruk i prosjektperioden, jf. merforbruk i 
økonomireglementet § 5-1 

      Prosjekter i arbeid med mindreforbruk i 2017 

Prosjektnummer og navn 
Kommunestyre-
vedtak 2017 

Mer/mindre-
forbruk 

Regnskap 
2017  

Revidert 
budsjett 2017 Avvik 

P1412000 Rådhuset - 
ombygging av andre og 
tredje etasje 

PS 100/16 Mindreforbruk 217 2 200 -1 983 

P1412100 Rådhuset. 
Glassganger med 
soldemping (alle etasjer) 

PS 100/16 Mindreforbruk 1 077 2 400 -1 323 

P4500000 Lekeapparater 
barnehager 

PS 42/17, PS100/16 Mindreforbruk 253 280 -26 

P4800000 Lekeapparater 
skole 

PS 82/17, 
PS42/17,PS100/16 

Mindreforbruk 146 510 -364 

P4820000 Råholt 
barneskole fire-parallell 

PS 82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 1 705 2 957 -1 253 

P4823003 Inventar skoler 
PS 82/17, PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 410 641 -231 

P6107000 Maskiner veg 
PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 1 985 2 311 -326 

P6150100 Veisystem 
Myhrer 

PS 82/17,PS42/17 Mindreforbruk 112 700 -588 

P6161050 Oppgradering 
dammer 

PS 82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 637 697 -59 

P6162000 Biler og 
maskiner vannverk 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 0 1 355 -1 355 

P6162010 Ramme for 
oppgradering av 
vannledningsnettet 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 4 620 9 861 -5 241 
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Prosjektnummer og navn 
Kommunestyre-
vedtak 2017 

Mer/mindre-
forbruk 

Regnskap 
2017  

Revidert 
budsjett 2017 

Avvik 

P6162030 Reservevann 
PS43/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 6 407 21 556 -15 149 

P6163510 Oppgradering 
av driftsovervåkning 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 677 1 234 -557 

P6163520 Ramme for 
oppgradering av 
pumpestasjoner 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 166 963 -797 

P6163560 Ramme for 
oppgradering av 
avløpsnettet 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 1 543 3 623 -2 080 

P6163562 Biler og 
maskiner avløp 

PS42/17,PS100/16 Mindreforbruk 1 253 1 578 -325 

P6176020 Ramme 
opprustning av kommunale 
veger 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 8 542 9 442 -900 

P6176140 Ramme for 
trafikksikkerhet 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 7 980 11 270 -3 290 

P6176800 Ramme for 
oppgradering av veglyset 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 1 893 2 493 -600 

P6703320 Inventar 
sykehjemsrom 

PS42/17,PS100/16 Mindreforbruk 462 596 -135 

P6706960 Ladestasjon El-
biler offentlige bygg 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 245 360 -115 

P6721620 RUSK utstyr og 
inventar 

PS82/17,PS42/17 Mindreforbruk 308 733 -425 

P6721735 Kjøp av 
Ankertunet barnehage 

PS 100/16 Mindreforbruk 15 499 27 000 -11 501 

P6721750 Ås barnehage 
PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 79 898 -819 

P6721760 Vilberg 
ungdomsskole 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 9 789 30 001 -20 212 

P6721800 Vilberg 
barneskole 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 287 1 021 -734 

P6721810 Utvidelse Råholt 
Ungdomsskole 

PS82/17,PS42/17, Mindreforbruk 71 507 -436 

P6721870 RUSK kulturdel 
utstyr og inventar 

PS82/17,PS42/17 Mindreforbruk 1 049 1 268 -219 

P6738200 Feiring 
aldershjem ombygging til 
omsorgsboliger 

PS 82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 738 1 813 -1 075 

P6738330 Frankens nye 
boliger funksjonshemmede 

PS 82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 7 526 13 999 -6 473 

P6738400 Flyktningboliger 
PS 82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 1 051 6 184 -5 132 

P6738401 Legevakt / 
øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold 

PS42/17,PS100/16 Mindreforbruk 7 063 9 198 -2 136 

P6738402 Inventar 
byggetrinn 1 Vilberg 

PS 100/16 Mindreforbruk 1 656 2 000 -344 

P6738430 Bolig til 
vanskeligstilte 

PS 42/17 Mindreforbruk 0 6 011 -6 011 

P6738440 Gruehagan 
boliger psykisk helse 

PS 82/17, 
PS42/17,PS100/16 

Mindreforbruk 9 964 15 176 -5 212 

P6748000 Læringssenteret 
Ås skole Inventar og 
fibernett 

PS82/17 Mindreforbruk 271 400 -129 
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Prosjektnummer og navn 
Kommunestyre-
vedtak 2017 

Mer/mindre-
forbruk 

Regnskap 
2017  

Revidert 
budsjett 2017 

Avvik 

P6750510 Råholthallen - 
nytt tak 

PS 100/16 Mindreforbruk 5 269 -265 

P6750540 Råholthallen 
publikumsinngang og 
parkering 

PS42/17,PS100/16 Mindreforbruk 136 700 -564 

P6765800 Brannsikring og 
Sd anlegg 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 955 1 486 -531 

P6767020 Inngangspartier 
i offentlige bygg 

PS82/17,PS42/17 Mindreforbruk 0 100 -100 

P6767030 Hms tiltak 
offentlige bygg 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 677 714 -36 

P7004603 Brensmork 
hybelbygg. Ombygging av 
hybler og fasade-
rehabilitering/balkonger 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 163 200 -37 

