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ORIENTERING OM OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI FOR 
REGNSKAPSREVISJON 2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2017 for Eidsvoll kommune til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med revisjonen og påse at kommunen blir revidert på 
en betryggende måte, jf. kontrollutvalgsforskriften. I tillegg til at kontrollutvalget holder 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom regnskapsåret, så ivaretar 
utvalget sitt påseansvar ved å følge opp revisjonen og revisjonsarbeidet ved å få 
forelagt seg en overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen, samt 
underliggende risikovurderinger. 
 
Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske 
rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra 
til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 
 
Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 
 
Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. 
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Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 
effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. Revisjonen legger 
frem den overordnede revisjonsstrategien for Eidsvoll kommune i denne saken. 
Revisjonsstrategien beskriver revisjonens formål, kommunens nåværende 
økonomiske stilling og intern kontroll. 
 
Det legges opp til at revisjonen kort presenterer den overordnede revisjonsstrategien 
og besvarer kontrollutvalgets innspill og spørsmål i møtet. 
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Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 04.09.2017 
 
 
 

   
 
 

EIERSKAPSKONTROLL – ORBIT ARENA AS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kommunestyret ber kommunens representant i generalforsamlingen: 

1. Påse at det ferdigstilles en fullverdig og omforent eierstrategi for OrbitArea AS. 
2. Bidra til en endring i selskapets vedtekter som sikrer at sakspapirer til 

generalforsamlingen foreligger i god tid slik at det muliggjør folkevalgt 
forankring. 

 
Kommunestyret ber rådmannen fremme forslag om skriftlige interne rutiner som 
sikrer at selskaps-saker undergis folkevalgt forankring. 
 
 
Vedlegg:  
Eierskapskontroll OrbitArena AS 

 
 
Saksframstilling: 
Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2017-2020. 
Bestillingen ble foretatt i kontrollutvalget den Eidsvoll 13. februar 2017.  
 
Formålet med denne selskapskontrollen har vært å gjennomgå og vurdere om 
kommunens eierinteresser i OrbitArea AS utøves i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. 
 
Kontrollen besvarer følgende problemstillinger: 
 

1. Er det utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet og har selskapet 
utarbeidet selskapsstrategi innenfor rammen av denne? 

2. I hvilken grad følger kommunen kontroll med sine eierinteresser i OrbitArena 
AS i tråd med KS 21 anbefalinger for god eierstyring? 

3. Har kommunen tilstrekkelige rutiner som sikrer folkevalgt forankring i egen 
kommune av viktige og prinsipielle saker som skal avgjøres på 
generalforsamling/representantskap i selskapene? 

4. Har eventuelle rutiner blitt fulgt i praksis forut for generalforsamlinger i 
OrbitArena AS? 
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På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger for alle 
eierkommunene følgende: 
 

 Eierne bør sørge for å ferdigstille en fullverdig og omforent eierstrategi for 
OrbitArena AS. 

 Eierne bør sørge for å endre selskapets vedtekter for å sikre at sakspapirer til 
generalforsamlingen foreligger i god tid slik at det muliggjør folkevalgt 
forankring i den enkelte kommune. 

 
For Hurdal og Eidsvoll er det også følgende anbefaling: 
 

 Eierne (kommunene) bør sørge for å få på plass skriftlige interne rutiner som 
sikrer at saker til behandling i generalforsamlingen undergis folkevalgt 
forankring i kommunen. 

 
Revisjonens undersøkelse viser at det arbeides med en felles eierstrategi. Dette 
arbeidet har kommet langt og er ventet avsluttet i nær fremtid. 
 
Selskapets vedtekter har ingen innkallingsfrist som gir kommunene tid til å behandle 
aktuelle saker før generalforsamlingen. Innkallingen til generalforsamlingen sendes 
senest fire uker før møtedato i henhold til aksjeloven. Generalforsamlingens saksliste 
sendes ut én uke før møtedato. 
 
Kommunen har ingen egen intern nedfelt rutine for forankring av selskaps-saker i 
kommunen. 
 
Når det gjelder de andre problemstillingene viser undersøkelsen at disse forhold er 
ivaretatt i Eidsvoll kommune.  
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OrbitArena AS Side 1 

 

1 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

Formål og problemstillinger 

Formålet med selskapskontrollen er å gjennomgå og vurdere om kommunenes eierinteresser i 

OrbitArena AS utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger. Revisjonen har 

satt opp følgende problemstillinger: 

Problemstilling 2 

I hvilken grad følger kommunen kontroll med sine eierinteresser i OrbitArena AS i tråd med KS 21 

anbefalingen for god eierstyring? 

 

Problemstilling 3 

a) Har kommunen tilstrekkelige rutiner som sikrer folkevalgt forankring i egen kommune av viktige og 

prinsipielle saker som skal avgjøres på generalforsamling/representantskap i selskapene? 

 

b) Har eventuelle rutiner blitt fulgt i praksis forut for generalforsamlinger i OrbitArena AS? 

Revisjonens samlede vurderinger 

Det foreligger per i dag ingen fullverdig og omforent eierstrategi for OrbitArena AS utover det som 

kan utledes av de generelle prinsippene i ØRUs eierpolitikk og selskapets vedtekter. Selskapets 

eksisterende strategiske plan er tuftet på dette. 

 

Revisjonens undersøkelser viser at arbeidet med å utarbeide en felles eierstrategi har kommet 

langt, og at dette er ventet avsluttet i nær fremtid. I lys av de strategiske problemstillinger selskapet 

står overfor er ferdigstillelse av eierstrategien etter revisjonens syn av stor betydning. Denne vil 

utgjøre en vesentlig forutsetning for hvilke rammer selskapets drift skal innrettes etter fremover Det 

er videre bragt på det rene at selskapet avventer ytterligere revidering av sine strategiske mål inntil 

eierstrategien er endelig. 

 

Slik revisjonen ser det er det positivt at avslutningen av eierstrategien er nært forestående og at det 

fra styrets hold blir bekreftet at selskapets strategiske mål vil innrettes etter de føringer som gis i 

eierstrategien. En utvikling av eksisterende eierføringer anses helt sentralt for at selskapet skal 

kunne etablere en strategisk retning og løse de problemstillinger det per i dag står overfor.  

 

Problemstilling 1 

Er det utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet og har selskapet utarbeidet selskapsstrategi innenfor 

rammen av denne?  
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OrbitArena AS Side 2 

 

Revisjonens gjennomgang viser at flere av kommunene har utfordringer med å gjennomføre en 

folkevalgt forankring av saker forut for generalforsamling, fordi sakspapirene blir mottatt med for kort 

frist før selve møtet. Dette kan enten skyldes at selskapet sender sakspapirene for sent ut og/eller 

kommunens mangel på egne interne rutiner. Revisjonen vurderer det slik at eierne selv kan endre 

vedtektene og sette en frist for utsendelse av generalforsamlingssakene slik at det muliggjør 

folkevalgt forankring i kommunene.  

 

Revisjonen har stilt som krav i denne undersøkelsen at kommunen skal ha nedfelt rutiner som sikrer 

politisk forankring av saker som skal opp til behandling i generalforsamling/representantskap. Se 

figur 1 «eierstyringssløyfen» under punkt 6.2. Revisjonens undersøkelse avdekket vesentlige 

forskjeller på fullstendighet og formalisering av kommunenes interne rutiner på dette feltet. Det 

spenner fra en kommune som har sine rutiner skriftlig nedfelt i sin internkontroll, mens en annen 

kommune ikke har rutiner og den folkevalgte forankringen har vært bygget på mer uformell kontakt. 

Gjennomgang av den enkelte kommune finner du under punkt 6.3. 

 

Revisjonen har i denne undersøkelsen også etter gått om det faktisk har skjedd en folkevalgt 

forankring, slik rutinen tilsier, når det gjelder selskaps-sakene tilknyttet OrbitArena. Revisjonens 

funn viser at ingen av kommunene har klart å fange opp absolutt alle selskapssakene til folkevalgt 

forankring for årene 2015, 2016 og 2017. 

 

Revisjonen er klar over, som tidligere påpekt, at dette kan skyldes for sent innkommet 

selskapsdokumenter fra OrbitArena, og ikke kommunenes manglende interne rutiner alene. 

Revisjonen velger likevel å peke på viktigheten av at eierkommunene arbeider videre med å få på 

plass gode interne rutiner, gjerne som del av sitt internkontrollsystem, for å forankre utførelsen av 

eierrollen i det enkelte selskap. Ansvarlig kommunal eierstyring forutsetter gode interne rutiner som 

følges opp i praksis. 

 

Revisjonen vil tilslutt påpeke at styret må sørge for å registrere seg i KS styrevervregistrert. Utover 

dette vurderer revisjonen det slik at KS 21 anbefalinger er i all hovedsak fulgt opp 

Ordførernes og styreleders uttalelser 

Rapporten ble sendt på høring til styreleder og ordførerne via e-post den 24.8.2017, med svarfrist 

8.9.2017.  

 

Eidsvoll kommune 

I telefonsamtale 11.9.2017 hadde ordføreren ingen kommentarer/tilbakemeldinger i forhold til 

rapportens innhold. Han bekreftet at man kjenner seg igjen i utfordringene. 

 

Hurdal kommune 

Ordføreren ga tilbakemelding om en mindre rettelse med hensyn til Hurdal som er ivaretatt. 
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OrbitArena AS Side 3 

 

Nannestad kommune 

Ordføreren ga tilbakemelding i e-post datert 27.9.2017 om mindre rettelser som er hensyntatt. 

Videre uttalte ordføreren vedrørende revisjonens anbefaling for Nannestad (anbefaling side 6 jfr. 

pkt. 6.3.4): 

Vi tar anbefalingen til etterretning.  Vi ser det likevel som viktigst at sakene fra selskapene faktisk 

sendes til og mottas i kommunens dokumentsenter slik at de kan bli gjennomgått og forberedt til 

politisk behandling enn at rutinen står nedfelt internt hos oss. Det innebærer en forventning om at 

selskapene skal sender ut sakspapirer etter de frister som er nedfelt i selskapsavtalen og/eller i 

eierstrategien. 

Ordføreren påpekte videre: 

Som revisjonsrapporten viser, har det vært og er tidvis fortsatt, en utfordring at utsending av 

sakspapirer fra ulike selskaper kommer så sent før møtene at det ikke er mulig å verken forberede 

eller møtebehandle saker til representantskapsmøter i IKS-ene og generalforsamlinger i AS-ene. Det 

gjør det heller ikke enklere dersom sakspapirer kun sendes til møtedeltakerne. For OrbitArenas 

generalforsamling i 2016 ble derfor sakspapirene sendt til vårt postmottak av møterepresentanten og 

journalført etter at møtet hadde funnet sted. Det går fram av journalpostens datering vs møtedatoen. 

Det ser ut til at det er det samme for Ullensaker kommune (punkt 7.3.5). De sakene det henvises til 

her, er vel snarere å betrakte som saksprotokoller enn styringsdokumenter.  

Avslutningsvis uttalte ordføreren: «Jeg forventer at man slutter å sammenligne epler og pærer når 

man vurderer de enkelte kommunenes eierstyring». 

 

Ullensaker kommune 

I e-post fra ordføreren datert 12.9.2017: 

Lest igjennom rapporten og ser at Ullensakers prosess er tatt inn i forhold til hvordan vi sikrer 

forankring og behandling av saker om selskapet. Videre synes det som om revisjonen har synliggjort 

behov for mer struktur hos eierkommunene og selskapets behov for å få på plass 

selskapsstrategien. En oppgave styret er i gang med og som har vært tema på siste eierskapsmøte 

som var positivt i forhold til felles forståelse mellom styret og eiere. 

Ullensaker kommune har forankret sin eierstrategi i kommunestyret med vedtak fattet 05.09.17. Vi 

har også oppfordret øvrige kommuner i regionen om å se på vår strategi med tanke på felles 

implementering for felles eierskap. 

Styreleder 

I e-post fra styreleder datert 13.9.2017 var det mindre fakta-endringer som er innarbeidet i 

rapporten. For øvrig uttrykket hun at rapporten ser bra ut og ønsket tilsendt kopi av endelig rapport. 

Revisjonens anbefalinger 

Følgende anbefalinger gjelder for alle fire kommuner: 

 Eierne bør sørge for å ferdigstille en fullverdig og omforent eierstrategi for OrbitArena AS. 
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OrbitArena AS Side 4 

 

 Eierne bør sørge for å endre selskapets vedtekter for å sikre at sakspapirer til 

generalforsamlingen foreligger i god tid slik at det muliggjør folkevalgt forankring i den 

enkelte kommune. 

 

Følgende anbefaling gjelder for Hurdal og Eidsvoll: 

 Eierne (kommunene) bør sørge for å få på plass skriftlige interne rutiner som sikrer at saker 

til behandling i generalforsamlingen/representantskapet undergis folkevalgt forankring i 

kommunen. 

 

Følgende anbefaling gjelder for Nannestad: 

 Eieren (kommunen) bør nedfelle eksisterende rutine skriftlig for å styrke sin internkontroll. 

 

 

 

Jessheim, 19.9.2017       

 

 

 

Oddny Ruud Nordvik      for Øyvind Schage Førde 

avdelingsleder forvaltningsrevisjon    advokat    

og selskapskontroll 
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OrbitArena AS Side 5 

 

2 INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll i kontrollperiode (2017-2020). 

Bestillingen i de respektive kontrollutvalg ble foretatt i Ullensaker 15.2.2017, Nannestad 18.2.2017, 

Hurdal 31.1.2017 og Eidsvoll 13.0.2017. 

 

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 

(eierskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 og §§ 13-15 i forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 

nr. 905.  

 

Kontrollen skjer innenfor rammene av kommuneloven og kontrollutvalgforskriften. Selskapet har 

private eiere, noe som betyr at den innsynsretten etter kommuneloven § 80 med hensyn til i 

selskapsinformasjon fra administrasjon og revisor, ikke gjelder i denne kontrollen.  

 

Denne selskapskontrollen har derfor som formål å gjennomgå og vurdere om kommunenes 

eierinteresser i OrbitArena AS utøves i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  

 

Kontrollen besvarer følgende problemstillinger: 

Problemstilling 2 Kriterier 

I hvilken grad følger kommunen kontroll med sine 

eierinteresser i OrbitArena AS i tråd med KS 21 

anbefalingen for god eierstyring? 

 

 

 Eierkommunene bør følge KS anbefalinger 

for god eierstyring. 

 

Problemstilling 1 Kriterier 

Er det utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet 

og har selskapet utarbeidet selskapsstrategi 

innenfor rammen av denne?  

 

 

Den virksomhet som drives av selskapet skal være 

innenfor det formål, rammer og de forventinger som 

er satt fra eiernes side og skal ivareta eiernes 

interesser med selskapet. 

 Er eiernes formål og forventinger 

(eierstrategi) til selskapet samordnet og 

tydelig kommunisert til selskapet? 

 Selskapet bør ha en selskapsstrategi som 

er i tråd med de rammene eierne har lagt 
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Problemstilling 3 Kriterier 

a) Har kommunen tilstrekkelige rutiner som sikrer 

folkevalgt forankring i egen kommune av viktige 

og prinsipielle saker som skal avgjøres på 

generalforsamling/representantskap i 

selskapene? 

 

 

 

 

 

b) Har eventuelle rutiner blitt fulgt i praksis forut for 

generalforsamlinger i OrbitArena AS? 

 

Til a) 

 Kommunen skal ha nedfelt rutiner som 

sikrer politisk forankring i egen kommune av 

saker som skal opp til behandling i 

generalforsamling/representantskap. 

 Eierne må sørge for at 

selskapsavtalen/vedtektene sikrer frister for 

når saksdokumentene til eiermøte sendes 

ut, slik at det er praktisk mulig å forankre 

sakene i den enkelte eierkommuner 

Til b) 

 Om kommunen har en rutine så skal denne 

være fulgt i sakene, om ikke forventes det at 

eierrepresentanten har sørget for forankring 

på egnet måte.  

 

Rapporten er delt inn i seks kapitler der vi i kapittel fire foretar en overordnet kontroll av KS 

anbefaling for god eierstyring. Deretter går vi i dybden på to tema som revisor mener er særlig viktig 

for eieroppfølgingen i kapittel fem. Dette dreier seg om eierstrategi og selskapsstrategi for 

OrbitArena AS. I kapittel seks går vi nærmere inn på folkevalgt forankring av eierstyringen i den 

enkelte kommune.  