P7004606 Brensmork 
ombygging til 
helsetjenester 

PS 100/16 Mindreforbruk 15 750 -735 

P7004700 Områdeplan 
med utbyggingsavtale for 
Lundsjordet 

PS82/17,PS42/17, 
PS100/16 

Mindreforbruk 87 521 -434 

      97 721 197 978 -100 257 

      
Prosjekter ikke påbegynt 

Prosjektnummer og navn 
Kommunestyre-
vedtak 2017 

Mer/mindre-
forbruk 

Regnskap 
2017  

Revidert 
budsjett 2017 

Avvik 

P3800004 Pålsejordet 
vaskemaskin/tørketrommel 
(Industri) 

PS 100/16 
Prosjekt avsluttet. 
Ikke investering 

0 100 -100 

P3803500 Mobiltelefoner 
pga. trygghetsalarmer 

PS 100/16 
Prosjekt avsluttet. 
Ikke investering 

0 250 -250 

P4521850 Barnehagetomt 
Sørbygda 

 PS82/17, PS100/16 
Delvis 
tidsforskjøvet til 
2018 

0 100 -100 

P6162200 Sundet offentlig 
toalettanlegg 

PS 82/17,PS 100/16 
Tidsforskjøvet til 
2018 i ØR2 

0 0 0 

        450 -450 

 
Sum investering i 
anleggsmidler 

  169 809 250 207 -80 397 

Øvrige prosjekter 

Prosjektnummer og navn 
Kommunestyre-
vedtak 2017 

Mer/mindre-
forbruk 

Regnskap 
2017  

Revidert 
budsjett 2017 

Avvik 

P1899000 Startlån PS 100/16, PS 60/17   27 901 50 000 -22 099 

P1899100 Mottatte avdrag 
på utlån 

PS 100/16   23 680   23 680 

P1899200 Avdrag 
formidlingslån 

PS 100/16     5 000 -5 000 

P1899500 Ekstraordinære 
avdrag formidlingslån 

    9 608   9 608 

P9090410 
Egenkapitalinnskudd KLP 

PS 100/16, PS 82/17   3 481 3 481   

      64 670 58 481 6 189 

 

Sum 
finansieringsbehov 

  234 479 308 688 -74 208 
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Finansiering inkl. øremerket finansiering pr. prosjekt 

Prosjektnummer og navn   
Regnskap 
2017  

Revidert 
budsjett 2017 

Avvik 

P4521870 Vilberg barnehage vognskjul Fra drift 0 -155 155 

P3103481 Rullestolrampe Siggerudhagan Fra drift -190 -190 0 

P6738400 Flyktningboliger Tilskudd 0 

-3 000 2 293 
P6738408 Morkvegen 43, C1 Tilskudd -336 

P6738409 Morkvegen 43, C4 

  
Tilskudd -371 

P6738900 Styrilia 49, Forsikringsoppgjør 
Forsikrings-
oppgjør 

-2 011 0 -2 011 

P7003701 KJØKKEN VILBERG BOSENTER Bruk fond -3 -3 0 

P6706960 Ladestasjon El-biler offentlige bygg Tilskudd -140 0 -140 

P6750350 Råholt svømmeanlegg unntatt areal 
2.etasje 

Spillemidler 0 -1 000 1 000 

P7004618 SALG DELER AV 74/4-NYE GBR 74/92, 
74/93 

Salg -2 797 0 -2 797 

P7004680 Salg av eiendom Salg -2 354 -7 000 4 646 

P9090410 Egenkapitalinnskudd KLP Fra drift -3 481 -3 481 0 

P5050461 Panorama trådløst AV system Fra drift -172 -172 0 

P5090100 Bil til jobbsenteret Fra drift -155 -155 0 

P6738401 Legevakt / øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold 

Tilskudd 0 -13 000 13 000 

P1899000 Startlån 
Bruk lån -26 461 -50 000 23 539 

Bruk fond -1 439   -1 439 

1899100 Mottatte avdrag på utlån 
Mottatte avdrag -22 029 -5 000 -17 029 

Bruk fond -1 651   -1 651 

P1899500 Ekstraordinære avdrag formidlingslån Mottatte avdrag -9 608 0 -9 608 

P6106111 Salg av biler - henger Myhrer Salg -25 0 -25 

P6107000 Maskiner veg Salg/innbytte -400 -400 0 

P6176140 Ramme for trafikksikkerhet Tilskudd -1 041 -1 200 159 

P6176800 Ramme for oppgradering av veglyset Tilskudd -233 0 -233 

P6721610 Rehabilitering Langset skole Tilskudd -1 659 0 -1 659 

P6721810 Utvidelse Råholt Ungdomsskole Tilskudd -1 096 0 -1 096 

P6162010 Ramme for oppgradering av 
vannledningsnettet 

Overføring fra 
private 

-250 0 -250 

P6162100 Damtjern vannverk 
Overføring fra 
private 

-2 262 0 -2 262 

P6163560 Ramme for oppgradering av avløpsnettet 
Overføring fra 
private 

-250 0 -250 

P6163562 Biler og maskiner avløp Salg -40 0 -40 

P9092000 Momskompensasjon investeringer Refusjoner -20 681 -27 654 6 973 

P9092150 Ekstraordinære inntekter Overtagelse -80 0 -80 

P9092500 Nye lån fra 2010/bruk av lån Bruk lån -133 262 -196 277 63 015 

Sum finansiering   -234 479 -308 688 74 208 
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Note 12 Godtgjørelse til rådmann og ordfører samt ytelser til revisor 

NOK i 1000 

          

 2017 2016 

Lønn og annen godtgjørelse til rådmann inkl. pensjonsavtale 1 895 1 709 

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkl. pensjonsavtale 1 261 1 254 

Ytelser til revisor, nåværende RRI 1 909 1 909 

 

Note 13 Regnskapsprinsipper 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god 

kommunal regnskapsskikk per 31.12.2017.  

 

Regnskapsprinsipper 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler 

bare i balanseregnskapet gjøres ikke.  

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder 

også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 

innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun 

den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den 

delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes 

eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  

 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 

kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og 

tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er 

omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med 

mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige 

hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. 

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 

investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 

påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde 

anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en 

standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i 

investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 

 

Klassifisering av gjeld 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 

likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i 

langsiktig gjeld. 

 

Vurderingsregler 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.  

 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap 

 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 

levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 

Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. 
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Det er endret avskrivningstid på veier fra 40 år til 15 år i 2017. Avskrivningsperiodene er i 

tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.  

 

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til 

virkelig verdi i balansen. 

 

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost 

utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 

Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og 

inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld 

etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 

  

Selvkostberegninger 

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan 

kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av 

Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003.  

 

For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet 

følges samme retningslinjer. 

 

Mva-plikt og mva-kompensasjon 

Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For 

kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon 

for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.  

 

Note 14 Usikre forpliktelser, hendelser etter balansedagen 

Hovedoppgaven for regnskapet er å gi relevant og pålitelig informasjon om virksomhetens 

resultat, finansielle stilling og utvikling i regnskapsåret. Hendelser etter balansedagen, usikre 

forpliktelser og betingede eiendeler beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal 

innarbeides i regnskapet og hvordan den regnskapsmessige behandling av usikre forpliktelser 

og betingede eiendeler skal være.  

 

En kommune har en forpliktelse hvis den har plikt til å avgi økonomiske midler til en annen 

part på et framtidig tidspunkt. En usikker forpliktelse har ukjent størrelse og/eller 

oppgjørstidspunkt. 

 

En betinget eiendel er knyttet til en mulig rettighet for kommunen, avhengig av at framtidige 

bestemte hendelser inntrer, til å motta økonomiske midler fra en annen part på et framtidig 

oppgjørstidspunkt. 

 

Det har vært foretatt bestandskontroll i KLP vedrørende pensjon i desember 2017. Eidsvoll 

kommune har fått kreditert kr. 9,9 mill. som gjaldt 2016 og tidligere år.  Følgefeil av dette 

utgjorde kr 5,8 mill. i 2017 og kommunen vil få tilsvarende lavere regning fra KLP. 

 

Eidsvoll kommune har bokført veier med maksimal avskrivningstid på 40 år. Etter 

gjennomgang av investeringer på veier, ser en at utviklingen tilsier at veiene oppgraderes 

med en vesentlig høyere frekvens. Alle veier er derfor avskrevet ekstraordinært ned til 15 års 

avskrivningstid. Dette påvirker misteavdraget fra og med 2018, og vil etter nye beregninger 

øke med kr 1,6 mill.  

 

Eidsvoll kommune har konflikter gående og den største gjelder investeringsregnskapet og 

Bårlidalen renseanlegg. Det er holdt tilbake over kr. 20 mill. av allerede utgiftsførte fakturaer 

og resultatet av dette er fortsatt uvisst.  

 

Det er inntektsført en påkravsgaranti kr 0,5 mill. i investeringsregnskapet for ikke utførte 

utbedringer før overtakelse av VA-anlegg. Eidsvoll kommune har mottatt disse pengene for å 

utføre utbedringen. Utgiften kommer i 2018. 
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Note 15 Anleggsmidler 2017 

Anskaffelses-

kost 

1.1.2017 Tilgang Avgang 

Anskaffelses-

kost 

31.12.2017

Akk. 

avskrivninger 

1.1.2017 Avskrivning

Tilbakef. 

avskrivning 

Akk. 

avskrivninger 

31.12.2017

Bokført

 verdi 

1.1.2017

Bokført verdi 

31.12.2017

Ikke avskrivbare anleggsmidler (G00000) 46 003         -               -52            45 951           -                      -              -              -                  46 003           45 951           

Utstyr, inventar, kontormaskiner (5 år) (G05000) 38 519         3 967           -            42 486           -31 282              -2 532        -              -33 813          7 237             8 672             

Maskiner, transportmidler, inventar, utstyr (10 år) (G10000)105 379       11 354         -20            116 713         -47 397              -7 699        2                 -55 095          57 982           61 618           

Driftsmidler (20 år) (G20000) 1 074           -               -            1 074             -893                    -26              -              -919                180                 155                

Anlegg (20 år) (G21000) 406 635       16 285         -            422 920         -84 833              -18 200      -              -103 033        321 802         319 886        

Anlegg (30 år) (G30000) 6 358           637              -            6 995             -755                    -212            -              -967                5 603             6 029             

Faste eiendommer, anlegg (40 år) (G40000) 1 361 808   121 380      -673          1 482 515     -332 469            -62 587      551             -394 505        1 029 338     1 088 010     

Faste eiendommer, anlegg (50 år) (G50000) 333 942       13 095         -            347 037         -121 005            -6 044        -              -127 049        212 937         219 988        

SUM AVSKR. BOK BEDRIFT 2 299 718   166 717      -744          2 465 690     -618 634            -97 300      553             -715 381        1 681 084     1 750 309      
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Note 16 Dekningsgrad selvkostområdet 

2017

Etterkalkyle selvkost

Vann Avløp Septikk Feiing Reno-

vasjon

Regulerings-

planer

Oppmåling Bygge- og 

delesaks-

behandling

Gebyrinntekter  21 400  40 487  3 311  3 698  23 928  759  2 783  6 754

Øvrige driftsinntekter  3 675  1 079  96  476  2  83  56  218

Driftsinntekter  25 075  41 567  3 407  4 174  23 930  843  2 839  6 972

Direkte driftsutgifter  15 636  20 200  3 962  3 603  23 138  1 466  2 545  4 818

Avskrivningskostnad  3 414  18 494  193     39  

Kalkulatorisk rente (1,98 %)  1 459  6 535  32     4  

Indirekte netto driftsutgifter  1 032  1 365  159  148  346  170  441  1 124

Indirekte avskrivningskostnad  25  25  7   7  15  20  33

Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %)  17  17  5   5  10  14  23