2.2 Metode  

Denne selskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

selskapskontroll i §§ 77, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.  

 

Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes 

formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert 

tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En mer 

utførlig materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller derfor utenfor denne 

kontrollen.  

 

Rapporten bygger på informasjon fra eierne ved ordførerne i eierkommune og styret ved styreleder 

samt åpne kilder som Brønnøysundregistrene (foretaksregisteret), www.purehelp.no, www.proff.no, 

mv. Bruken av kilder utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt 

i praksis. Det presiseres at det ikke er hentet informasjon fra de private eierne og Akershus 

Fylkeskommune. 

 

Ettersom vi denne gangen ikke har hatt adgang til å involvere administrasjonen i vårt arbeid, vil 

rapporten ikke i samme grad som normalt kunne vurdere om eierviljen etterleves i virksomhetens 

daglige drift. Vår tilnærming vil derfor i større grad enn normalt være på eieroppfølgingen, herunder 

hvordan den enkelte eier følger opp (se kapittel seks) og hvordan eierne samarbeider om 
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eieroppfølgingen (se kapittel fem). I tidligere rapporter har vi beskrevet de ulike eierkommunenes 

rutiner for oppfølging av eierskapet. I tillegg til dette vil vi denne kontrollen foreta en avsjekk av om 

disse rutinene faktisk etterleves.  

 

Når det gjelder informasjonen fra eierne og styret har dette vært gjennomført ved møter hvor vi har 

utarbeidet en felles intervjuguide for ordførerne (eierrepresentantene i generalforsamling) og en 

egen for styrets leder. Disse guidene ble utarbeidet med utgangspunkt i KS anbefalinger for 

eierstyring, selskapsinformasjon som årsberetning etc. og informasjon fra Ullensaker kommunen 

relatert til utarbeidelse av ny eierstrategi for selskapet. 

  

I tillegg er det innhentet informasjon fra kommunene (fra ansatte som ivaretar en 

eierstyringssekretariatfunksjon i kommunen) om hvordan saker knyttet til OrbitArena AS er håndtert 

internt for å ivareta eierstyringen av selskapet. Vi har også innhentet informasjon fra øvre-

kommunenes eierstyringssekretariat ved Anne Grete Fagerli. 

 

Når det gjelder kriterier følger en fullstendig behandling av disse som vedlegg til rapporten. Vi har 

allikevel undergitt en kort redegjørelse for noen sentrale kriterier i det enkelte kapittel der vi anser 

dette viktig for å kunne øke forståelsen for de problemstillinger som berøres.    

 

Rapporten har vært på høring blant eierne, og styreleder, også dette for å sikre et så korrekt bilde 

som mulig av selskapet og eierstyringen.  
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3 OM ORBITARENA AS 

3.1 Innledning 

OrbitArena AS er et aksjeselskap hvor aksjemajoriteten eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, 

Nannestad og Hurdal, samt Akershus fylkeskommune. På eiersiden finner man også private 

bedrifter og organisasjoner med DNB som den største aksjonæren. Selskapets hovedkontor er på 

Jessheim, med avdelinger i Eidsvoll og Ullensaker kommune. 

 

OrbitArena AS’ hovedoppgave er å drive yrkesmessig attføring som godkjent tiltaksarrangør for 

NAV. Det skjer gjennom arbeidstrening og kvalifisering med fokus på å formidle til ordinært arbeid 

eller utdanning. I tillegg tilbys arbeidsavklaring for videre utdanning, attføring og/eller yrkesvalg. 

Grunnlaget for attføringsvirksomheten er produksjon og annen næringsvirksomhet som kan 

sysselsette arbeidstakerne. 

3.2 Historikk 

OrbitArena AS ble opprettet i 1968 som Eidsvoll Industri A/S for å drive «... fabrikasjon, omsetning 

og annen virksomhet som kan øke mulighetene for sysselsetting av yrkesvalghemmede», se 

OrbitArenas webside (www.orbitarena.no). Frem til midten av 1990-tallet var hovedfokuset 

arbeidstrening i industriproduksjonen.  

3.3 Drift i dag 

OrbitArena AS tilbyr arbeidsrettede tiltak for jobbsøkere som søkes inn via NAV og noe 

rekruttering/bemanning opp mot ordinære arbeidsgivere. For NAV tilbys tiltakene 

arbeidsforberedende trening (AFT), funksjonsvurdering, jobb og muligheter, tilrettelagt arbeid (TA) 

og varig tilrettelagt arbeid (VTA). Attføringsarbeidet gjennomføres som teoretisk og praktisk 

opplæring innenfor relevante arbeidsområder i ordinært arbeidsliv.  

 

For arbeidsgivere tilbys bistand til sykeoppfølging, omstilling og/eller rekruttering. I tillegg finnes 

produkter og tjenester som OrbitArena Catering, Jobbfrukt, lager og distribusjon, pakking og 

montering, bokplast og tidligere Ankertunet barnehage. OrbitArena tilbyr også kurs som for 

eksempel båtførerprøven, fagbrev/kompetansebevis og norskopplæring for fremmedspråklige.  

 

Selskapet hadde 109 ansatte per juni 2017. 

3.4 Styresammensetning 

Styret består per juni 2017 av: 

 Styrets leder: Ine Foss (f 1968) 

 Nestleder: Lars Rovik Ødegård (f 1956) 

 Styremedlem: Bjørn Arne Skogstad (f 1961) 

 Styremedlem: Ingfrid Oddveig Tveit (f 1948) 
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 Styremedlem: Siriann Grenness Haga (f 1960) 

 Styremedlem: Bjørn Arild Stenrud (f 1964) 

 Styremedlem: Per Kristian Trøen (f 1963) 

 Varamedlem: Anette Struve Øistad (f 1961) 

 Varamedlem: Tron Erik Hovind (f 1956) 

 Varamedlem: Jan Atle Holtet (f 1973) 

 Varamedlem: Therese Sæberg (f 1980) 

 

Daglig leder er Hanne I. Hystad Ulsletten 

3.5 Økonomi 

Nedenfor følger en oversikt over selskapets nøkkeltall for de siste to år. Det presiseres at 

selskapets har et vedtektsfestet forbud mot utbytte. Tallene bør således ses i lys av at formålet med 

driften er å sikre et best mulig resultat av arbeidsmarkedsarbeidet, ikke en størst mulig økonomisk 

avkastning til eierne. For ordens skyld vedlegges også revisors beretning for 2016, se vedlegg 2.  

 

Nøkkeltall 2016 2015 

Sum totalinntekt 59 840 064 70 797 894 

Driftsresultat 974 962 2 561 838 

Ordinært resultat -106 785 3 062 218 

Egenkapital 85 925 125 82 842 321 

3.6 Nye rammebetingelser for arbeidsmarkedsbedriftene 

I 2014 ble det fattet statlig vedtak om en ytterligere og omfattende konkurranseutsetting av 

arbeidsmarkedstiltakene. Konsekvensene av dette ble synliggjort i 2015.  

 

I 2016 hadde OrbitArena en omsetning på 59,8 MNOK, se OrbitArena AS årsberetning 2016. Det er 

en reduksjon på 11 MNOK sammenlignet med 2015. Videre hadde selskapet et underskudd på 

106.785 NOK i 2016. Ifølge beretningen skyldes fallet i omsetningen endringer i rammebetingelsene 

knyttet opp mot selskapets største kunde (NAV). Selskapet gjennomførte derfor organisatoriske 

tilpasninger og kostnadsreduserende tiltak for å tilpasse organisasjonen markedets endrede 

rammebetingelser. Videre har selskapet ytterligere tilpasset seg ved å videreutvikle 

attføringstilbudet og bredden i tjenestetilbudet. 
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4 KS 21 ANBEFALINGER FOR GOD EIERSTYRING 

4.1 Innledning 

I dette kapittelet besvares problemstilling to: I hvilken grad følger kommunen kontroll med sine 

eierinteresser i OrbitArena AS i tråd med KS 21 anbefalingen for god eierstyring?  

 

Problemstilling 2 Kriterier 

I hvilken grad følger kommunen kontroll med sine 

eierinteresser i OrbitArena AS i tråd med KS 21 

anbefalingen for god eierstyring? 

 

 

 Eierkommunene bør følge KS anbefalinger 

for god eierstyring. 
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4.2 KS 21 anbefalinger for god eierstyring 

Nr  Anbefaling Funn 

1  Obligatorisk opplæring 

av og informasjon til 

folkevalgte 

Alle ØRU-kommunene møtte med representanter for politisk og 

administrativ ledelse til seminar ved Hurdalsjøen Hotell i mai 2017. Videre 

beskriver kommunene varierende opplæring av og informasjon til 

folkevalgte styremedlemmer. En av kommunene gjennomførte opplæring i 

mai 2017 med utvidet formannskap som møtte alle kommunene. En 

kommune deltok for to år siden via ØRU. En tredje kommune beskrev at 

man ikke har noen fast praksis men har tidligere gjennomført opplæringen. 

En fjerde kommune viste til generell opplæring som gjennomføres for 

formannskapet og/eller generalforsamlingen. Det kan synes som om man 

gjennomgående benyttet KS-opplæringspakken. 

2 Vurdering og valg av 

selskapsform 

IA 

3 Fysisk skille mellom 

monopol og 

konkurransevirksomhet 

IA 

4 Utarbeidelse av 

eierskapsmeldinger  

ØRU har utformet «Eierpolitikk vedtatt for kommunene i ØRU» vedtatt i 

ØRU-styret 19.5.2014 og «Felles eiermelding 2014 for kommunene på 

Øvre Romerike (ØRU)» vedtatt i ØRU-styret 19.5.14. I vedlegg 1 finner 

man oversikt over eksisterende samarbeid på Øvre Romerike som 

beskriver type selskap og formål, eierkommuner samt styringsform og 

styringsorganer. OrbitArena AS er inkludert i oversikten og dekker ikke 

eiermeldingens minstekrav i KS anbefalingen. 

5 Utarbeidelse og 

revidering av 

styringsdokumenter  

Selskapets vedtekter er datert 20.05.2015. Eierne og selskapet utarbeider 

en selskapsstrategi; «Eierstrategi for OrbitArena AS 2016-2019» som ikke 

er ferdigstilt. 

6 Gjennomføring av 

eiermøter  

Ifølge styreleder avholdes et eiermøte per år og løpende lokale møter. 

Eierstrategien som utarbeides skal gi retningslinjer. Kommunene bekreftet 

årlige eiermøter som ble gjennomført for første gang i 2016. Eierne varsles 

i forkant av eiermøtene.  

7 Sammensetning og 

funksjon av eierorgan   

Se kapittel 6.  
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Nr  Anbefaling Funn 

8 Gjennomføring av 

generalforsamlinger og 

representantskapsmøter 

Ordinær generalforsamling gjennomføres hvert år. Selskapets vedtekter, 

datert 20.05.2015, har ingen innkallingsfrist som gir kommunene tid til å 

behandle aktuelle saker før generalforsamlingen. I styreinstruksen, datert 

22.11.2016, punkt 1.3 skal styret innkalle til «generalforsamling i henhold til 

selskapets vedtekter». Selskapet skal følge aksjelovens fristregler. Se 

nærmere om dette i kapittel 6.  

9 Sammensetningen av 

styret. Eiers krav til 

profesjonelle styrer i 

kommunal sektor 

I selskapets vedtekter § 6 a) beskrives styrets sammensetning. I § 6 b), om 

valgkomitéen, nomineres styremedlemmer inn og valgkomitéen gir 

vedtaksforslag. Valgkomitéen har utarbeidet seks kriterier (tidligere ti) som 

ivaretar styrets samlede kompetanse.  

Ifølge kommunene definerer ØRU-eiermeldingen/eierne kriterier for valg og 

sammensetning av styret. Styret skal være et kompetansestyre og fokus er 

styremedlemmenes kunnskap, ikke geografisk eller politisk tilhørighet. 

ØRU henter aktuelle kandidater fra næringslivet - slik håper man å få på 

plass gode og kompetente styrer i selskapene de eier.  

10 Valgkomité for 

styreutnevnelse i 

aksjeselskap og 

interkommunale selskap 

Selskapets vedtekter § 6 b) beskriver valgkomitéens oppgaver. 

Valgkomitéens mandat ble vedtatt på generalforsamlingen 22.05.2013, sak 

10. 

11 Kjønnsmessig balanse i 

styrene.  

Styrets sammensetning oppfyller kravene til kjønnsfordeling i asl § 20-6 jf. 

kml § 80 a. Se årsmelding 2015/16 under «Likestilling». 

12 Rutiner for å sikre riktig 

kompetanse i 

selskapsstyrene  

Styreinstruks for OrbitArena AS er datert 22.11.2016. Tidligere 

styreinstruks var retningsgivende og ble etterlevd av styret. Ifølge 

styreleder er ny og oppdatert styreinstruks tydelig og konkret i samsvar 

med dagens formål. Styret foretar en årlig egenevaluering jf. styreinstruks 

1.5.  

Styreleder opplyste om egenevalueringen som rapporteres videre til eier 

via generalforsamlingen hvert år. Styret benytter malen til Akershus 

fylkeskommune. Evalueringen fungerer godt for å kommunisere viktige 

problemstillinger fra styret til eierne. Evalueringen følges opp av eierne og 

ønsket er tettere dialog/oppfølging fra eierne som benytter selskapets 

tjenester. De siste to til tre år har det fra eiernes side bedret seg. 

Virksomheten gjennomfører årlige styreseminar, representanter fra de 

ansatte får tilbud om ekstern styreopplæring.. Ifølge styreinstruks punkt 2.2 

har styret en «årsplan». 

13 Styresammensetning i 

konsernmodell  

IA 
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Nr  Anbefaling Funn 

14 Oppnevnelse av 

vararepresentanter  

Ivaretas av valgkomitéen. 

15 Habilitetsvurderinger og 

politisk representasjon i 

styrene 

Ivaretatt. 

16 Godtgjøring av 

styreverv 

Generalforsamlingens protokoll datert 11.5.2017, sak 4, ble styrets honorar 

indeksregulert (honoraret ble òg endret i 2013 og 2010). 

17 Registrering av 

styreverv  

Styrets medlemmer er registrert i Brønnøysundregisteret, men ikke på 

www.styrevervregisteret.no 

18 Arbeidsgivertilhørighet i 

selvstendige 

rettssubjekter  

NHOs medlemsorganisasjon «Arbeid og Inkludering» 

 

19 Utarbeidelse av etiske 

retningslinjer  

I «Utkast til eierstrategi datert 30.5.2017» under «Etikk» finner man forslag 

til «Kommunale prinsipper for etikk» og «Utarbeide etiske 

retningslinjer/rutiner for varsling, korrupsjon, mislighold og økonomisk 

utroskap». I «Utkast eierstrategi 2016-2019» under «Selskapets sosiale 

ansvar» finner man forslag til etiske regler for selskapet; FN Global Impact, 

etiske regler jf. Akershus fylkeskommunes etiske regler jf. overordnede 

prinsipper om eierstyring, samsvar med forretningsstrategi og 

virksomhetsutvikling, OECD retningslinjer for eierstyring og 

selskapsledelse i selskaper med statlig eierandel og internkontroll: Tiltak, 

rutiner og systemer.  

På selskapets websider finner man etiske retningslinjer for brukerne under 

fanen; Jobbsøker > Velkommen til oss > Oppstart i OrbitArena. 

20 Særlig om 

administrasjonssjefens 

rolle i kommunale 

foretak 

IA 

21 Utøvelse av tilsyn og 

kontroll 

 

4.3 Vurdering 

Revisjonen vurderer det slik at KS 21 anbefalinger er i all hovedsak fulgt opp. Revisjonen vil likevel 

peke på at styret må sørge for å registrere seg i KS styrevervregisteret. Når det gjelder eierstrategi 

blir dette behandlet i kapittel 5. For folkevalgt forankring i den enkelte kommune er dette behandlet i 

kapittel 6. 
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5 EIERSTRATEGI OG SELSKAPSSTRATEGI 

5.1 Innledning og problemstilling 

I denne delen vil vi komme nærmere inn på eiernes arbeid med å utarbeide en felles eierstrategi og 

hvorvidt selskapet har en strategi som befinner seg innenfor rammene av denne. Problemstillingen 

som besvares er: 

 

 

Fra kriteriene i denne eierskapskontrollen, se vedlegg 1, fremgår det at eierstrategi og 

selskapsstrategi er helt sentrale for utøvelsen av godt eierskap. Nedenfor følger forklaring på hva 

som ligger i de to begrepene: 

 

Definisjoner 

Eierstrategi:  

 

Strategi som blant annet 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 

 

Selskapsstrategi: 

 

Strategi som blant annet skal inneholde målsettinger og en plan for hvordan man skal nå målene, innenfor 

de rammer som er definert i eierstrategien 

 

 

 

Problemstilling 1 Kriterier 

Er det utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet 

og har selskapet utarbeidet selskapsstrategi 

innenfor rammen av denne?  