Driftskostnader  21 583  46 636  4 359  3 751  23 496  1 661  3 063  5 999

Foreløpig resultat  3 492 - 5 069 - 952  423  433 - 818 - 224  974

+ Subsidiering -       -       -        -       -            803 -              -               

Resultat  3 492 - 5 069 - 952  423  433 - 15 - 224  974

Kostnadsdekning i % 116,2 % 89,1 % 78,2 % 111,3 % 101,8 % 50,7 % 92,7 % 116,2 %

Selvkostfond 01.01  4 498  16 084  1 412  1 702  940  15   

+ Avsetning til selvkostfond  3 492    423  433    107

- Bruk av selvkostfond  - 5 069 - 952   - 15   

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,98 %)  124  268  19  38  23   - 8

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)  8 113  11 283  479  2 163  1 396    99

Fremførbart underskudd 01.01       - 80 - 867

+ Inndekning av fremførbart underskudd         867

- Underskudd til fremføring       - 224  

- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,98 %)      - 4  

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)       - 307   
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2016

Etterkalkyle selvkost

Vann Avløp Septikk Feiing Reno-

vasjon

Regulerings-

planer

Oppmåling Bygge- og 

delesaks-

behandling

Gebyrinntekter  18 224  32 236  3 350  3 635  22 247  989  2 606  4 360

Øvrige driftsinntekter  3 308  3 553  20  1 455   30  4  72

Driftsinntekter  21 532  35 788  3 370  5 090  22 247  1 019  2 611  4 433

Direkte driftsutgifter  16 700  17 967  2 589  3 423  20 623  799  2 119  5 071

Avskrivningskostnad  3 053  17 246  193     24  

Kalkulatorisk rente (1,68 %)  1 098  5 466  31     4  

Indirekte netto driftsutgifter  784  979  146  148  334  181  279  704

Indirekte avskrivningskostnad  25  25  7   7  15  20  33

Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %)  15  15  4   4  9  12  20

Driftskostnader  21 674  41 698  2 971  3 571  20 969  1 004  2 457  5 829

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle - 126        

+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel      - 48  

Foreløpig resultat - 268 - 5 910  399  1 519  1 278  15  105 - 1 396

+ Subsidiering         

Resultat - 268 - 5 910  399  1 519  1 278  15  105 - 1 396

Kostnadsdekning i % 99 % 86 % 113 % 143 % 106 % 101 % 106 % 76 %

Selvkostfond 01.01  4 689  21 678  993  168     532

+ Avsetning til selvkostfond    399  1 519  935  15   

- Bruk av selvkostfond - 268 - 5 910      - 532

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,68 %)  77  315  20  16  5    

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)  4 498  16 084  1 412  1 702  940  15   

Fremførbart underskudd 01.01     - 343  - 183  

+ Inndekning av fremførbart underskudd      343   105  

- Underskudd til fremføring        - 864

- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,68 %)       - 2 - 3

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)       - 80 - 867  
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Note 17 Investeringsprosjekter med akkumulerte tall 

 

Prosjektnummer og navn 
Status 
prosjekt Ramme 

Akk. regnskap 
tom. 2017 

Akk. budsjett 
tom. 2017 

Avvik akk. rsk. 
- akk. budsj. 

Skole 
     P4800000 Lekeapparater skole I arbeid RU 736 1 100 -364 

P4820000 Råholt barneskole fire-parallell I arbeid FR 2 247 3 500 -1 253 

P4823002 IKT-utstyr skoler. Årlig utskifting I arbeid RU 4 116 4 000 116 

P4823003 Inventar skoler I arbeid RU 569 800 -231 

P6721530 Rehab. Bønsmoen skole 

Avsluttes 
som egen 
sak JT 112 799 101 581 11 218 

P6721610 Rehabilitering Langset skole 

Avsluttes 
som egen 
sak OR 162 931 159 733 3 198 

P6721611 Kjøp av tomt Rom Eiendom Langset Ferdig OR 2 037 2 037 0 

P6721620 RUSK utstyr og inventar I arbeid OR 5 375 5 800 -425 

P6721711 Dal skole. Kjøp av brakker I arbeid JT 6 320 5 900 420 

P6721712 Dal skole. Kjøp av brakker. Inventar Ferdig OR 495 500 -5 

P6721760 Vilberg ungdomsskole I arbeid OR 17 528 37 740 -20 212 

P6721800 Vilberg barneskole I arbeid FR 2 488 3 222 -734 

P6721810 Utvidelse Råholt Ungdomsskole I arbeid OR 94 713 94 912 -199 

P6721870 RUSK kulturdel utstyr og inventar I arbeid OR 3 781 4 000 -219 

P6748000 Læringssenteret Ås skole Inventar og fibernett I arbeid OR 271 400 -129 

P7002185 Ås skole, SFO og 1 trinn 

Avsluttes 
som egen 
sak JT 20 776 21 350 -574 

P7002186 Ås skole, utstyr og inventar 

Avsluttes 
som egen 
sak OR 0 600 -600 

Totalt skole     437 184 447 176 -9 992 

      Barnehager 
     P4500000 Lekeapparater barnehager I arbeid RU 724 750 -26 

P4521850 Barnehagetomt Sørbygda 
Ikke 
igangsatt FR 0 100 -100 
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Prosjektnummer og navn 
Status 
prosjekt Ramme 

Akk. regnskap 
tom. 2017 

Akk. budsjett 
tom. 2017 

Avvik akk. rsk. 
- akk. budsj. 

P4521860 Stensby barnehage vognskjul Ferdig JT 493 600 -107 

P4521870 Vilberg barnehage vognskjul Ferdig JT 747 750 -3 

P6721735 Kjøp av Ankertunet barnehage I arbeid OR 15 499 27 000 -11 501 

P6721750 Ås barnehage I arbeid FR 181 1 000 -819 

P6721770 Bønsmoen barnehage utvidelse 

Avsluttes 
som egen 
sak OR 31 194 32 532 -1 338 

P6721790 Råholtbråtan barnehage utvidelse I arbeid OR 18 884 14 000 4 884 

Totalt barnehager     67 723 76 732 -9 009 

      Pleie og omsorg 
     P3800003 Vilberg helsetun speilskap Ferdig JT 0 400 -400 

P3800004 Pålsejordet vaskemaskin/tørketrommel (Industri) 
Ikke 
igangsatt 

 
0 100 -100 

P3803500 Mobiltelefoner pga. trygghetsalarmer 
Ikke 
igangsatt 

 
0 250 -250 

P3880001 KØH utstyr og inventar Ferdig JT 0 100 -100 

P6703320 Inventar sykehjemsrom I arbeid RU 965 1 100 -135 

P6703330 Vilberg bosenter. Kjøkken i boligene Ferdig RU 149 250 -101 

P6703340 Vilberg bosenter. Etablering av terrasser. Ferdig OR 239 300 -61 

P6738401 Legevakt / øyeblikkelig hjelp døgnopphold I arbeid OR 56 864 59 000 -2 136 

P6738402 Inventar byggetrinn 1 Vilberg I arbeid OR 1 656 2 000 -344 

P6738403 Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2. I arbeid FR 4 737 3 000 1 737 

P6738430 Bolig til vanskeligstilte I arbeid FR 0 6 011 -6 011 

P6738530 Vilberg helsetun kjøkken inventar og utstyr Ferdig FR 294 300 -6 

P7004606 Brensmork ombygging til helsetjenester I arbeid FR 15 750 -735 

Totalt pleie og omsorg     64 920 73 561 -8 641 

      Boliger 
     P3103481 Rullestolrampe Siggerudhagan Ferdig OR 190 190 0 

P6738200 Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger I arbeid FR 925 2 000 -1 075 

P6738330 Frankens nye boliger funksjonshemmede I arbeid OR 8 927 15 400 -6 473 

P6738400 Flyktningboliger I arbeid RU 4 774 6 907 -2 132 

P6738407 Lundsgutua 33 Ferdig OR 4 019 4 004 15 
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Prosjektnummer og navn 
Status 
prosjekt Ramme 

Akk. regnskap 
tom. 2017 

Akk. budsjett 
tom. 2017 

Avvik akk. rsk. 
- akk. budsj. 

P6738408 Morkvegen 43, C1 Ferdig OR 2 576 2 576 0 

P6738409 Morkvegen 43, C4 Ferdig OR 2 636 2 636 0 

P6738440 Gruehagan boliger psykisk helse I arbeid OR 11 788 17 000 -5 212 

P6738900 Styrilia 49, Forsikringsoppgjør Ferdig OR 2 467 0 2 467 

Totalt boliger     38 303 50 713 -12 410 

      Kirker og gravplasser 
     P1950460 Tilskudd utstyr kirkegårdene I arbeid RU 950 1 100 -150 

P1950524 Feiring kirke. HMS-tiltak Ferdig OR 150 150 0 

P1950525 Råholt utvidelse av gravplass I arbeid OR 200 200 0 

P1950540 Eidsvoll kirke kirketårn I arbeid OR 3 100 3 100 0 

Totalt kirker og gravplasser     4 400 4 550 -150 

      Dammer og naturforvaltning 
     P6161050 Oppgradering dammer I arbeid RU 1 341 1 400 -59 

Totalt dammer og naturforvaltning     1 341 1 400 -59 

      Eiendom 
     P1412000 Rådhuset - ombygging av andre og tredje etasje I arbeid FR 217 2 200 -1 983 

P1412100 Rådhuset. Glassganger med soldemping (alle 
etasjer) I arbeid OR 1 077 2 400 -1 323 

P4823004 BOA strakstiltak I arbeid OR 2 657 2 200 457 

P6706840 Maskiner og utstyr fdv I arbeid RU 3 585 3 468 117 

P6706960 Ladestasjon El-biler offentlige bygg I arbeid RU 715 830 -115 

P6750300 Eidsvollhallen oppgradering av dusjanlegg Ferdig OR 2 031 2 000 31 

P6750340 Råholt svømmeanlegg 2. etasje 

Avsluttes 
som egen 
sak OR 7 305 7 305 0 

P6750350 Råholt svømmeanlegg unttatt areal 2. etasje 

Avsluttes 
som egen 
sak OR 98 037 99 217 -1 180 

P6750510 Råholthallen - nytt tak I arbeid JT 3 937 4 202 -265 

P6750540 Råholthallen publikumsinngang og parkering I arbeid FR 136 700 -564 

P6765800 Brannsikring og Sd anlegg I arbeid RU 5 489 6 020 -531 
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Prosjektnummer og navn 
Status 
prosjekt Ramme 

Akk. regnskap 
tom. 2017 

Akk. budsjett 
tom. 2017 

Avvik akk. rsk. 
- akk. budsj. 