 

 

Den virksomhet som drives av selskapet skal være 

innenfor det formål, rammer og de forventinger som 

er satt fra eiernes side og skal ivareta eiernes 

interesser med selskapet. 

 Er eiernes formål og forventinger 

(eierstrategi) til selskapet samordnet og 

tydelig kommunisert til selskapet? 

 Selskapet bør ha en selskapsstrategi som 

er i tråd med de rammene eierne har lagt 
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5.2 Bakgrunn 

Fra styreleder og eiere har det blitt trukket frem at OrbitArena AS gjennomgikk store endringer i 

2015 og 2016 grunnet markedsforandringer som nye rammevilkår og økt konkurranse fra nye 

aktører. Omsetningen falt fra 70 til 60 MNOK i 2016. 

 

Selskapet har som et resultat av dette tilpasset organisasjonen og man har underveis endret 

brukertilbudet, antall ansatte og foretatt nyetableringer med blant annet bygg og netthandel. 

Selskapet har videre tilpasset drift etter markedsbehovet med ytterligere fremtidsrettet tenking rundt 

digital vekst og kompetanseheving.  

 

Fra styreleder og eiere blir det fremholdt at selskapets største utfordring ligger i markedsendringene 

og tap av anbud. I denne sammenheng blir videre eierskap, eierstruktur og eierstrategi vurderes 

fortløpende. I tillegg vurderes hvilket attføringsfelt og geografisk område man bør fokusere på, samt 

endringer i selskapsverdiene.  

 

På denne bakgrunn er samordning av eierskapet gjennom en felles eierstrategi et viktig 

utgangspunkt for selskapet å bygge sin strategi på. En slik strategi vil også være viktig for hvordan 

selskapets finansielle midler (se kapittel 3) skal brukes i den videre utviklingen av virksomheten. 

 

Når det gjelder eierstrategier er det per i dag kun utarbeidet generell eierpolitikk i ØRU-regi som 

også omfatter selskapet. Videre er det i ØRU-regi definert konkrete eierstrategier for de 

interkommunale selskapene, men ikke for aksjeselskapene. Dette innebærer at OrbitArena AS per i 

dag ikke er undergitt en felles, samordnet eierstrategi.  

 

I ØRU-kommunenes eierstyringssekretariat inngår heller ikke oppfølging av OrbitArena AS som en 

del av mandatet ettersom det kun er de interkommunale selskapene som er omfattet. Revisjonens 

undersøkelse og samtale med eierrepresentanter og kommunen viser at flere har misforstått dette 

og mener at OrbitArena AS vil være en del av eierstyringssekretariatets ansvarsområde. En av 

ordførerne påpeker at det er korrekt at ASene etter forutgående vurderinger og som utgangspunkt 

ikke ble tatt med i eierstyringssekretariatets mandat fra starten av. Dette er ikke ensbetydende med 

at verken ASene eller andre interkommunale selskaper/samarbeid er utelukket for å inngå i 

mandatet for sekretariatet. Dette kan utvikles over tid. Ordføreren påpeker videre at det bør derfor 

ikke være grunnlag for å tolke mandatet innsnevrende og misforstå dette. 

5.3 Status i dag 

På generalforsamlingen i 2016 ble det vedtatt at styret skulle jobbe videre med en eierstrategi hvor 

utkastet var utarbeidet av Akershus Fylkeskommune. Styrets arbeid skulle presenteres på et 

eiermøte høsten samme år. Den 13.09.16 ble det avholdt et eiermøte hvor målsettingen var at det 

skulle vedtas en eierstrategi etter forutgående forankring i eierkommunene og Akershus 

Fylkeskommune. Protokollen fra generalforsamling i selskapet 11.05.17 sier ikke noe om 

vedtagelse av eierstrategi. Eierstrategi ble ikke behandlet eller fremmet som egen sak i 

generalforsamlingen 11.5.17, på grunn av at eierne ikke var ferdige med sitt forslag. Det er ikke 
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styret som skal utarbeide eierstrategien, det er nedsatt et utvalg med representanter fra 

eierkommunene som skal gjennomføre dette arbeidet og fremlegge forslag for generalforsamlingen. 

Dette er bakgrunn for at denne saken ikke ble behandlet i generalforsamlingen eller omfattet av 

protokollen. 

 

Fra revisjonenes samtaler med ordførerne (eierrepresentantene) er det uttrykt fra samtlige at det er 

ønskelig med en samordnet eierstrategi, og at sluttføringen av denne er i ferd med å komme i mål.   

 

Når det gjelder sentrale problemstillinger som anvendelse av selskapets sterke balanse er 

ordførerne kjent med hvilke alternative retninger selskapets står overfor, herunder spesielt 

anvendelse av selskapets verdifulle eiendomsmasse. De bør på denne bakgrunn ha forutsetninger 

for å ta stilling til den fremtidige strategiske retningen på selskapsnivå. 

 

Samtlige eiere er kjent med at det foreligger en selskapsstrategi, men kjenner den ikke i detalj. Fra 

styreleder er det bekreftet at det per i dag foreligger en strategisk plan som er i overensstemmelse 

med selskapets vedtekter. En eventuell revidering av denne vil først skje etter at eierstrategien er 

endelig utarbeidet. 

5.4 Vurdering 

Det foreligger per i dag ingen fullverdig og omforent eierstrategi for OrbitArena AS utover det som 

kan utledes av de generelle prinsippene i ØRUs eierpolitikk og selskapets vedtekter. Selskapets 

eksisterende strategiske plan er tuftet på dette. 

 

Revisjonenes undersøkelser viser at arbeidet med å utarbeide en felles eierstrategi har kommet 

langt, og at dette er ventet avsluttet i nær fremtid. I lys av de strategiske problemstillinger selskapet 

står overfor er ferdigstillelse av eierstrategien etter revisjonens syn av stor betydning. Denne vil 

utgjøre en vesentlig forutsetning for hvilke rammer selskapets drift skal innrettes etter fremover Det 

er videre bragt på det rene at selskapet avventer ytterligere revidering av sine strategiske mål inntil 

eierstrategien er endelig. 

 

Slik revisjonen ser det er det positivt at avslutningen av eierstrategien er nært forestående og at det 

fra styrets hold blir bekreftet at selskapets strategiske mål vil innrettes etter de føringer som gis i 

eierstrategien. En utvikling av eksisterende eierføringer anses helt sentralt for at selskapet skal 

kunne etablere en strategisk retning og løse de problemstillinger det per i dag står overfor.  
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6 EIERSKAPSFORVALTNINGEN I DEN ENKELTE 

KOMMUNE 

6.1 Innledning 

I dette kapittelet besvares problemstilling tre bokstav a og b:  

Problemstilling 3 Kriterier 

a) Har kommunen tilstrekkelige rutiner som sikrer 

folkevalgt forankring i egen kommune av viktige 

og prinsipielle saker som skal avgjøres på 

generalforsamling/representantskap i 

selskapene? 

 

 

 

 

 

b) Har eventuelle rutiner blitt fulgt i praksis forut for 

generalforsamlinger i OrbitArena AS? 

 

Til a) 

 Kommunen skal ha nedfelt rutiner som 

sikrer politisk forankring i egen kommune av 

saker som skal opp til behandling i 

generalforsamling/representantskap. 

 Eierne må sørge for at 

selskapsavtalen/vedtektene sikrer frister for 

når saksdokumentene til eiermøte sendes 

ut, slik at det er praktisk mulig å forankre 

sakene i den enkelte eierkommuner 

Til b) 

 Om kommunen har en rutine så skal denne 

være fulgt i sakene, om ikke forventes det at 

eierrepresentanten har sørget for forankring 

på egnet måte.  

 

I dette punktet ser vi nærmere på kommunenes interne rutiner som sikrer politisk forankring av 

saker som behandles i eierorganene. Videre ser revisjonen på frister for utsendelse av 

saksdokumenter og hvorvidt kommunenes rutiner i praksis blir fulgt opp.  

6.2 Kontrollkriterier 

For å sikre folkevalgt forankring i den enkelte kommune av viktige og prinsipielle beslutninger som 

skal tas i generalforsamling/representantskap, 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.  

 

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.  
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Figur 1 «eierstyringssløyfen» 

6.3 Kommunenes politiske forankring av generalforsamlingssakene i 

folkevalgte organ i den enkelte kommune 

Kommunens eiermelding setter generelle rammer for eierstyringen av selskaper som OrbitArena 

AS. Kommunens interne rutiner skal sikre politisk forankring av saker som behandles i eierorganene 

og følge egne interne rutiner for eierskapsforvaltningen. Revisjonen har kontaktet eierkommunenes 

administrasjon for å finne prosedyrer for ivaretakelse av eierforvaltningen av selskapet. Videre har 

man gjennomgått kommunenes praksis når det gjelder den politiske forankringen av 

representantsakene i folkevalgte organ i den enkelte kommune, det vil si det er søkt i kommunenes 

åpne kilder for en oversikt over behandlede saker i kommunen i forbindelse med OrbitArena AS for 

årene 2015, 2016 og 2017. 

6.3.1 Vedtektsfestede frister for saksdokumenter til eiermøte 

Selskapets vedtekter, datert 20.05.2015, har ingen innkallingsfrist som gir kommunene tid til å 

behandle aktuelle saker før generalforsamlingen. I styreinstruksen, datert 22.11.2016, punkt 1.3 

skal styret innkalle til «generalforsamling i henhold til selskapets vedtekter». Ifølge e-post fra daglig 
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leder sendes innkallingen til generalforsamlingen senest fire uker før møtedato i henhold til 

aksjeloven. Generalforsamlingens saksliste sendes ut senest én uke før møtedato. Revisjonen får i 

samtale med kommunenes eierrepresentanter beskrevet utfordringer i forhold til det å motta og 

registrere selskapets sakspapirer, slik at disse blir forankret internt i kommunen før selve 

generalforsamlingen. De opplever at dette vanskeliggjør eierstyringen i egen kommune.  

6.3.2 Eidsvoll kommune  

Rutine i kommunen 

Kommunen har ingen skriftlige interne prosedyrer for forankring av selskaps-saker i kommunen. Det 

er fattet vedtak i kommunen om å utvikle rutiner, men man har foreløpig ikke startet arbeidet. På sikt 

vurderes det å opprette en juriststilling som vil ha eierstyringskontroll som én av sine 

arbeidsoppgaver.  

 

Kommunen opplyser til revisjonen at de har mottatt varsel i forkant av selskapets eiermøter. 

Politikerne og administrasjonen samarbeider via e-post og telefon slik at man er godt forberedt til 

møtene (generalforsamlingen og eiermøtene). Protokoller/dokumentasjon blir sendt på epost til 

ordføreren både for generalforsamlingen og eiermøtene. 

 

For eierskapsoppfølgingen er det ordførerens fullmakt som representerer kommunen og 

kommunestyret gir mandatet. Det forhåndsavtales hva kommunen stemmer, med noe skjønn. 

Konkrete føringer kan gis. Ved usikkert mandat i generalforsamlingen så tas det opp til ny 

behandling.  

 

Hva viser kommunens praksis i forbindelse med OrbitArena AS generalforsamling? 

Revisjonen har gjennomgått kommunens praksis i forbindelse med OrbitArena AS 

generalforsamling som viser følgende for årene 2015 til 2017: 

 2015: Kommunestyret i møte 12.5.2015 behandlet sak RS8/15 om «Forslag til 

styremedlemmer til styret i OrbitArena AS» 

 2016: Kommunestyret i møte 6.9.2016 behandlet sak RS 17/16 «OrbitArena - årsmelding 

2015» 

 2017: Revisjonen fant ingen behandlede saker for OrbitArena AS. 

 

Vurdering 

Kommunen har foreløpig ingen intern rutine for forankring av selskaps-saker forut for møter i 

eierorganer, men det er fattet vedtak om å utvikle slike rutiner. I tillegg vurderer kommunen å 

ansette en jurist som vil ha eierskapsoppfølging av kommunale selskaper som en av sine 

arbeidsoppgaver.  

 

Gjennomgangen av kommunens politiske forankring av generalforsamlingssakene i folkevalgt organ 

viser at den i praksis har vært lagt til kommunestyret. For årene 2015 og 2016 har kommunestyret 

behandlet to saker om OrbitArena, men i 2017 fant revisjonen ingen behandlede saker. Revisjonen 

fant ingen behandlede saker for OrbitArena AS for året 2017 i noe folkevalgt organ, men det 

utelukker ikke at det kan ha vært uformelle avklaring om rammene for eierrepresentanten forut for 
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generalforsamlingene. Revisjonen vil peke på viktigheten av at kommunen arbeider videre med å få 

på plass interne rutiner for å forankre utførelse av eierrollen i det enkelte selskap. 

6.3.3 Hurdal kommune 

Rutine i kommunen 

Eierrepresentanten opplyser til revisjonen at kommunens eksisterende eiermelding bør oppdateres 

og Hurdal antar at arbeidet med dette vil skje i 2018. Eiermeldingen er ment å være felles og ikke 

bare for Hurdal kommune. Den vil favne alle selskapene kommunen involveres i. Hurdal har ingen 

egne nedfelt interne prosedyrer for forankring av selskaps-saker i kommunen. 

 

Kommunen mener eiermøtene i OrbitArena er nyttige; man går inn i selskapet og får en forståelse 

for hvordan selskapet drives. Man mottar rapport for status både med hensyn til det positive og 

negative. Eiermøtene ble gjennomført for første gang i 2016. 

 

Revisjonen får opplyst at kommunen mottatt selskapspapirer fra OrbitArena for sent. I 2016 fikk 

kommunen ingen melding fra selskapet og deltok ikke på generalforsamlingen. I 2017 mottok 

kommunen selskapspapirene én dag før generalforsamlingen ble avholdt via e-post. Man fikk ikke 

tatt opp sakene i kommunestyret og/eller formannskapsmøtet før møtet. Problemstillingen ble 

diskutert i generalforsamlingen 2017 og man ble lovet kopi til kommunene innen rimelig tid. 

Kommunen beskriver det som utfordrende mht. informasjon og det at kommunen ikke får tilsendt 

sakspapirer i tide.  

 

Forankring av saker skjer ved at det er formannskapet og kommunestyret som gir føringer til 

eierrepresentanten. Mandatet med å representere kommunen er gitt til ordføreren. Saker tas opp i 

kommunestyret og/eller formannskapet før generalforsamlingen avholdes. Man er opptatt av 

fleksibel eierstyring og forsøker å unngå bundet mandat ved kun å angi hovedretningen for hva man 

ønsker å oppnå. I OrbitArena AS benytter man sjelden bundet mandat i motsetning til IKS-

selskapene. 

 

IKS-selskapene behandles, som et minimum, i formannskapet. Rutinen er ikke gjennomført for 

OrbitArena AS og det bør ivaretas på samme måte som for IKS-selskapene. Det er økonomiske 

regler og/eller eierpolitikk som skal forankres politisk i kommunen.  

 

Hva viser kommunens praksis i forbindelse med OrbitArena AS generalforsamling? 

Revisjonen har gjennomgått kommunens praksis i forbindelse med OrbitArena AS 

generalforsamling, som viser følgende for årene 2015 til 2017: 

 2015: Revisjonen fant ingen behandlede saker for OrbitArena AS. 

 2016: Revisjonen fant ingen behandlede saker for OrbitArena AS. 

 2017: Revisjonen fant ingen behandlede saker for OrbitArena AS. 

 

Vurdering  

Kommunen har ingen egen intern nedfelt rutine for forankring av selskaps-saker i kommunen.  
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Praksis i kommunen har likevel vært at den politiske forankring av generalforsamlingssakene har 

vært utført av formannskapet og/eller kommunestyret, og disse gir de nødvendige føringer. 

Kommunen presiserer at dette gjelder for IKS-selskapene og ikke for ASer slik OrbitArena er. 