P6765901 Brannstasjonen. Fasade Ferdig JT 2 074 2 350 -276 

P6767020 Inngangspartier i offentlige bygg I arbeid RU 1 503 1 503 0 

P6767030 Hms tiltak offentlige bygg I arbeid RU 1 279 1 315 -36 

P7004603 Brensmork hybelbygg. Ombygging av hybler og 
fasaderehabilitering/balkonger I arbeid FR 163 200 -37 

P7004605 Brensmork heis Ferdig JT 1 530 1 700 -170 

P7004700 Områdeplan med utbyggingsavtale for Lundsjordet I arbeid RU 1 016 1 450 -434 

Totalt eiendom     132 752 139 061 -6 308 

      Kultur 
     P5050461 Panorama trådløst AV system Ferdig OR 172 172 0 

P5090100 Bil til jobbsenteret Ferdig OR 155 155 0 

Totalt kultur     327 327 0 

      Samferdsel og infrastruktur 
     P6106111 Salg av biler - henger Myhrer Ferdig 

 
0 0 0 

P6107000 Maskiner veg I arbeid RU 10 374 11 711 -1 337 

P6150100 Veisystem Myhrer I arbeid OR 164 752 -588 

P6176020 Ramme opprustning av kommunale veger I arbeid RU 46 164 47 063 -899 

P6176140 Ramme for trafikksikkerhet I arbeid RU 23 478 29 630 -6 152 

P6176540 Bønsdalen bru Ferdig OR 5 673 5 700 -27 

P6176800 Ramme for oppgradering av veglyset I arbeid OR 17 383 16 705 678 

Totalt samferdsel og infrastruktur     103 236 111 561 -8 325 

      Selvkost 
     P6162000 Biler og maskiner vannverk I arbeid RU 2 885 4 240 -1 355 

P6162010 Ramme for oppgradering av vannledningsnettet I arbeid RU 26 865 33 887 -7 022 

P6162030 Reservevann I arbeid OR 12 851 28 000 -15 149 

P6162100 Damtjern vannverk I arbeid FR 2 631 1 250 1 381 

P6162220 Tisjøen Vba fullrensing I arbeid FR 334 317 17 

P6163510 Oppgradering av driftsovervåkning* I arbeid RU 2 778 3 335 -557 

P6163520 Ramme for oppgradering av pumpestasjoner* I arbeid RU 4 976 5 773 -797 

P6163560 Ramme for oppgradering av avløpsnettet* I arbeid RU 8 575 10 656 -2 080 
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Prosjektnummer og navn 
Status 
prosjekt Ramme 

Akk. regnskap 
tom. 2017 

Akk. budsjett 
tom. 2017 

Avvik akk. rsk. 
- akk. budsj. 

P6163561 Nyanlegg saneringsplan avløp I arbeid RU 10 839 9 965 874 

P6163562 Biler og maskiner avløp I arbeid RU 7 075 7 400 -325 

P6163670 Pumpestasjon Bønsdalen Rehab P10 I arbeid OR 2 807 2 800 7 

P6165270 Bårlidalen renseanlegg, oppgradering I arbeid JT 292 687 282 197 10 490 

P6406960 Utstyr oppmåling I arbeid RU 377 562 -184 

      375 680 390 381 -14 701 

 

Rullerende investeringer (RU): Bevilgning til påkostninger som for eksempel oppgradering av veger, vann og avløpsnett samt årlige 

bevilgninger til maskiner og utstyr. Foreløpig ramme (FR): Vedtatt ramme basert på estimat før anbud og kontraktsinngåelse. Opprinnelig 

ramme (OR): Vedtatt ramme ved oppstart av prosjektet (ved kontraktsinngåelse). Justert totalramme (JT): Sum opprinnelig ramme og 

tilleggsbevilgning. 

 

*For Oppgradering av driftsovervåkning, ramme for oppgradering av pumpestasjoner og oppgradering av avløpsnettet er akkumulerte tall 

hentet tilbake til 2013. 
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Note 18 Oversikt over kommunens samlede gjeld og gjeldsavdrag pr. 31.12.2017 

Lån/ISIN Långiver/ motpart 
Inng. 
balanse 

Refinan-
siering 

Nytt 
låne-
opptak Avdrag 

Ekstraord. 
avdrag 

Utg. 
balanse Rente 

Rente-
regulering Forfall 

Påløpt 
rente 

Under-
kurs 

Obligasjoner 
            10735004 Dnb  157 887 

    
 157 887 1,98 % 25.04.2022 25.04.2022  3 126 

 Sum obligasjoner    157 887          157 887        3 126   

             Sertifikater 
            10802861 Nordea 

 
 250 000  34 171 - 34 171 

 
 250 000 0,95 % 22.02.2018 22.02.2018  859 

 10776263 Dnb  250 000 - 250 000 
 

  
 

  
   

 194 
 10782915 Dnb 

 
 250 000 

 
  

 
 250 000 1,29 % 23.01.2018 23.01.2018  3 026 

 10788995 Dnb 
 

 220 226 
 

  
 

 220 226 1,28 % 13.03.2018 13.03.2018  2 276 
 20160300 Kommunalbanken  220 226 - 220 226 

 
  

 
  

   
 537 

 20160561 Kommunalbanken  250 000 - 250 000 
 

  
 

  
   

 1 331 
 20170276 Kommunalbanken     

 
  

 
  

   
 601 

 Sum sertifikater    720 226    34 171 - 34 171    720 226        8 824   

             Ordinære lån 
            113507891 Husbanken  1 379 

  
- 230 

 
 1 149 0,58 %  P.t.  01.11.2022  8 

 115143455 Husbanken  1 875 
  

- 84 
 

 1 791 0,58 %  P.t.  01.01.2036  29 
 20120131 Kommunalbanken  155 135 

 
 94 865   

 
 250 000 1,43 % 14.03.2018 14.03.2042  2 581 

 20160449 Kommunalbanken  301 500 
  

- 10 768 
 

 290 732 1,48 % 20.03.2018 20.09.2044  4 835 
 83175025076 KLP  10 444 

  
- 836 - 9 608   

   
 293 

 Sum ordinære lån    470 332    94 865 - 11 917 - 9 608  543 671        7 746   

             Rentebytteavtaler 
            1068512/1352885 (Betalte) Nordea  85 000 

    
 85 000 4,57 % 15.08.2028 15.08.2028  3 140 

 1068512/1352885 (Mottatt) Nordea - 85 000 
    

- 85 000 0,82 % 15.02.2018 15.08.2028 
  1070516/1629820 (Betalte) Nordea  145 000 

    
 145 000 2,23 % 20.06.2018 20.06.2018  1 892 

 1070516/1629820 (Mottatt) Nordea - 145 000 
    

- 145 000 0,88 % 20.03.2018 20.06.2018 
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1095502/1499150 (Betalte) Nordea  49 527 
  

 4 307 
 

 45 220 3,82 % 03.04.2018 03.04.2018  1 362 
 1095502/1499150 (Mottatt) Nordea - 49 527 

  
- 4 307 

 
- 45 220 0,81 % 03.01.2018 03.04.2018 

  1095507/1391239 (Betalte) Nordea  79 208 
  

 2 989 
 

 76 219 4,05 % 08.01.2018 08.01.2018  2 435 
 1095507/1391239 (Mottatt) Nordea - 79 208 

  
- 2 989 

 
- 76 219 0,80 % 08.01.2018 08.01.2018 

  1095510/1391243 (Betalte) Nordea  60 000 
    

 60 000 3,40 % 20.03.2019 20.03.2019  1 493 
 1095510/1391243 (Mottatt) Nordea - 60 000 

    
- 60 000 0,88 % 20.03.2018 20.03.2019 

  1095509/1391242 (Betalte) Nordea  70 000 
    

  
   

 316 
 1095509/1391242 (Mottatt) Nordea - 70 000 

    
  

     44082593FO-BC9DS (Betalte) Nordea  200 000 
    

 200 000 0,00 % 20.06.2018 22.06.2026 
  44082593FO-BC9DS (Mottatt) Nordea - 200 000 

    
- 200 000 0,00 % 20.06.2018 22.06.2026 

  
Sum rentebytteavtaler                     

 10 
639   

             
Sum investeringslån    1 348 445    129 036 - 46 089 - 9 608  1 421 784       

 30 
335   

             Formidlingslån 
            115007346 Husbanken  4 110 

  
- 486 

 
 3 624 1,58 %  P.t.  01.11.2024  62 

 115035388 Husbanken  5 981 
  

- 663 
 

 5 318 1,58 %  P.t.  01.03.2025  89 
 115127946 Husbanken  7 403 

  
- 820 

 
 6 583 1,58 %  P.t.  01.04.2025  111 

 115164097 Husbanken  24 781 
  

- 1 471 
 

 23 309 1,58 %  P.t.  01.03.2036  397 - 253 

115202251 Husbanken  25 933 
  

- 1 414 
 

 24 519 1,58 %  P.t.  01.04.2034  416 - 282 

115244956 Husbanken  26 557 
  

- 1 501 
 

 25 056 1,58 %  P.t.  01.05.2035  427 - 286 

115290686 Husbanken  23 000 
  

- 607 
 

 22 393 1,58 %  P.t.  01.12.2036  376 - 260 

115320251 Husbanken  17 200 
  

- 201 
 

 16 999 1,58 %  P.t.  01.04.2037  282 - 201 

115350571 Husbanken  30 000 
  

- 369 
 

 29 631 1,58 %  P.t.  01.11.2038  491 - 369 

115376402 Husbanken   
 

 50 000   
 

 50 000 1,58 %  P.t.  01.06.2047  406 
 Sum rentebytteavtaler    164 964    50 000 - 7 532    207 432        3 056 - 1 651 

             

             
Sum lånegjeld    1 513 409    179 036 - 53 620 - 9 608  1 629 217       

 33 
391 - 1 651 
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             Eidsvoll kommunes rentebytteavtaler:   Hovedstol Rente Startdato Forfall 
      1068512/1352885 Nordea 

  
 85 000 4,57 % 15.08.2013 15.08.2028 

      1070516/1355746 Nordea 
  

 145 000 2,23 % 20.06.2013 20.06.2018 
      1095502/1391233  Nordea 

  
 45 220 3,83 % 03.10.2012 03.04.2018 

      1095507/1391239 Nordea 
  

 76 219 4,05 % 10.04.2012 06.01.2018 
      1095510/1391243 Nordea 

  
 60 000 3,40 % 20.03.2012 20.03.2019 

      44082593FO-BC9DS Danske bank 
 

 200 000 1,57 % 20.06.2018 22.06.2026 
      

             Alle rentebytteavtaler er kontantstrømsikringer og verdiendringer for sikringsinstrumentet (rentebytteavtalen) regnskapsføres ikke. 
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1 

Arkivsak-dok. 15/00071-59 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 14.05.2018 

RAPPORTERING FRA ROMERIKE REVISJON IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Sak 17/18
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1 

Arkivsak-dok. 15/00262-33 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 14.05.2018 

REFERATER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2018
2. Oversikt over saker til behandling 2018
3. Melding om vedtak i kommunestyret sak 7/18 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt -

Folkehelsearbeid
4. Melding om vedtak i kommunestyret sak 8/18 - Kontrollutvalgets årsplan 2018

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Sak 18/18
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Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 
Møte Sak nr. 

 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

13.2.18 1/18 Orientering fra rådmannen - 
innspill til revidering av plan 

for forvaltningsrevisjon 
2017-2020 

Kontrollutvalget tar rådmannens 

redegjørelse til orientering. 

     

13.2.18 2/18 Prosjektplan - Styring av 
investeringsprosjekter i 

Eidsvoll kommune 

1. Kontrollutvalget vedtar 
prosjektplanen og ber om at forslag 2 
legges til grunn for det videre 
prosjektarbeidet. 

2. Prosjektet leveres i oktober 2018, og 
gjennomføres innenfor en ramme 
på inntil 450 timer. 

3. Uavhengighetserklæring for 
oppdragsansvarlig revisor tas til 
orientering. 

Romerike 
Revisjon 

    

13.2.18 3/18 Rapportering fra 

Romerike Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

13.2.18 4/18 Kontrollutvalgets årsrapport 
2017 

1. Forslag til 

kontrollutvalgets 

årsrapport for 2017 

vedtas. 