Kommunens redegjørelse kan stemme godt overens med revisjonens gjennomgang av årene 2015, 

2016 og 2017 hvor kommunestyret/formannskapet ikke behandlet noen saker relatert til selskapet 

OrbitArena AS. Revisjonen finner det positivt at kommunen er oppmerksom på sine manglende 

interne rutiner, men velger likevel å vise til at ansvarlig eierstyring forutsetter gode interne rutiner 

som fanger opp begge selskapstyper (IKS og AS). 

6.3.4 Nannestad kommune 

Rutine i kommunen 

I Nannestad er formannskapet eierorganet, det er nedfelt i kommunens «Politisk organisasjonskart 

og ansvarsstruktur» vedtatt i kommunestyret 30.02.2017. Dette skal sikre at saker som skal 

behandles i eierorganer blir plukket opp og forelagt formannskapet. Saker som skal behandles og 

avgjøres av kommunestyret ut fra sakens prinsipielle innhold og/eller størrelsesomfang (ikke 

lovkrav) skal behandles av kommunestyret. Formannskapet er tillagt saker som ifølge 

kommuneloven skal behandles av formannskapet. Formannskapet behandler lovpålagte og spesielt 

delegerte oppgaver. Formannskapet skal under punkt nr. 12 «forvalte kommunenes eiermyndighet 

(delegert myndighet, jfr. Saker om valg av representanter og vararepresentanter i diverse saker).». 

 

Kommunen velger representanter til representantskapet og generalforsamlingen i alle eier- og 

deleierselskaper.  

 

Revisjonen får opplyst fra eierrepresentanten at det har vært «surr» med innkallingen til 

generalforsamlingen i OrbitArena AS, og fremhever at dette undergraver eierfunksjonen og gjør det 

vanskelig å forberede og legge sakene frem for formannskapet.  

 

Selve rutinen i kommunen beskrives slik av kommunen: 

Postmottak registrerer og arkiverer selskapsdokumentene, saksbehandler forbereder (for 

rådmannen) saker for representantskapsmøter (og annet) som krever politisk behandling i 

kommunen. For å ivareta eierstyringen knyttet til de ulike problemstillingene legger rådmannen frem 

saken for FØ/formannskapet før representantskapsmøtene. FØ vurderer instruksjon i enkeltsaker 

og fleksibilitet for kommunens representant i forhold til andre eiere. Rutinene gjelder også 

aksjeselskapenes generalforsamlinger. Kommunens controller representerer kommunen i nylig 

etablert felles eierstyringssekretariat. Kommunen jobber på samme måte med aksje- og IKS-

selskapene. Så langt revisjonen har forstått er ikke denne rutinen skriftliggjort.  

 

Hva viser kommunens praksis i forbindelse med OrbitArena AS generalforsamling? 

Revisjonen har gjennomgått kommunens praksis i forbindelse med OrbitArena AS 

generalforsamling, som viser følgende for årene 2015 til 2017: 

 2015: Formannskapet i møte 12.05.2015 behandlet sak PS 32/15 «Generalforsamling i 

OrbitArena AS 20.05.15 – valg av Nannestad kommunes representant», PS 35/15 
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«OrbitArena AS - generalforsamling 20. mai 2015» og PS 39/15 «OrbitArena AS - 

generalforsamling 20. mai 2015». 

 2016: Revisjonen fant ingen behandlede saker for OrbitArena AS. 

 2017: Formannskapet i møte 03.05.17 saksbehandlet PS 46/17 «OrbitArena AS 

generalforsamling 110517», møte 31.05.17 behandlet RS 18/17 11/2640 «Melding om 

oppstart av eierskapskontroll i OrbitArena AS». I Formannskapets referatsaker i møte 

28.03.2017 ble sak RS 41/17 «Forslag på styremedlemmer til styret i OrbitArena AS» 

behandlet. 

 

Vurdering 

Kommunen har en tydelig delegering av ansvar internt for forankring av eierstyringen knyttet til det 

enkelte selskap.  

 

Når det gjelder selve saksbehandlingsrutinen i kommunen for dette er denne redegjort for fra 

kommunenes side, men den er ikke skriftliggjort f.eks. i kommunenes internkontrollsystem. En 

skriftliggjøring av denne rutinen vil etter revisjonenes vurdering styrke internkontrollen i kommunen, 

og sikre at dette også følges opp for fremtiden.  

 

Revisjonenes vurdering er videre at rutinen i stor grad er fulgt opp i forhold til OrbitArena AS. 

Revisjonens gjennomgang viser at sakene forut for generalforsamling i 2015 og 2017 har vært 

undergitt behandling i formannskapet. For 2016 finner ikke revisjonen at det har funnet sted noen 

behandling av saker knyttet til OrbitArena AS. Det kan ikke utelukkes at det kan ha sammenheng 

med at det av praktiske årsaker ikke lot seg gjennomføre, fordi det ble for kort tid mellom mottak av 

sakspapirer og selve møtedatoen i generalforsamlingen. Revisjonen vurderer det slik at 

eierrepresentanten er seg bevisst dette og at rutinene nå følges opp. 

6.3.5 Ullensaker kommune 

Rutine i kommunen 

Kommunen er i gang med å oppdatere egen eiermelding. Man ønsker et sterkere eierskapsforhold 

til eierbedriftene fra politisk og administrativ side.  

 

Det rapporteres via eiermøter, sakspapirer og generalforsamlingen. Styremøtenes referatsaker 

sendes til kommunene. Kommunen opplyser at det er meningen eierstyringssekretariatet skal fange 

opp disse sakene og systematisere informasjonsbehovet. Slik får man behandlet sakene tidsnok i 

kommunestyret og formannskapet. 

 

Prosedyre for eierforvaltning av kommunale selskaper i Ullensaker kommune er datert 03.10.2016 

og inngår i kommunens internkontrollsystem. Rettsfellesskap tilknyttet Ullensaker kommune er 

tilordnet et hovedutvalg der eierstyringen forankres. Hovedutvalget er delegert myndighet til å 

ivareta kommunens eierinteresser i selskapet. Rutinen inneholder avklaring av roller og ansvar i 

eieroppfølgingen. Det er en egen eierforvaltningsansvarlig i kommunen som utøver 

eiersekretariatsfunksjonen. 
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Ordføreren deltar i representantskapet. Ullensaker har forankret vedtak og mandat i eierskapet. 

Saksforberedelsene starter i utvalget med naturlig forbindelse til virksomheten. Ved administrative 

saksfremlegg kan man få/motta innspill fra kommunejuristen. Vedtak i hovedutvalget og 

kommunestyret tas videre fra ordfører til generalforsamlingen, eiermøter osv. Noen vedtak har 

bundet mandat og andre ganger søkes konsensus med de andre eierne. Eierne gir føringer 

gjennom rette eierkanaler, som er generalforsamlingen og eiermøtene. Selskapet skal følge 

vedtakene fra styret og generalforsamlingen. 

 

Hva viser kommunens praksis i forbindelse med OrbitArena AS generalforsamling? 

Revisjonen har gjennomgått kommunens praksis i forbindelse med OrbitArena AS 

generalforsamling, som viser følgende for årene 2015 til 2017: 

 2015: Hovedutvalg for helse og omsorg i møte 27.05.2015, behandlet sak.nr. 11/2640 «Om 

særutskrift fra OrbitArena GF 2015». 

 2016: Hovedutvalg for helse og omsorg i møte 16.03.2016, behandlet sak.nr. 11/2640 «Om 

forslag på styremedlemmer til styret i OrbitaArena AS». 

 2017: Hovedutvalg for helse og omsorg i møte 26.04.2017, behandlet sak.nr. 11/2640 «Om 

forslag på styremedlemmer til styret i OrbitaArena AS». 

 

Vurdering 

Kommunen har en egen intern prosedyre for eierforvaltning av kommunale selskaper datert oktober 

2016. Eierstyringen forankres i et egnet hovedutvalg som er delegert myndighet til å ivareta 

kommunens eierinteresser i kommunen. Dette vurderer revisjonen som god internkontroll på 

området. 

 

Kommunens politiske forankring av generalforsamlingssakene i folkevalgte organ for OrbitArena er 

hovedutvalg for helse og omsorg. Det stemmer godt overens med revisjonens gjennomgang av 

årene 2015, 2016 og 2017 hvor formannskapet behandlet selskaps-saker fra OrbitArena AS. Det 

betyr at rutinene følges opp i praksis. 

6.4 Samlet vurdering 

Revisjonens gjennomgang viser at flere av kommunene har utfordringer med å gjennomføre en 

folkevalgt forankring av saker forut for generalforsamling, fordi sakspapirene blir mottatt med for kort 

frist før selve møtet. Dette kan enten skyldes at selskapet sender sakspapirene for sent ut og/eller 

kommunens mangel på egne interne rutiner. Revisjonen vurderer det slik at eierne selv kan endre 

vedtektene og sette en frist for utsendelse av generalforsamlingssakene slik at det muliggjør 

folkevalgt forankring i kommunene.  

 

Revisjonen har stilt som krav i denne undersøkelsen at kommunen skal ha nedfelt rutiner som sikrer 

politisk forankring av saker som skal opp til behandling i generalforsamling/representantskap. Se 

figur 1 «eierstyringssløyfen» under punkt 6.2. Revisjonens undersøkelse avdekket vesentlige 

forskjeller på fullstendighet og formalisering av kommunenes interne rutiner på dette feltet. Det 

spenner fra en kommune som har sine rutiner skriftlig nedfelt i sin internkontroll, mens en annen 
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kommune ikke har rutiner og den folkevalgte forankringen har vært bygget på mer uformell kontakt. 

Gjennomgang av den enkelte kommune finner du under punkt 6.3. 

 

Revisjonen har i denne undersøkelsen også ettergått om det faktisk har skjedd en folkevalgt 

forankring, slik rutinene tilsier, når det gjelder selskapssakene tilknyttet OrbitArena. Revisjonens 

funn viser at ingen av kommunene har klart å fange opp absolutt alle selskapssakene til folkevalgt 

forankring for årene 2015, 2016 og 2017. 

 

Revisjonen er klar over, som tidligere påpekt, at dette kan skyldes for sent innkommet 

selskapsdokumenter fra OrbitArena, og ikke kommunenes manglende interne rutiner alene. 

Revisjonen velger likevel å peke på viktigheten av at eierkommunene arbeider videre med å få på 

plass gode interne rutiner, gjerne som del av sitt internkontrollsystem, for å forankre utførelsen av 

eierrollen i det enkelte selskap. Ansvarlig kommunal eierstyring forutsetter gode interne rutiner som 

følges opp i praksis. 
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1 VEDLEGG - KONTROLLKRITERIER  

1.1 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.  

1.2 Aksjeloven1  

Aksjeloven gjelder for aksjeselskaper (AS). Aksjonærene/aksjeeierne har begrenset ansvar for, og 

hefter ikke personlig, for selskapets forpliktelser eller gjeld utover innskutt aksjekapital. For 

aksjeselskap følger visse formkrav som angis i selskapets vedtekter. I § 2-2 finner man 

minstekravene til selskapets vedtekter: 

(1)Vedtektene skal minst angi: 

1. selskapets foretaksnavn, 

2. den kommune i riket hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor, 

3. selskapets virksomhet, 

4. aksjekapitalens størrelse, jf. § 3-1, 

5. aksjenes pålydende (nominelle beløp), jf. § 3-1. 

(2) Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne 

økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd 

og av formuen ved oppløsning. 

                                                

 

 
1
 LOV-1997-06-13-44 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) 



32/17 Eierskapskontroll – Orbit Arena AS - 17/00065-1 Eierskapskontroll – Orbit Arena AS : OrbitArena eierskapskontroll hovedrapport - etter høring - original

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

OrbitArena AS Side 26 

 

I følge aksjeloven § 5-1 første ledd representerer aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet 

gjennom generalforsamlingen. Hver aksje gir en stemme dersom ikke annet følger av lov eller 

vedtekter, jf. § 5-3. 

 

Styreleder og daglig leder skal være til stede på generalforsamlingen, jf. § 5-4. Innen seks måneder 

etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet ha gjennomført ordinær generalforsamling, jf. § 

5-5, første ledd. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres, 

jf. § 5-5, andre ledd, nummer 1 «Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder 

utdeling av utbytte». Og nummer 2 «Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under 

generalforsamlingen». 

 

Årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding skal senest en uke før generalforsamling sendes til 

hver aksjeeier med kjent adresse, jf. § 5-5, tredje ledd. Innkalling til generalforsamling skal være 

sendt senest en uke før møtet skal holdes, og i innkallingen skal det være med et forslag til 

dagsorden som angir bestemte saker som skal behandles i møtet, jf. § 5-10. Møtelederen skal 

sørge for at det blir ført protokoll for generalforsamlingen, jf. § 5-16. Styret kan også bestemme at 

det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling, jf. § 5-6. 

 

Forvaltningen av selskapet hører til under styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen, 

jf. § 6-3. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, jf. § 6-12 og styret skal føre 

tilsyn med den daglige ledelsen selskapet og selskapet sine andre virksomheter. Styret kan 

fastsette instruks for den daglige ledelsen, jf. § 6-13. Styremedlemmer tjenestegjør i to år. I 

vedtektene kan tjenestetiden settes kortere eller lengre, men ikke mer enn fire år, jf. § 6-6. 

 

Selskapet skal ha en daglig leder som blir ansatt av styret, jf. § 6-2. Daglig leder skal stå for den 

daglige ledelsen av selskapets virksomhet og følge de retningslinjer og pålegg som styret gir, jf. § 6-

14. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av 

stor betydning, jf. § 6-14. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov 

og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte (jf. § 6-14). Daglig leder 

skal minst hver fjerde måned gi styret orientering om selskapets virksomhet, stilling og 

resultatutvikling, og styret kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en orientering om 

bestemte saker (jf. § 6-15). Det skal bli ført protokoll over styrebehandling (jf. § 6-29). 

 

For selskap der ansatte er representert i styret, skal styret fastsette en styreinstruks som gir 

nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Instruksen skal blant annet inneholde regler 

for hvilke saker som skal behandles av styret og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor 

styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling (jf. § 6-23). 
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1.3 Lov og forskriftskrav for arbeidsmarkedsbedrifter 

1.3.1 Kravene til arbeidsmarkedsbedriftene i lov og forskrift  

Arbeidsmarkedsbedriftene er regulert i lov om arbeidsmarkedstjenester2 og i forskrift om 

arbeidsmarkedstiltak3. Hovedformålet med forskrift om arbeidsmarkedstiltak er «å styrke 

tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid» (§ 1-1). Forskriften fastsetter 

på hvilke vilkår det enkelte tiltak er utformet. 

 

Av forskriftens § 1-2 «definisjoner» fremgår det at «tiltaksdeltakere» er personer som deltar på 

arbeidsmarkedstiltak. «Tiltaksarrangører» er virksomheter/organisasjoner som 

gjennomfører arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Videre er 

«arbeidstaker» enhver som utfører arbeid i annens tjeneste, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8 første ledd. 

 

Det er Arbeids- og velferdsetaten som godkjenner tiltaksarrangører (§ 1-10), kontrollerer at tiltakene 

blir gjennomført og at tilskudd blir benyttet som forutsatt i forskrift om arbeidsmarkedstiltak (§ 1-12, 

første ledd)4.  

 

I forskriftens § 14-2 fremgår det at «Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en 

virksomhet som oppfyller kravene i § 14-5, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes 

arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære 

virksomheter». 

 

Av § 14-3 fremgår det at tiltaket er «rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få 

innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett 

oppfølging». Det fremgår også at «andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være 

uaktuelle». Av § 14-4 fremgår det at tiltaket ikke er tidsbegrenset.  

 

Forskriftens § 14-5 beskriver krav til virksomheten som skal arrangere varig tilrettelagt arbeid:  

Virksomheten skal være organisert som et aksjeselskap med kommunal eller 

fylkeskommunal aksjemajoritet. Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering 

dersom det anses hensiktsmessig ut fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det 

enkelte tilfelle. 

For å bli godkjent som tiltaksarrangør må virksomheten i tillegg oppfylle følgende krav: 

a) attføring eller varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet, 
                                                

 

 
2
 LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) 

3
 FOR-2015-12-11 nr. 1598: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften). Kapittel 10 Varig 

lønnstilskudd 
4
 Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede bedrifter fra NAV 
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b) overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til 

gode, 

c) det skal ikke utbetales utbytte, og 

d) virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. 

Begrensningen gjelder ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme 

omsetning av bedriftens produkter. 

Kravene i foregående ledd gjelder ikke for enkeltplasser i ordinære virksomheter. 

 

I forskriftens § 14-6 står det videre at  

Virksomheten kan være tiltaksarrangør for andre tiltak enn varig tilrettelagt arbeid.  

Virksomheten kan tilby arbeidsmarkedstjenester til andre enn Arbeids- og velferdsetaten, dersom 

dette ikke går ut over de tjenestene bedriften er forpliktet til å levere til Arbeids- og velferdsetaten. 

1.3.2 Nærmere om kravspesifikasjon fra NAV 

NAV har utarbeidet en generisk kravspesifikasjon som skal vedlegges avtaler som inngås mellom 

NAV og tiltaksarrangører for enkelte arbeidsmarkedstiltak, inkludert varig tilrettelagt arbeid (VTA). 

Kravspesifikasjonen beskriver krav til tiltaksarrangør vedrørende rutiner, faglig innhold og metoder 

samt rapportering. Kravspesifikasjonen bygger på gjeldende forskrift om arbeidsrettede tiltak og 

utfyllende regler fra NAV.   

 

Av kravspesifikasjonen fremgår det blant annet følgende krav til innhold og metoder i tiltaket «Varig 

tilrettelagt arbeid»: 

Det skal utarbeides en plan i samarbeid med deltakeren.  

Det skal gis en beskrivelse hvilke arbeidsoppgaver som tilbys og muligheter for:  

- Tilpasning og tilrettelegging i fht den enkeltes yteevne  

- Tilrettelagt kvalifisering  

Det skal jevnlig gjennomføres:  

- evaluering av deltakeren  

- evaluering av arbeidsoppgavene   

- muligheter for formell kompetanse eller dokumenterbar realkompetanse 

1.4 Anbefalinger for god eierstyring 

1.4.1 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 
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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 versjonen (november 2015) omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS 

anbefalinger for god eierstyring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 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 (2011) (s.163 – 164) 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 

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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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, 

administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som 

eier av selskaper.  

I KS anbefaling for god eierstyring (KS 2015) 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 rapport om eierskap – «Behov og muligheter for politisk 

styring av selskaper og samarbeid med kommunene» 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.  

1.4.3 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-kommunene5. De 10 prinsippene er: 

 

                                                

 

 
5
 Eierpolitikk for kommunene i ØRU, 2014, s. 3 



32/17 Eierskapskontroll – Orbit Arena AS - 17/00065-1 Eierskapskontroll – Orbit Arena AS : OrbitArena eierskapskontroll hovedrapport - etter høring - original

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

OrbitArena AS Side 31 

 

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 

1.4.4 Eierstrategi og selskapsstrategi – sentralt for å lykkes 

Samspilltriangelet (kilde: PwC 2011 – «Din guide til ansvarlig eierstyring og selskapsledelse») er 

satt opp for å beskrive forholdet mellom eier, styre og daglig leder i et selskap: 
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Figur 2 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. 

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.  

 

Styret 

Ledelse 

Selskap 

Eier 
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Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier i sin bok Kommunalt eierskap – roller, styring og 

strategier (Kommuneforlaget 2011). Der heter følgende på side 92: 

[…] 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. 

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? 

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.  

1.5 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», se 

NIBR-rapport 2016:18 Folkevalgt styring og kommunal organisering. 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, 
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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.  

 

 
Figur 3 «eierstyringssløyfen» 
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Forskning6 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.  

1.6 Kriterier 

 

Problemstilling 2 Kriterier 

I hvilken grad følger kommunen kontroll med sine 

eierinteresser i OrbitArena AS i tråd med KS 21 

anbefalingen for god eierstyring? 

 

 

 Eierkommunene bør følge KS anbefalinger 

for god eierstyring. 

 

                                                

 

 
6
 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 

Problemstilling 1 Kriterier 

Er det utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet 

og har selskapet utarbeidet selskapsstrategi 

innenfor rammen av denne?  

 

 

Den virksomhet som drives av selskapet skal være 

innenfor det formål, rammer og de forventinger som 

er satt fra eiernes side og skal ivareta eiernes 

interesser med selskapet. 

 Er eiernes formål og forventinger 

(eierstrategi) til selskapet samordnet og 

tydelig kommunisert til selskapet? 

 Selskapet bør ha en selskapsstrategi som 

er i tråd med de rammene eierne har lagt 
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Problemstilling 3 Kriterier 

a) Har kommunen tilstrekkelige rutiner som sikrer 

folkevalgt forankring i egen kommune av viktige 

og prinsipielle saker som skal avgjøres på 

generalforsamling/representantskap i 

selskapene? 

 

 

 

 

 

b) Har eventuelle rutiner blitt fulgt i praksis forut for 

generalforsamlinger i OrbitArena AS? 

 

Til a) 

 Kommunen skal ha nedfelt rutiner som 

sikrer politisk forankring i egen kommune av 

saker som skal opp til behandling i 

generalforsamling/representantskap. 

 Eierne må sørge for at 

selskapsavtalen/vedtektene sikrer frister for 

når saksdokumentene til eiermøte sendes 

ut, slik at det er praktisk mulig å forankre 

sakene i den enkelte eierkommuner 

Til b) 

 Om kommunen har en rutine så skal denne 

være fulgt i sakene, om ikke forventes det at 

eierrepresentanten har sørget for forankring 

på egnet måte.  
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2 VEDLEGG – REVISJONSBERETNING 
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Arkivsak-dok. 16/00119-12 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 13.11.2017 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET - FOLKEHELSEARBEID 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering, og oversender den 
til kommunestyret med følgende innstilling:  
 
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. 
 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapport – Folkehelsearbeid. Utarbeidet av Romerike Revisjon 
IKS oktober 2017.  
 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte i møte 12.12.2016, sak 53/16, en prosjektplan for en 
forvaltningsrevisjon av Eidsvoll kommunes folkehelsearbeid. Kontrollutvalget vedtok 
planen i møte 13.02.17, sak2/17.  
 
Ny folkehelselov, som trådte i kraft i 2012, gir kommunene et klarere ansvar for 
folkehelse på tvers av sektorer. Loven angir også en arbeidsform med bestemte 
prosesskrav som skal sikre at folkehelsearbeidet blir kunnskapsbasert, systematisk 
og langsiktig. 
 
Det er et krav i folkehelseloven § 5 at kommunen skal utarbeide en oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn 
på denne. Oversikten spiller en viktig rolle, på flere måter. Den skal danne grunnlaget 
for fastsettelse av mål og tiltak i folkehelsearbeidet, den skal bidra til å synliggjøre 
sektoransvar og gjøre folkehelsearbeidet mer effektivt og treffsikkert, og den skal 
sikre at arbeidet forankres politisk og på tvers av sektorer. 
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Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad Eidsvoll kommune har 
et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. 
 
Folkehelsearbeid er i undersøkelsen avgrenset mot og omhandler ikke kommunens 
forebyggende og behandlende tjenester på individnivå (se figur 2 i rapporten).  
 
Følgende problemstillinger besvares i undersøkelsen: 

1. I hvilken grad er folkehelsearbeidet koordinert og forankret på tvers av 
kommunens sektorer? 

2. I hvilken grad har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne? 

3. På hvilken måte vil kommunen forankre mål, strategier og tiltak i 
folkehelsearbeidet i kommunens planverk? 

4. I hvilken grad legger kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor? 
5. I hvilken grad gir kommunen informasjon, råd og veiledning om hva den 

enkelte selv kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom? 
 
Rapporten er forelagt rådmannen til uttalelse, og høringssvaret er i sin helhet vedlagt 
rapporten. 
 
Oppbygging av rapporten 
Kapittel to redegjør for undersøkelsens metode og datagrunnlag. I kapittel 3 
besvares undersøkelsenes første problemstilling om koordinering og forankring. 
Deretter følger tre kapitler som hver tar for seg og besvarer de tre neste 
problemstillingene som omhandler hhv. kommunens oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen, folkehelsemål i kommunens planverk, tilrettelegging for samarbeid med 
frivillig sektor og til slutt, kommunens ansvar for helseopplysning. Innledningsvis i 
hvert kapittel presenteres revisjonskriteriene for problemstillingen, deretter følger en 
gjennomgang av revisjonens funn og revisjonens vurdering.  
 
Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 
Eidsvoll kommunes egen kartlegging av helsetilstanden viser at det er til dels 
betydelige folkehelseutfordringer i kommunen. Etter revisjonens vurdering kan dette 
gi grunn til en forsterket innsats i folkehelsearbeidet fra kommunens side. 
 
Undersøkelsen viser at det er utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i 
kommunen som i det alt vesentlige ivaretar krav i lov og forskrift til innhold og 
kildebruk. Dette gir etter revisjonens vurdering et godt utgangspunkt for et 
folkehelsearbeid som er kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig. 
 
Etter revisjonens vurdering viser undersøkelsen samtidig at det er et potensiale for at 
kommunens ulike tjenesteområder involveres mer systematisk i folkehelsearbeidet. 
Dette vil kunne bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget om lokale forhold med 
betydning for folkehelsen, og også kunne gjøre det lettere å identifisere årsaker til og 
konsekvenser av ulike folkehelseutfordringer i kommunen. Det er etter revisjonens 
vurdering særlig viktig at folkehelsearbeidet får en tydelig forankring hos 
folkehelsekoordinator, kommuneoverlege og kommunens helse- og 
omsorgstjenester. 
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Revisjonens anbefalinger 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

1. Kommunen bør ferdigstille arbeidet med å etablere en internkontroll for 
folkehelsearbeidet. 

2. Kommunen bør sikre at folkehelsearbeidet forankres i alle kommunens 
sektorer. 

3. Kommunen bør sikre at mål og tiltak for folkehelsearbeidet svarer på de 
folkehelseutfordringer som er identifisert i oversiktsdokumentet. 
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SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Ny folkehelselov, som trådte i kraft i 2012, gir kommunene et klarere ansvar for folkehelse på tvers 

av sektorer. Loven angir også en arbeidsform med bestemte prosesskrav som skal sikre at 

folkehelsearbeidet blir kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig.  

 

Det er et krav i folkehelseloven § 5 at kommunen skal utarbeide en oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten spiller en 

viktig rolle, på flere måter. Den skal danne grunnlaget for fastsettelse av mål og tiltak i 

folkehelsearbeidet, den skal bidra til å synliggjøre sektoransvar og gjøre folkehelsearbeidet mer 

effektivt og treffsikkert, og den skal sikre at arbeidet forankres politisk og på tvers av sektorer. 

 

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad Eidsvoll kommune har et 

kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. 

 

Følgende problemstillinger besvares i undersøkelsen: 

 

1. I hvilken grad er folkehelsearbeidet koordinert og forankret på tvers av kommunens 

sektorer?  

2. I hvilken grad har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og 

faktorer som påvirker denne? 

3. På hvilken måte vil kommunen forankre mål, strategier og tiltak i folkehelsearbeidet i 

kommunens planverk? 

4. I hvilken grad legger kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor?  

5. I hvilken grad gir kommunen informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv kan 

gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom?  
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Revisjonens oppsummering  

Koordinering og organisering 

Problemstilling 1 Revisjonskriterier 

I hvilken grad er folkehelsearbeidet koordinert, 

og forankret på tvers av kommunens sektorer?  

 

 

 Det skal være etablert en internkontroll for 

folkehelsearbeidet som blant annet 

beskriver organisering og ansvars- og 

oppgavefordeling i folkehelsearbeidet 

 

 Folkehelsearbeidet bør være koordinert på 

overordnet nivå i kommunen. 

 

 Folkehelsearbeidet bør forankres på tvers 

av sektorer. 

 

Det i undersøkelsen lagt til grunn at folkehelsearbeidet bør være koordinert på overordnet nivå i 

kommunen og forankret på tvers av sektorer. Undersøkelsen viser at det i utgangspunktet er godt 

lagt til rette for koordinering av folkehelsearbeidet gjennom en egen stilling som 

folkehelsekoordinator (20 prosent stilling), slik det er anbefalt av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Stillingens plassering i kommunens ledergruppe legger etter revisjonens vurdering også godt til rette 

for en forankring av folkehelsearbeidet på overordnet nivå i kommunen. Samtidig kan det fremstå 

som noe uklart hvilke rolle og oppgaver som ligger til stillingen som folkehelsekoordinator. 

 

Arbeidet med utarbeidelse av det lovpålagte oversiktsdokumentet er ifølge utkast til reglement for 

videredelegering delegert til virksomhet helse og bistand (folkehelsekoordinator).  I praksis var det 

imidlertid planavdelingen i virksomhet kommunal forvaltning som tok på seg hovedansvaret for å 

utarbeide oversikten og koordinere innspill fra de ulike virksomhetene.  

 

Undersøkelsen viser at Eidsvoll kommune står overfor mange folkehelseutfordringer. Revisjonen vil 

understreke at en bred tverrsektoriell involvering hvor kommunen tar i bruk sin samlede kompetanse 

og tilgjengelige virkemidler i alle sektorer, er avgjørende for å lykkes med et godt folkehelsearbeid.  

 

Undersøkelsen viser at flere av kommunens øvrige tjenesteområder bidro med innspill og 

kommentarer i arbeidet med å utarbeide oversikten over helsetilstanden i kommunen. Etter 

revisjonens vurdering er det likevel et potensiale for at kommunens ulike tjenesteområder involveres 

mer systematisk det videre oversiktsarbeidet. Det er også revisjonens vurdering at det er et 

potensiale for i større grad å involvere kommunens helse- og omsorgstjenester dette arbeidet, 

herunder kommuneoverlegen. Revisjonen vil i den sammenheng peke på at folkehelseloven § 27 

forutsetter samfunnsmedisinsk kompetanse og rådgivning for å ivareta kommunens 

folkehelsearbeid. Det er også grunn til å peke på at kommunens helse- og omsorgstjenester etter 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 er pålagt å bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til 

oversikten over helsetilstanden.  
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Folkehelseloven § 30 inneholder en bestemmelse om internkontroll. Det er i undersøkelsen lagt til 

grunn at internkontrollen blant annet bør beskrive organisering og ansvars- og oppgavefordeling i 

folkehelsearbeidet. Undersøkelsen viser at internkontrollen på folkehelseområdet er under arbeid, 

men ikke sluttført. Det er startet et arbeid med å utarbeide oversikt over ansvar og oppgaver på 

området. Det er også laget et utkast til administrativ delegering. Revisjonen mener det er viktig at 

kommunen sluttfører arbeidet med internkontroll for folkehelsearbeidet, som tydeliggjør ansvars- og 

oppgavefordelingen på området og bidrar til å sikre etterlevelse av krav i lov og forskrift. 

Oversikt over helsetilstanden 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad har kommunen nødvendig 

oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de faktorer som påvirker 

denne? 

 

 Kommunen skal utarbeide et samlet 

oversiktsdokument hvert fjerde år som skal 

foreligge ved oppstart av planarbeidet   

  

 Oversikten skal tilfredsstille krav til innhold fastsatt 

i forskrift om oversikt over folkehelsen 

 

 Oversikten skal baseres på minimumskrav i lov og 

forskrift til bruk av kilder. 

 

Undersøkelsen viser at kommunen har oppfylt folkehelselovens krav om at det skal utarbeides et 

eget oversiktsdokument over helsetilstanden i kommunen og faktorer som påvirker denne. 

Undersøkelsen viser samtidig at dokumentet ikke forelå ved oppstart av kommunens arbeid med 

planstrategi, slik folkehelseloven krever, men ble vedtatt nesten ett år etter kommunestyrets 

behandling av planstrategi for 2016-2019.  

 

Det er forventet at oversikten over helsetilstanden inneholder informasjon om bestemte temaer og 

samfunnsområder. Undersøkelsen viser at kommunens oversiktsdokument i all hovedsak 

tilfredsstiller forskriftsfestede krav om innhold. Det er også en forventning om at kommunen skal 

vurdere årsaker til helsetilstanden på ulike områder og mulige konsekvenser. Revisjonen vurderer 

at dette kravet i liten grad er oppfylt.  

 

Undersøkelsen viser videre at oversiktsdokumentet i all hovedsak er basert på forskriftsfestede krav 

til bruk av kilder, men da først og fremst statlige og fylkeskommunale kilder og i mindre grad lokale 

kilder, som f.eks. informasjon fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene.   

 

Revisjonen vil peke på at en tettere og mer systematisk involvering av kommunens egne tjenester i 

folkehelsearbeidet, herunder kommuneoverlege og helse- og omsorgstjenester, vil kunne bidra til å 

styrke kunnskapsgrunnlaget om lokale forhold.  Dette kan etter revisjonens vurdering også gjøre det 
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enklere å identifisere årsaker til og konsekvenser av ulike folkehelseutfordringer i kommunen, noe 

som igjen er viktig for å sikre effektive og målrettede tiltak. 