2. Saken oversendes 

kommunestyret med 

innstilling: 

 Kommunestyret tar 

kontrollutvalgets 

årsrapport 2017 til 

orientering. 

Kommune

styret 

Behandlet 

i 

kommune

styret 

xx.xx, sak 

xx/xx. 

  

13.2.18 5/18 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

     



18/18 Referater - 15/00262-33 Referater : Saker til oppfølging 2018

Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

13.2.18 6/18 Eventuelt Kontrollutvalget vedtar følgende 
reviderte møteplan for 2018: 
Mandag 9. april 
Mandag 14. mai 
Mandag 18. juni 
Mandag 10. september 
Mandag 12. november 
Mandag 10. desember 
Kontrollutvalget starter sine møter kl. 
17:00, og møtene holdes i Eidsvoll 
rådhus. 

     

        

9.4.18 7/18 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt
et - Vedlikehold av 
formålsbygg - kartlegging og 
planlegging 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 
foreløpig orientering, og vil be 
rådmannen om en ny oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten i møtet 
10. desember 2018. 

  Følges opp 
på ny i 
desembermø
tet.  

  

9.4.18 8/18 Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon i 
Romerike Krisesenter IKS 

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. 
 
Kontrollutvalget vil invitere kommunens 
eierrepresentant i sitt møte den 14.5.18 
for å be om representantens syn på 
rapportens anbefalinger og funn. 

Varaordfør
er 
(eierrepres
entanten) 

 Behandles på 
møtet 
14.5.18 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

9.4.18 9/18 Bestille neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 
området økonomisk sosialhjelp fra 
Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber 
revisjonen om å legge frem en 
prosjektplan, basert på diskusjonen i 
møtet, for dette prosjektet i mai/juni. 

Romerike 
Revisjon 

    

9.4.18 10/18 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

9.4.18 11/18 Invitasjon til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt
et - Digitale Gardemoen IS 
(DGI) 

Eidsvoll kontrollutvalg slutter seg til 
Ullensaker kontrollutvalg sin bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Digitale 
Gardemoen IS (DGI). 

     

9.4.18 12/18 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

     

9.4.18 13/18 Eventuelt (ingen vedtak).      

        

14.5.18 14/18       
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Saker til behandling 2018 

 Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 
 

 

Møte Saker 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Postjournal 

 Rapportering fra revisjonen   

 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

13. februar 
Kl. 17:00 

 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 

 Orientering fra rådmannen om risikobildet i kommunen 

 Prosjektplan fra revisjonen om Investeringsprosjekter 

 Under revisjonen orienterer; orientering om interimsrevisjon 2017, 

Selskapskontroll: Oversikt over gjennomføring 2018, status etter møte 

mellom revisjonen og kommuneadministrasjonen om internkontroll 

på lønnsområdet 

9. april (mandag) 
Kl. 17:00 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Eiendomsforvaltning 

på formålsbygg (behandlet i kommunestyret 13.12, sak 108/16) 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS 

 Invitasjon til forvaltningsrevisjonsprosjekt – Digitale Gardemoen IS 

(DGI) 

 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

14. mai 
Kl. 17:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 – Eidsvoll kommune 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS + dialog med 

kommunens eierrepresentant i Romerike Krisesenter IKS 

 Innspill fra ordfører om revidering av plan for forvaltningsrevisjon  

18. juni 
Kl. 17:00 

 Virksomhetsbesøk til Vilberg Helsetun 

 Ekstern bestilling av selskapskontroll av RRI 

 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjektet - sosialhjelp  

10. september 

Kl. 17:00 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2019 

 Rapport revisjonsåret 2017/2018 

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet - Digitale Gardemoen IS 

(DGI)  

12. november 

Kl. 17:00 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjekt – Investeringsprosjekter 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Folkehelsearbeid 

10. desember   Bestilling av selskapskontroller 2019 
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Møte Saker 

Kl. 17:00  Kontrollutvalgets årsplan for 2019 

 Ny/Videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - 

Eiendomsforvaltning på formålsbygg (behandlet i kommunestyret 

13.12, sak 108/16). Saken ble fulgt opp første gang i Kontrollutvalget 

9. april, sak 7/18.    

2019   

Annet  Virksomhetsbesøk til Prosjektkontoret 

 Rensemetode i kommunens svømmebasseng 
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Melding om vedtak - Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Folkehelsearbeid 

 

Kommunestyret behandlet saken i møte 30.1.18, som sak 7. Følgende vedtak ble enstemmig 

fattet: 

 

"Kommunestyret ber rådmannen: 

1. Ferdigstille arbeidet med å etablere en internkontroll for folkehelsearbeidet. 

2. Sikre at folkehelsearbeidet forankres i alle kommunens sektorer. 

3. Sikre at mål og tiltak for folkehelsearbeidet svarer på de folkehelseutfordringer som er 

identifisert i oversiktsdokumentet. 

4. Eidsvoll kommune vedtar å søke medlemskap i sunne kommuner, WHO sitt nettverk. 

Finansiering av årsavgift på 1 kr og 80 øre pr innbygger vil bli dekket inn ved å ta fra 

kommunestyrets disposisjonsfond. Administrasjonen rapporterer årlig om 

folkehelsearbeid   i de ulike virksomheter." 

Mvh 
Nina T. Hageløkken 

avdelingsleder Fellestjenesten 
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Melding om vedtak - Kontrollutvalgets årsplan 2018 

 

Saken ble behandlet i kommunestyrets møte 30.1.18, som sak 8. Følgende vedtak ble fattet:  

 

"Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering."  

 

 

Mvh 

Nina T. Hageløkken 

avdelingsleder Fellestjenesten 
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1 

Arkivsak-dok. 16/00015-26 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 14.05.2018 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 

Saksframstilling: 
. 

Sak 19/18
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