 

Revisjonen er innforstått med at det kan være krevende å fremskaffe lokal statistikk. Kommunen 

peker selv på at det på mange områder heller ikke finnes informasjon om Eidsvoll kommune i 

nasjonale statistikker. Revisjonen ser positivt på at Eidsvoll kommune planlegger å styrke arbeidet 

på dette området, blant annet gjennom deltagelse i Ungdata-undersøkelsen.  

Mål og strategier i kommunens planverk 

Problemstilling 3: På hvilken måte vil kommunen forankre mål, strategier og tiltak i 

folkehelsearbeidet i kommunens planverk? 

 

Undersøkelsen viser at kommunens planstrategi ikke er basert på oversiktsdokumentet over 

helsetilstanden, som forelå i etterkant av at strategien ble vedtatt. Planstrategien omhandler likevel 

folkehelseutfordringer, men da basert på folkehelsestrategien fra 2014 og enkelte andre kilder.  

 

Opplegget for det videre planarbeidet, herunder forankring av mål for folkehelsearbeidet, var pr. juni 

2017 ikke endelig fastsatt. Undersøkelsen viser imidlertid at kommunen allerede har etablert en 

egen administrativ folkehelsegruppe, som skal følge opp arbeidet med å utforme overordnede mål 

og strategier for kommunens folkehelsearbeid. 

Samarbeid med frivillig sektor 

Problemstilling 4 Revisjonskriterier 

I hvilken grad legger kommunen til rette for 

samarbeid med frivillig sektor?  

 

 Kommunen skal legge til rette for samarbeid med 

frivillig sektor. 

 

Revisjonens er innforstått med at omfanget av kommunens samarbeid med frivillig sektor, og 

hvordan samarbeidet tilrettelegges, må kommunen selv ta stilling til ut fra lokale hensyn og behov.  

 

Undersøkelsen viser at kommunen legger til rette for samarbeid med frivillig sektor på mange måter, 

også med et folkehelseperspektiv. Undersøkelsen viser også at det er etablert flere ordninger og 

arenaer for samarbeid og dialog. Det vurderes som positivt at kommunen har tatt i bruk 

partnerskapsavtaler med lag og foreninger, slik det ble anbefalt i forslaget til ny folkehelselov.  
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Helseinformasjon 

Problemstilling 5 Revisjonskriterier 

I hvilken grad gir kommunen informasjon, råd 

og veiledning om hva befolkningen og den 

enkelte kan gjøre for å fremme helse og 

forebygge sykdom 

 

 Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning 

om hva befolkningen og den enkelte kan gjøre for 

å fremme helse og forebygge sykdom. 

 

Kommunen gir informasjon, råd og veiledning om hva befolkningen og den enkelte kan gjøre for å 

fremme helse og forebygge sykdom. Fastlegene, helsestasjon og friskliv- og mestringssenteret er 

viktige tjenester i den sammenheng. Her vil informasjon om helse skje som en naturlig del av 

kontakten med den enkelte bruker og pasient.  

 

Undersøkelsen viser at kommunen informerer bredt til befolkningen om ulike tiltak og tilbud som kan 

bidra til å styrke folkehelsen, blant annet på kommunens hjemmeside. Det er etter revisjonens 

vurdering også grunn til å se positivt på tilbudene om støtte til livsstilsendringer som gis gjennom 

kommunens Friskliv- og mestringssenter. Det er også positivt at kommunen har jobbet aktivt opp 

mot fastlegene for å informere om dette tilbudet og viktigheten av å henvise til senteret. Kommunen 

peker selv på at det kan være utfordrende å nå enkelte befolkningsgrupper med informasjon om 

frisklivsenteret og tilbudet der, som til ungdom og familier med et overvektsproblem. Revisjonen 

mener det er viktig at informasjon om tilbudet på frisklivssenteret også når disse gruppene. 

 

Undersøkelsen viser at ansvaret for helseopplysning er delegert til virksomhet for helse og bistand. 

Revisjonen mener at det er viktig at kommunen også tydeliggjør hvilke andre tjenester og 

virksomheter som har et ansvar for helseopplysning. 

 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 

Eidsvoll kommunes egen kartlegging av helsetilstanden viser at det er til dels betydelige 

folkehelseutfordringer i kommunen. Etter revisjonens vurdering kan dette gi grunn til en forsterket 

innsats i folkehelsearbeidet fra kommunens side.  

 

Undersøkelsen viser at det er utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i kommunen som i det alt 

vesentlige ivaretar krav i lov og forskrift til innhold og kildebruk. Dette gir etter revisjonens vurdering 

et godt utgangspunkt for et folkehelsearbeid som er kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig. 

 

Etter revisjonens vurdering viser undersøkelsen samtidig at det er et potensiale for at kommunens 

ulike tjenesteområder involveres mer systematisk i folkehelsearbeidet. Dette vil kunne bidra til å 

styrke kunnskapsgrunnlaget om lokale forhold med betydning for folkehelsen, og også kunne gjøre 

det lettere å identifisere årsaker til og konsekvenser av ulike folkehelseutfordringer i kommunen. Det 
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er etter revisjonens vurdering særlig viktig at folkehelsearbeidet får en tydelig forankring hos 

folkehelsekoordinator, kommuneoverlege og kommunens helse- og omsorgstjenester. 

 

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt 30.10.2017 og er i 

sin helhet vedlagt rapporten.  

 

Det pekes i svarbrevet på behov for enkelte tillegg og presiseringer i rapportens faktagrunnlag. 

Dette har revisjonen tatt hensyn til. Det pekes videre på at «Utkast til reglement for 

videredelegering» som ble forelagt revisjonen, var et utkast som ble ferdigstilt og endret 

sensommeren 2017. De endringer som ble gjort vil ifølge kommunen sikre en bred tverrfaglig 

forankring av ansvaret for det kommunale folkehelsearbeidet.  

 

Det vises i svarbrevet også til at den rollen kommuneoverlegen har hatt i folkehelsearbeidet skyldes 

ekstraordinære forhold det siste 1 ½ året, og således ikke er representativ for hvordan kommunen 

vanligvis organiserer arbeidet.  

 

Revisjonens anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Kommunen bør ferdigstille arbeidet med å etablere en internkontroll for folkehelsearbeidet. 

 

2. Kommunen bør sikre at folkehelsearbeidet forankres i alle kommunens sektorer. 

 

3. Kommunen bør sikre at mål og tiltak for folkehelsearbeidet svarer på de 

folkehelseutfordringer som er identifisert i oversiktsdokumentet. 

 

 

 

Jessheim, 31.10.2017 

 

Oddny Ruud Nordvik       

avdelingsleder forvaltningsrevisjon  Øyvind Nordbrønd Grøndahl 

og selskapskontroll prosjektleder forvaltningsrevisjon 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Kontrollutvalget i Eidsvoll bestilte i møte 12.12.2016 (sak 53/16) en prosjektplan for en 

forvaltningsrevisjon av Eidsvoll kommunes folkehelsearbeid. Kontrollutvalget vedtok planen i møte 

13.02.17 (sak 53/16). Undersøkelsen er gjennomført i perioden mai 2017 til september 2017.  

 

Kommunens ansvar for folkehelsearbeid er regulert i lov om folkehelsearbeid (Lov 24. juni 2011 nr. 

29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)). Loven trådte i kraft 1. januar 2012 og er en del av 

Samhandlingsreformen. Loven bygger på og er samordnet med plan- og bygningsloven (Helse- og 

omsorgsdepartementet, rundskriv 1-6/2011). I folkehelselovens formålsparagraf (§ 1) heter det:  

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 

utjevner sosiale helseforskjeller.  Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, 

gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 

skade eller lidelse.  

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak 

og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte.  Loven skal legge til 

rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 

Med en samfunnsutvikling som «fremmer folkehelse» tydeliggjøres det som er målet med loven; det 

å gjøre noe med de ulike faktorene i samfunnet som kan ha innvirkning på folkehelsen. Dette er 

kommunen pålagt å gjøre gjennom å bruke de virkemidler den har til rådighet, samtidig som 

folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. 

 

Det forventes at kommunen tar hensyn til de ulike påvirkningsfaktorene i hele sin virksomhet, 

herunder lokal samfunnsutvikling, planlegging, forvaltning og tjenesteyting, i tråd med prinsippet om 

«helse i alt vi gjør». For å lykkes med dette forutsettes en bred, tverrsektoriell innsats hvor alle 

kommunens sektorer bidrar.  For å sikre en bred innsats, er ansvaret for folkehelsearbeidet lagt til 

kommunen som sådan og ikke som tidligere, til helsetjenesten.  Derfor skal også mål og strategier 

for folkehelsearbeidet behandles politisk som ledd i de alminnelige plan- og beslutningsprosessene i 

kommunen (Prop. 90 L (2010-2011), s. 120)). 

 

Folkehelseloven angir en arbeidsform med bestemte prosesskrav som skal sikre at 

folkehelsearbeidet blir systematisk, kunnskapsbasert og langsiktig. Med «systematisk» menes at 

kommunen gjennom sin oversikt over folkehelsen definerer sine ressurser og sine 

folkehelseutfordringer og at arbeidet foregår planmessig og ikke tilfeldig. Med «kunnskapsbasert» 

menes at oversiktsarbeidet bygger på faglig anerkjente metoder (Gyldendal rettsdata, note 19 til 

folkehelseloven § 5). Det kreves at kommunen har oversikt over helsetilstanden til befolkningen og 

de faktorer som påvirker denne. Oversikten over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal dernest 
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ligge til grunn for arbeidet med kommunens planstrategi og videre danne grunnlag for fastsetting av 

mål og strategier gjennom kommuneplanarbeidet.  

 

Kommunens ansvar og oppgaver i planleggingen av folkehelsearbeidet kan illustreres ved hjelp av 

følgende figur:  

 

Figur 1 Kommunens ansvar og oppgaver i planleggingen 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Helsedirektoratet 2013 

 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad Eidsvoll kommune har et kunnskapsbasert, 

systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. 

 

Kontrollutvalget vedtok i møtet 13.02.17 (sak 2/17) følgende problemstillinger: 

 

6. I hvilken grad er folkehelsearbeidet koordinert og forankret på tvers av kommunens 

sektorer?  

7. I hvilken grad har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og 

faktorer som påvirker denne? 

8. På hvilken måte vil kommunen forankre mål, strategier og tiltak i folkehelsearbeidet i 

kommunens planverk? 

9. I hvilken grad legger kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor?  

10. I hvilken grad gir kommunen informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv kan 

gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom?  

 

1.3 Avgrensning 

Folkehelsearbeid er i undersøkelsen avgrenset mot og omhandler ikke kommunens forebyggende 

og behandlende tjenester på individnivå (Rundskriv I-6/2011, Helse- og omsorgsdepartementet). 

Forskjellen mellom disse to perspektivene kan illustreres ved hjelp av følgende figur:  

 

 

 

 

 

 

Fremskaffe informasjon om 

helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer i 

befolkingen – hva er status 

og trender? 

Ut fra denne informasjonen 

vurdere konsekvenser og 

årsaksforhold og definere 

hovedutfordringer og 

ressurser for kommunen 

Utarbeide grunnlag  

for beslutninger og 

tiltak/videre innsasts 

a. På kort sikt 

b. Knyttet opp til langsiktig 

planlegging 
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Figur 2 Det "store" og det "lille" folkehelsearbeidet 

 

 
Kilde: Fylkesmannen i Buskerud 

 

Undersøkelsen tar dermed ikke for seg kommunens tjenester innen helse- og omsorgssektoren.  

 

1.4 Kilder til revisjonskriterier 

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

er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er med andre ord den målestokken som 

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

kan utledes fra lover, forskrifter og andre retningslinjer fra nasjonale myndigheter, kommunens egne 

rutiner og hva som ansees som god forvaltningsskikk på området.  

 

I denne undersøkelsen er kriteriene utledet fra følgende kilder: 

 

 Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven) 

 Forskrift 28. juni 2012 nr. 692 om oversikt over folkehelsen 

 Rundskriv I-6/2011, Helse- og omsorgsdepartementet 

 Veileder IS-2110, Helsedirektoratet 2013 

 

1.5 Oppbygging av rapporten 

Kapittel to redegjør for undersøkelsens metode og datagrunnlag. I kapittel 3 besvares 

undersøkelsenes første problemstilling om koordinering og forankring. Deretter følger tre kapitler 

som hver tar for seg og besvarer de tre neste problemstillingene som omhandler hhv. kommunens 

oversikt over helsetilstanden i befolkningen, folkehelsemål i kommunens planverk, tilrettelegging for 
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samarbeid med frivillig sektor og til slutt, kommunens ansvar for helseopplysning.  Innledningsvis i 

hvert kapittel presenteres revisjonskriteriene for problemstillingen, deretter følger en gjennomgang 

av revisjonens funn og revisjonens vurdering.  

 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon, samt anbefalinger, er presentert i rapportens 

sammendrag først i rapporten. 
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2 GJENNOMFØRING OG METODE 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av 

styret i Norges kommunerevisorforbund.  

2.1 Datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse og intervjuer med ansatte i kommunen med ansvar for 

folkehelsearbeidet.  

 

Dokumentanalysen omfatter blant annet gjennomgang av kommunens internkontroll når det gjelder 

deler av folkehelsearbeidet, oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på denne, samarbeidsavtaler, rapporteringer til fylkeskommunen, planer, 

strategier m.m.  

 

Det er gjennomført intervju med hhv. plansjef, virksomhetsleder helse og bistand, virksomhetsleder 

kommunal forvaltning og virksomhetsleder kultur. Intervjuene gav utfyllende informasjon om 

folkehelsearbeidet i kommunen. I tillegg har revisjonen mottatt informasjon fra assisterende 

rådmann og kultursjef i e-post/brev.  

 

Det ble skrevet referat fra intervjuene og informantene har fått anledning til å korrigere og rette opp 

eventuelle feil og misforståelser. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse 

som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon.  

 

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved nøyaktighet under datainnsamling og databehandling. Gyldighet betegner 

dataenes relevans med hensyn til å besvare undersøkelsens problemstillinger. Revisjonen mener at 

dataene som rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og gir et forsvarlig grunnlag for 

revisjonens vurderinger og konklusjoner.  
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3 KOORDINERING OG ORGANISERING 

3.1 Innledning 

I dette kapittelet besvares undersøkelsens første problemstilling: 

 

I hvilken grad er folkehelsearbeidet koordinert, og forankret på tvers av kommunens 

sektorer?  

 

Først i kapitlet utledes revisjonskriteriene som kommunens praksis holdes opp mot og som er 

grunnlaget for revisjonens vurderinger. Deretter presenteres funnene i undersøkelsen og til slutt 

følger revisjonens vurdering.  

 

3.2 Revisjonskriterier 

Folkehelsen påvirkes i stor grad av forhold som ligger utenfor helsesektoren og folkehelsearbeidet 

forutsetter derfor en bred, tverrsektoriell innsats. For å sikre dette, er ansvaret for folkehelsearbeidet 

lagt til kommunen som sådan (både politisk og administrativ ledelse) og ikke som tidligere, til 

helsetjenesten (folkehelseloven § 4, og merknadene til § 3 i forskrift om folkehelsen).  

 

Det stilles ikke krav til hvordan kommunen organiserer folkehelsearbeidet, utover at kommunen skal 

ha samfunnsmedisinsk kompetanse og ansette kommunelege som medisinskfaglig rådgiver 

(folkehelseloven § 27). I veileder til oversiktsarbeidet pekes det på viktigheten av at arbeidet 

reflekterer behovet for tverrsektorielle bidrag i folkehelsearbeidet, særlig gjelder dette arbeidet med 

oversiktsdokumentet hvert fjerde år (Helsedirektoratet 2013). De ulike sektorenes bidrag i 

folkehelsearbeidet må derfor være godt koordinert.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler at kommunen har en folkehelsekoordinator, men det er 

ikke et krav i loven (Prop. 90 L, (2010-2011)). Tanken er at en folkehelsekoordinator vil styrke det 

tverrsektorielle samarbeidet og den politiske forankringen av arbeidet. Helsedirektoratet mener det 

kan være hensiktsmessig å sette sammen en arbeidsgruppe med deltagelse på tvers av tjenestene 

i kommunen (Helsedirektoratet 2013). Den organisering som velges må også gi tilstrekkelig 

forankring i ledelsen og de instanser som arbeider med plan og utvikling (Helsedirektoratet 2013). 

Kommunens helse- og omsorgstjeneste har etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-3 et spesielt 

ansvar for å bidra i folkehelsearbeidet. 

 

En undersøkelse gjennomført av Riksrevisjonen (Dokument 3:11, 2014-2015) viser at det varierer 

hvor oppgaven med å ivareta det tverrsektorielle arbeidet med folkehelsen er plassert. En del 

kommuner har plassert oppgaven i rådmannens stab, andre til sektor for helse og omsorg. Det vises 

i undersøkelsen til at felles forståelse av folkehelse er avgjørende for å sikre en tverrsektoriell 

forankring av folkehelsearbeidet og for å sørge for felles eierskap til arbeidet.  God kompetanse og 
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samarbeid på tvers av sektorer trekkes også frem som viktige suksessfaktorer for en tverrsektoriell 

forankring.  

 

Folkehelseloven har en egen internkontrollbestemmelse (§ 30). Bestemmelsen bygger på det 

generelle prinspippet for internkontroll etter kommuneloven § 23 nr. 2 og som innebærer at 

kommunen har tilstrekkelig styring med etterlevelse av bestemmelsene i folkehelseloven. Dette 

innebærer blant annet at regelverket er til strekkelig kjent blant de ansatte, at oppgavene er definert, 

at kommunen har nødvendig kompetanse og at det ellers er rutiner som sikrer at oppgavene 

ivaretas og svikt unngås (Helse- og omsorgsdepartementet 2011, s. 33). Dette omfatter også rutiner 

for å sikre et godt samarbeid mellom kommunens sektorer.   

 

På bakgrunn av redegjørelsen over utledes følgende revisjonskriterier for problemstilling 1:  

 

Problemstilling 1 Revisjonskriterier 

I hvilken grad er folkehelsearbeidet koordinert, 

og forankret på tvers av kommunens sektorer?  

 

 

 Det skal være etablert en internkontroll for 

folkehelsearbeidet som blant annet 

beskriver organisering og ansvars- og 

oppgavefordeling i folkehelsearbeidet. 

 

 Folkehelsearbeidet bør være koordinert på 

overordnet nivå i kommunen. 

 

 Folkehelsearbeidet bør forankres på tvers 

av sektorer. 

 

3.3 Funn 

Problemstillingen er avgrenset til hovedsakelig å gjelde arbeidet med den lovpålagte oversikten over 

helsetilstanden i kommunen og kommunens ansvar for ivareta den tverrsektorielle innsatsen i dette 

arbeidet. 

 

3.3.1 Organisering, ansvars- og oppgavefordeling 

Revisjonen ba kommunen om en beskrivelse av internkontrollen med hensyn til etterlevelse av 

kravene i folkehelseloven generelt (jf. § 30 i folkehelseloven) og særlig med fokus på internkontroll 

når det gjelder arbeidet med oversikten over helsetilstanden hvert fjerde år og ivaretagelse av den 

tverrsektorielle innsatsen i oversiktsarbeidet.  

 

Assisterende rådmann viser til at internkontroll på folkehelseområdet Folkehelse – ansvar og 

oppfølging (rutine i kvalitetssystemet TQM under arbeid), er under arbeid og ikke sluttført, men at 
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det er laget en foreløpig oversikt over ansvar og oppgaver. Revisjonen har også mottatt utkast til 

reglement for videredelegering1. 

 

Den foreløpige oversikten over ansvar og oppgaver viser til at den inneholder oversikt over 

kommunens lovpålagte oppgaver innen folkehelse med eksempler på helsefremmende og 

forebyggende oppgaver og de tiltak som er rettet mot befolkningen generelt.  

 

Revisjonens gjennomgang av oversikten viser at den inneholder en opplisting av de krav som stilles 

i lov og forskrift til kommunens folkehelsearbeid og hvordan disse kravene skal følges opp i planer, 

rapporter og andre dokumenter. Oversikten viser etter hva revisjonen kan se ikke til hvor ansvaret 

for de ulike oppgavene, f.eks. utarbeidelse av oversikt over helsetilstanden, ligger, hva ansvaret 

innebærer eller hvilke oppgaver som skal utføres. Det vises imidlertid til at internkontroll etter § 30 i 

folkehelseloven følges opp av «kommuneoverlege og aktuelle virksomheter».   

 

Utkastet til delegeringsreglement viser at kommunens ansvar for folkehelsearbeid etter § 4 i 

folkehelseloven er delegert til samtlige av kommunens virksomheter. Dette er i tråd med kravet om 

at folkehelsearbeidet er lagt til kommunen som sådan. Det er også i tråd med kravet om at 

kommunen skal «fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, 

herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting» og kommunens 

folkehelsestrategi «Helse i alt vi gjør». Ansvaret etter § 4 er også delegert til kommuneoverlegen.  

 

Virksomhet helse og bistand er i tillegg delegert ansvaret for kravene i lovens § 5,6,7,9,26 og 27. 

 § 5 omhandler kravet til at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden.  

 § 6 omhandler kravene til at oversikten skal inngå som grunnlag i kommunens planstrategi  

 § 7 omhandler kravet til å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens utfordringer  

 § 9 omhandler delegering av myndighet til å føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet 

som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen 

 § 26 omhandler samarbeid mellom kommuner.  

 § 27 omhandler kravet til nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse.  

 

Virksomhet kommunal forvaltning er i tillegg til § 4, også delegert § 6 om mål og planlegging i 

kommunens planverk.  

 

3.3.2 Organisering og koordinering i praksis 

Kommunen har organisert arbeidet med folkehelsen med en folkehelsekoordinator i 20 prosent 

stilling som deles mellom virksomhetsleder helse og bistand (10 prosent) og kommuneoverlege (10 

prosent). Begge stillingene er direkte underlagt rådmannen og begge er en del av kommunens 

ledergruppe.  

                                                

 

 
1
 Reglementet bygger på Eidsvoll kommunes Delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret 4.4.2017, 

samt Økonomireglementet vedtatt av kommunestyret 09.05.17. 
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Virksomhetsleder helse og bistand opplyser i intervju med revisjonen at koordinatorstillingen for 

hennes del består i å koordinere henvendelser som kommer til kommunen vedrørende folkehelse2. 

En annen del av arbeidet omhandler oppfølging av partnerskapsavtalen med fylkeskommunen hvor 

kommunen årlig mottar 110 000 kr i folkehelsemidler3. Som folkehelsekoordinator har hun også som 

oppgave å delta i kommunens ulike arbeidsgrupper hvor planlegging og utvikling av kommunen er 

et tema. Virksomhetsleder viser til at kommuneoverlegens oppgaver som folkehelsekoordinator i 

prinsippet er mye de samme, men at det er i hun som i praksis utfører oppgavene. Oppgavene til 

stillingen som folkehelsekoordinator er ikke beskrevet i den skriftlige dokumentasjonen revisjonen 

har mottatt.   

 

Virksomhetsleder opplyser videre at det er vanskelig å ivareta oppgaven som folkehelsekoordinator 

fullt ut innenfor en stilling på 20 prosent og at en folkehelsekoordinator på heltid ville gjort det 

enklere å tenke folkehelse i et langsiktig perspektiv. I den årlige rapporteringen til fylkesmannen 

pekes det på at ressursene er for små til å ha et «aktivt og oppsøkende engasjement» og at det kan 

være en utfordring å prioritere deltagelse i Fylkesmannens folkehelsemøter. På den annen vises det 

også til at små ressurser tvinger frem en innsats fra samtlige av lederne i rådmannens ledergruppe 

(rapportskjema – partnerskap for folkehelse 2015, 2016).  

 

Virksomhetsleder mener at rådmannens ledergruppe er et viktig fora for å sikre kontinuerlig fokus 

på folkehelsearbeidet. Hun mener folkehelse er høyt på agendaen og at innspill om folkehelse blir 

lyttet til og tatt hensyn til.  Virksomhetsleder understreker imidlertid viktigheten av å holde fokuset på 

folkehelse «varmt» og ikke glemme at f.eks. drift av veier, bygging av boliger og utvikling av 

tettsteder har betydning for folkehelsen. Likeledes kan det å fjerne en fotballbane, avvikle 

skiløypekjøring o.l. få negative konsekvenser for folkehelsen.   

 

Folkehelseloven stiller krav om at det hvert fjerde år skal utarbeides et skriftlig dokument som 

identifiserer folkehelseutfordringene i kommunen og som vurderer årsaker til og konsekvenser av 

utfordringene (jf. kapittel 4). Oversikten spiller en viktig rolle folkehelsearbeidet av flere grunner:  

 

 Den er et viktig grunnlag for å fastsette mål og tiltak for folkehelsearbeidet i kommuneplanen 

og annet planverk 

 Den synliggjør hvilke sektorer som har ansvar for hva og gir grunnlag for å gjøre 

folkehelsearbeidet mest mulig effektivt og treffsikkert  

 Den forankrer folkehelsearbeidet politisk, på tvers av sektorer og som en langsiktig satsning 

i kommunen  

 

                                                

 

 
2
 Henvendelser kan dreie seg om invitasjon til seminarer, kurs, informasjon/retningslinjer/veiledere fra 

direktorat og Fylkesmannen, utbygging- og reguleringsplaner fra fylkeskommunen osv. 
3
 Dette er midler kommunen fordeler til lag og foreninger til tiltak som fremmer befolkningens helse. 
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Oppgaven med å utarbeide oversiktsdokumentet er i kommunens utkast til videredelegering 

delegert til virksomhet helse og bistand. Revisjonen får opplyst at arbeidet med å utarbeide 

oversiktsdokumentet ble koordinert, og hovedsakelig utarbeidet av, planavdelingen i virksomhet 

kommunal forvaltning. Leder for planavdelingen viser i intervju til at avdelingens ansvar for 

kommuneplanen bidro til at avdelingen tok initiativ til, og ansvaret for utarbeidelse av 

oversiktsdokumentet. Revisjonen opplyses om at det ikke var avsatt egne ressurser til arbeidet med 

å utarbeide oversikten.  

 

Folkehelsen påvirkes i stor grad av forhold som ligger utenfor helsesektoren og folkehelsearbeidet, 

inkludert den lovpålagte oversikten over helsetilstanden i befolkningen, forutsetter en bred, 

tverrsektoriell innsats, jf. kravet i folkehelselovens § 4.  De ulike sektorenes bidrag i 

folkehelsearbeidet generelt og i oversiktsarbeidet spesielt, må derfor være godt koordinert.  

 

Virksomhetsleder for helse og bistand opplyser i intervju at folkehelsearbeidet i kommunen fikk en 

«kick-start» i forbindelse med KS sine folkehelsenettverkssamlinger i 2015/2016. Her var 

representanter fra flere av kommunens virksomheter med, blant annet kultur, kommunal forvaltning, 

familiens hus og helse og bistand, i tillegg til noen politikere4. Folkehelsearbeidet fortsatte deretter 

med en workshop i desember 2015, hvor flere av kommunens virksomheter var representert, blant 

annet helse og bistand, familiens hus, helsestasjon/forebyggende tjenester og kommunal 

forvaltning. Formålet med workshopen var å forankre folkehelsearbeidet i de ulike 

tjenesteområdene og skape en felles forståelse av folkehelsebegrepet. Revisjonen har fått 

oversendt agendaen for workshopen samt de innspill og synspunkter som fremkom gjennom 

workshopen. Workshopen hadde følgende temaer på agendaen:   

 Begrepet folkehelse 

 Krav til kommunene om å ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

 Hvordan lykkes med å gjøre folkehelsearbeidet i kommunen helhetlig, strategisk og 

tverrsektorielt? 

 Lokal informasjon om folkehelsen 

 

I workshopen ble det blant annet diskutert hva som var dagens utfordringer i kommunen og 

utfordringer med å tanke på å nå de mål som settes. Situasjonen i kommunen ble blant annet 

beskrevet som lite samarbeid på tvers, lav bevissthet og politisk fokus på folkehelse, samt lite 

ressurser.  

 

                                                

 

 
4
 Det er også flere etablerte samarbeidsfora mellom kommunene på Øvre Romerike i folkehelsearbeidet. Blant 

annet deltar kommunen i Folkehelsenettverket på øvre Romerike (FØR). Nettverket samarbeider om ulike 

folkehelsetiltak, som f.eks. Verdensdagen for psykisk helse. I tillegg samarbeides det gjennom 

Helseledernettverket på Øvre Romerike. Nettverket tar blant annet opp felles utfordringer og 

satsningsområder på folkehelseområdet. Kommunen deltar også i Samarbeidsutvalget mellom AHUS og de 

21 kommunene i opptaksområdet.  
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Planavdelingen organiserte det videre arbeidet med oversiktsdokumentet, og gjennomførte 2-3 

møter med representanter for det som beskrives som en «arbeidsgruppe» i folkehelsearbeidet. 

Arbeidsgruppen besto i henhold til rapportering til fylkesmannen i 2017 av representanter fra helse 

og bistand, familiens hus, skole/barnehage, kultur og kommunal forvaltning. Revisjonen får opplyst 

at deltagerne i gruppen bidro med innspill og kommentarer underveis i arbeidet med dokumentet. 

Plansjefen peker imidlertid på at det kunne være en utfordring å «få med folk» i arbeidet. 

Kommuneoverlegen var etter det revisjonen får opplyst ikke involvert i arbeidet med 

oversiktsdokumentet.  

 

Arbeidsgruppen hadde ikke noe formelt mandat, og arbeidet etter det revisjonen får opplyst i liten 

grad etter styringssignaler eller føringer fra kommunens ledelse. Leder av planavdelingen viser til at 

assisterende rådmanns deltagelse innledningsvis i arbeidet var forankringen oppover i 

administrasjonen. Oversikten ble oversendt rådmannen før den gikk til politisk behandling. 

Oversiktsdokumentet ble videre behandlet politisk i alle politiske råd og utvalg, med en egen 

temasak i hovedutvalg for helse og omsorg. Dokumentet ble vedtatt av kommunestyret 7.3.2017. 

 

3.4 Revisjonens vurdering 

Det i undersøkelsen lagt til grunn at folkehelsearbeidet bør være koordinert på overordnet nivå i 

kommunen og forankret på tvers av sektorer. Undersøkelsen viser at det i utgangspunktet er godt 

lagt til rette for koordinering av folkehelsearbeidet gjennom en egen stilling som 

folkehelsekoordinator, slik det er anbefalt av Helse- og omsorgsdepartementet. Stillingens 

plassering i kommunens ledergruppe legger etter revisjonens vurdering også godt til rette for en 

forankring av folkehelsearbeidet på overordnet nivå i kommunen. Samtidig kan det fremstå som noe 

uklart hvilke rolle og oppgaver som ligger til stillingen som folkehelsekoordinator. 

 

Arbeidet med utarbeidelse av det lovpålagte oversiktsdokumentet er ifølge utkast til reglement for 

videredelegering delegert til virksomhet helse og bistand (folkehelsekoordinator).  I praksis var det 

imidlertid planavdelingen i virksomhet kommunal forvaltning som tok på seg hovedansvaret for å 

utarbeide oversikten og koordinere innspill fra de ulike virksomhetene.  

 

Undersøkelsen viser at Eidsvoll kommune står overfor mange folkehelseutfordringer. Revisjonen vil 

understreke at en bred tverrsektoriell involvering hvor kommunen tar i bruk sin samlede kompetanse 

og tilgjengelige virkemidler i alle sektorer, er avgjørende for å lykkes med et godt folkehelsearbeid.  

 

Undersøkelsen viser at flere av kommunens øvrige tjenesteområder bidro med innspill og 

kommentarer i arbeidet med å utarbeide oversikten over helsetilstanden i kommunen. Etter 

revisjonens vurdering er det likevel et potensiale for at kommunens ulike tjenesteområder involveres 

mer systematisk det videre oversiktsarbeidet. Det er også revisjonens vurdering at det er et 

potensiale for i større grad å involvere kommunens helse- og omsorgstjenester dette arbeidet, 

herunder kommuneoverlegen. Revisjonen vil i den sammenheng peke på at folkehelseloven § 27 

forutsetter samfunnsmedisinsk kompetanse og rådgivning for å ivareta kommunens 

folkehelsearbeid. Det er også grunn til å peke på at kommunens helse- og omsorgstjenester etter 
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helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 er pålagt å bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til 

oversikten over helsetilstanden.  

 

Folkehelseloven § 30 inneholder en bestemmelse om internkontroll. Det er i undersøkelsen lagt til 

grunn at internkontrollen blant annet bør beskrive organisering og ansvars- og oppgavefordeling i 

folkehelsearbeidet. Undersøkelsen viser at internkontrollen på folkehelseområdet er under arbeid, 

men ikke sluttført. Det er startet et arbeid med å utarbeide oversikt over ansvar og oppgaver på 

området. Det er også laget et utkast til administrativ delegering. Revisjonen mener det er viktig at 

kommunen sluttfører arbeidet med internkontroll for folkehelsearbeidet, som tydeliggjør ansvars- og 

oppgavefordelingen på området og bidrar til å sikre etterlevelse av krav i lov og forskrift. 
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4 OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN  

4.1 Innledning 

I dette kapittelet besvares undersøkelsens andre problemstilling: 

I hvilken grad har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de 

faktorer som påvirker denne? 

I første del av kapitlet utledes revisjonskriteriene som kommunens praksis måles opp i mot. Deretter 

presenteres funn og til slutt i kapitlet revisjonens vurdering.  

 

4.2 Revisjonskriterier 

Folkehelselovens § 5 krever at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden5 i 

befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne6. Oversikten skal 

identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, samt vurdere årsaker til og konsekvenser av 

utfordringene. Lovkravet er en videreføring av kommunehelsetjenesteloven §§ 1-4 og 4a-2.  

 

I lovproposisjonen vises det til at oversikten er en forutsetning for å kunne måle utvikling over tid, 

fastsette mål for utvikling av tiltak og for å måle effekt av tiltak (Prop.90 L (2010-2011)). Oversikten 

bidrar også til å synliggjøre hvilke sektorer som har ansvar for hva, noe som gir grunnlag for å gjøre 

folkehelsearbeidet mest mulig effektivt og treffsikkert (Ibid, s. 48). Dokumentet er også viktig med 

tanke på å forankre folkehelsearbeidet politisk, på tvers av sektorer og som en langsiktig satsning i 

kommunen (Helsedirektoratet 2013). Det stilles krav om at oversikten skal være skriftlig.  

 

Det vises i lovproposisjonen (Prop. 90 L (2010-2011)) videre til at det er viktig at oversikten har en 

slik form at den er plan- og styringsrelevant, blant annet slik at oversikten kan legges til grunn for 

den kommunale planstrategien. Dette innebærer blant annet at viktige utfordringer er identifisert, at 

konsekvensene er vurdert og årsaksforhold så lang som mulig er kartlagt (Ibid).  

                                                

 

 
5
 Med oversikt over helsetilstanden i befolkningen menes en oversikt over helse på populasjonsnivå. Helse på 

populasjonsnivå kan måles på mange ulike måter, som f.eks. ved mål på dødelighet, forventet levealder, ulike 

former for sykelighet som f.eks. muskel- og skjelettlidelser eller diabetes type 2, men også som selvopplevd 

helse/trivsel eller som fravær av sykdom. Mer indirekte kan det f.eks. måles i form av omfanget av uføretrygd 

(Prop. 90 L (2010-2011) s. 207; Rundskriv I-6/2011 s. 27). 

 
6
 Med påvirkningsfaktorer menes et bredt spekter av faktorer som påvirker helsen enten negativt eller positivt 

(Rundskriv I-6/2011 s. 28). I rundskrivet nevnes blant annet levekår som eksempelvis oppvekstforhold eller 

fattigdom/inntektsforhold, utdanning, arbeid og arbeidsmiljø, boligsosiale forhold og levevaner som 

alkoholvaner, røyking, fysisk aktivitet og ernæring. Tilgang på gode nærområder, risikoområder for ulykker, 

støyforhold, forurensningssituasjon er også faktorer som nevnes. 
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4.2.1 Krav til samlet oversikt 

Det følger av forskrift at kommunen skal ha løpende oversikt over folkehelsen og hvert fjerde år 

utarbeide et samlet oversiktsdokument (forskrift om oversikt over folkehelsen §§ 4 og 5).  

 

Det løpende oversiktsarbeidet skal dokumenteres på en hensiktsmessig måte og som en del av 

kommunens ordinære virksomhet. Det samlede oversiktsdokumentet skal ligge til grunn for det 

langsiktige folkehelsearbeidet, og skal etter § 6 i folkehelseloven inngå i kommunens arbeid med 

planstrategi. Revisjonen legger til grunn at oversikten skal foreligge som et skriftlig dokument ved 

oppstart av arbeidet med kommunens planstrategi.  

 

I forslaget til folkehelselov pekes det på at for at arbeidet skal være effektivt forutsettes gode 

systemer for å fremskaffe slike oversikter og evne og kapasitet til å vurdere og analysere disse 

(Prop.90 L (2010-2011)).  

 

4.2.2 Krav til oversiktens innhold  

I forskrift om oversikt over folkehelsen § 3 stilles det som krav at oversikten skal inneholde 

opplysninger om og vurderinger av følgende områder:  

 

a. befolkningssammensetning 

b. oppvekst og levekårsforhold 

c. fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

d. skader og ulykker 

e. helserelatert atferd og 

f. helsetilstand 

 

Temaene er ment å dekke bredden av forhold som har betydning for befolkningens helse og må ses 

i sammenheng både med områdene som er listet i folkehelseloven § 7 om folkehelsetiltak og øvrige 

oppgaver som skal ivaretas etter folkehelseloven (Helsedirektoratet 2013).  

 

Hvilken informasjon som mer detaljert bør legges inn under hvert enkelt område er ikke nærmere 

definert i lov eller forskrift. Den enkelte kommune må selv ta stilling til hva som er nødvendig 

detaljnivå og omfang av informasjon innenfor hvert tema.  Målet er at kommunen skal ha et bilde av 

hovedtrekk ved helsetilstanden og påvirkningsfaktorer egnet til å definere folkehelseutfordringer og 

ressurser (Ibid. s. 10 ). Helsedirektoratet beskriver i en veileder hva lovgiver har ment med de ulike 

temaene kommunen er påkrevd å innhente opplysninger om og gir eksempler på type informasjon, 

og kilder til informasjon, som kan være relevant å benytte seg av (Helsedirektoratet 2013). 

 

I tillegg til å redegjøre for status for helsetilstanden i kommunen skal kommunen vurdere årsaker til 

tilstanden på ulike områder og mulige konsekvenser. I veileder til oversiktsarbeidet (Ibid., s. 12) 

understrekes at informasjonen kommunen har samlet inn må relevansvurderes opp mot lokale 

forhold. Vurderingen skal være uavhengig av faktorer som politikk og økonomi (forskrift § 2, 

merknader). Selv om kommunen kommer godt ut i sammenligninger med andre kommuner, fylket 
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osv., kan det være at potensialet for forebygging i kommunen likevel er stort (Helsedirektoratet 

2013, s.12). I sammenligninger må man derfor vurdere utfordringens totale omfang og 

forebyggingspotensial.  

 

Både folkehelseloven og forskriften viser til at kommunen særlig skal være oppmerksom på trekk 

ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 

helseforskjeller. Oversikten skal derfor så langt det lar seg gjøre speile fordelingen av helse i 

befolkningen slik at man får et bilde av den sosiale fordelingen av en helseutfordring7 og de faktorer 

som påvirker helse (Helse- og omsorgsdepartementet, rundskriv I-6/2011 s. 28).   

4.2.3 Krav til oversiktens kilder 

Folkehelseloven krever at oversikten som et minimum skal baseres på opplysninger og kunnskap 

fra statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen (folkehelseloven § 5a, b). Eksempler på slike 

kilder er folkehelseprofiler8, statistikkbank for kommunehelsa9 og Norsk pasientregister. Disse 

kildene har informasjon om forekomst av sykdom (som f.eks. hjerte-karsykdommer og kols), og 

skader og ulykker i kommunene. Fylkeskommunen har blant annet informasjon om tannhelse, 

videregående opplæring og samferdsel. Mange fylkeskommuner gjennomfører også egne 

folkehelseundersøkelser som kan være nyttig informasjon i kommunens oversiktsarbeid 

(Helsedirektoratet 2013). 

 

Loven krever videre at oversikten skal baseres på kunnskap fra de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene og kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha 

innvirkning på befolkningens helse (folkehelseloven § 5 c). Det siste dreier seg først og fremst om 

informasjon om mulige folkehelseutfordringer og hva som forårsaker disse, basert på faglige, 

skjønnsmessige vurderinger eller situasjonsanalyser fra tjenestene. Informasjon fra tjenestene kan 

finnes i rapporter eller fremskaffes ved møter med tjenestene (Helsedirektoratet 2013). 

Helsedirektoratet viser i veileder til at også KS kan bidra med nyttig innsikt i arbeidet med 

oversikten. Det samme kan ulike former for befolkningsundersøkelser som f.eks. Ungdata10 (Ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
7
 I sosial fordeling inngår fordeling både i forhold til sosioøkonomiske faktorer som utdanning, inntekt og yrke, 

kjønn, etnisitet og funksjonsevne.  
8
 www.fhi.no/folkhelseprofiler 

9
 www.fhi.no/helsestatistikk/statistikkbanker/kommunehelsa 

10
 www.ungdata.no 
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På bakgrunn av redegjørelsen over utledes følgende revisjonskriterier for problemstilling 2:  

 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad har kommunen nødvendig 

oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de faktorer som påvirker 

denne? 

 

 Kommunen skal utarbeide et samlet 

oversiktsdokument hvert fjerde år som skal 

foreligge ved oppstart av planarbeidet   

  

 Oversikten skal tilfredsstille krav til innhold fastsatt 

i forskrift om oversikt over folkehelsen 

 

 Oversikten skal baseres på minimumskrav  i lov 

og forskrift til bruk av kilder. 

4.3 Funn 

4.3.1 Samlet oversiktsdokument 

Eidsvoll kommune utarbeidet i 2014 en folkehelsestrategi for kommunen, som ble vedtatt av 

kommunestyret 17.06.14. Det pekes her på at strategiens overordnede mål er å implementere 

folkehelse i alle kommunens områder og at kommunen skal tenke «helse i alt vi gjør». Det vises 

videre til at et mål er å utarbeide en skriftlig oversikt over helsetilstanden i kommunen.  

 

Ifølge § 6 i folkehelseloven skal den skriftlige oversikten inngå som grunnlag for arbeidet med 

kommunens planstrategi. Ifølge kommunens folkehelsestrategi fra 2014 skal oversikten foreligge før 

kommunal planstrategi hvert 4. år.  

 

Kommunens planstrategi 2016-2019 og planprogram for kommuneplan 2016-2030 ble vedtatt av 

kommunestyret 14.6.2016. Oversiktsdokumentet ble først vedtatt av kommunestyret 7.3.2017 og 

forelå således etter at planstrategien ble vedtatt. Oversikten ble tatt til orientering, som grunnlag for 

revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

 

Leder av planavdelingen bekrefter i intervju at arbeidet med oversiktsdokumentet ikke var påbegynt 

før arbeidet med planstrategien var satt i gang, høsten 2015/vinter 2016. Plansjefen viser til at 

planstrategien også omfatter temaer knyttet til folkehelse, men at den først og fremst bygger på 

eksisterende folkehelsestrategi og noe informasjon fra virksomhetene.  

 

I fylkesmannens uttalelse til kommunens planstrategi 2016-2019 og forslag til planprogram for 

kommuneplanen 2016-2020 påpekes det at kommunen mangler et oversiktsdokument og at dette 

skal ligge til grunn for konsekvenser, årsaksforhold og prioriteringer i planstrategien. Fylkesmannen 

peker også på at det savnes en oversikt og prognose mht. behov for offentlige tjenester, boliger og 

institusjonsplasser. Videre pekes det på at morgendagens helse- og omsorgsutfordringer bør 
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framkomme og konkretiseres både i handlingsprogrammet og i lokale helse- og omsorgsplaner som 

del av kommuneplanarbeidet.  

4.3.2 Innhold i oversikten 

I dette avsnittet gjennomgås nærmere innholdet i oversiktsdokumentet, sett opp mot krav i forskrift 

til kildebruk og anbefalinger om tematikk og innhold i veileder fra Helsedirektoratet.  

 

Innledningsvis i dokumentet redegjøres det for folkehelsebegrepet og kravet som stilles til 

kommunene om å ha oversikt over befolkningens helsetilstand og positive og negative faktorer som 

påvirker helsetilstanden. Det vises til at oversiktsdokumentet skal være et grunnlagsdokument som 

skal være utgangspunkt for vurderinger og prioriteringer i kommunens folkehelsearbeid. Det vises 

videre til at dokumentet ikke er en plan for folkehelsearbeidet med mål, strategier eller tiltak, men et 

hjelpemiddel for å utforme overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplanen.  

 

Eidsvoll kommune er i oversikten sammenlignet med de øvrige kommunene på Øvre Romerike, og 

med gjennomsnittet for hhv. Akershus fylke og for landet; avhengig av hvilke sammenligningstall 

som har vært tilgjengelig.  

 

Revisjonen gjennomgår i dette avsnittet to krav som vedrører oversikten. For det første undersøkes 

om oversikten inneholder en redegjørelse av status for helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i 

kommunen og om redegjørelsen er basert på de krav til kilder som forskriften setter. For det andre 

undersøkes om kommunen gir en vurdering av årsaker til og konsekvenser av 

folkehelseutfordringene. En vurdering av konsekvenser innebærer å ta stilling til hvor viktig en 

utfordring er for folkehelsen. En vurdering av årsaker innebærer å ta stilling til hvorfor denne 

situasjonen har oppstått (Helsedirektoratet 2013, s. 13). Helsedirektoratets veileder understreker at 

selv om man i sammenligninger med andre kommer gunstig ut, kan potensialet for forebygging 

likevel være betydelig. I tillegg til sammenligninger må man derfor vurdere utfordringens totale 

omfang og forebyggingspotensial (Ibid.).  

 

Status for helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 

 

a. Befolkningssammensetning  

 

Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata som f.eks. antall innbyggere, alders- og 

kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Veilederen viser til at dette er informasjon 

som er viktig i vurderingen av øvrig informasjon, men som også kan være vesentlig i seg selv som 

en del av utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen. Utviklingen i befolkningssammensetning vil 

også påvirke strategiske veivalg som inkluderer folkehelse (Helsedirektoratet 2013). 

 

Oversiktsdokumentet redegjør for sammensetningen i befolkningen med bakgrunn i alder, andel 

innvandrere og husholdningstype. Det redegjøres også for befolkningsvekst og årsaker til dette, 

fremskrevet aldersfordelt folketall og befolkningsprognose for Eidsvoll frem mot 2030 (Kilde: 
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Akershus statistikkbank). Det vises til at prognosen konkluderer med at antall innbyggere over 80 år 

forventes nesten å fordobles innen 2030. Samtidig forventes en sterk vekst i antall barn i alderen 0-

15 år. 

 

b. Oppvekst- og levekårsforhold 

 

Helsedirektoratets veileder (2013) viser til at oversikten på dette området er ment å beskrive blant 

annet økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og utdanningsforhold.  

 

Kapittel 4.1 i oversikten inneholder en gjennomgang av utdanningsnivået blant innbyggerne i 

kommunen, husholdningsinntekt, kommunale boliger, barnevern, elevprestasjoner, trivsel i 

barneskole, andel sysselsatte, arbeidsledige, mottakere av uføretrygd og pendling/arbeidsreiser. De 

fleste indikatorer sammenlignes med tilsvarende i ØRU-kommunene, fylket og landsgjennomsnittet.  

 

Det pekes på mange områder hvor Eidsvoll skiller seg negativt ut fra sammenligningsgrunnlaget.   

Blant annet pekes det på at:  

 Befolkningen i Eidsvoll har lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet for Akershus.  

 Utdanningsnivået har ikke økt tross befolkningsvekst 

 Frafallet i videregående skole er høyere enn for fylket (2012-2014).  

 Trivselen blant elever i barne- og ungdomskolen er lavere enn gjennomsnittet for Akershus 

og landet  

 Arbeidsledigheten blant unge i alderen 15-29 er høyere enn landsgjennomsnittet og snittet 

for fylket  

 Andel uføretrygdede er høyere enn både landsgjennomsnittet og snittet for fylket og samtlige 

kommuner på Øvre Romerike 

 Kommunen har nest lavest medianinntekt av kommunene på øvre Romerike og er blant 

kommunene med den høyeste andelen som lever under EUs fattigdomsgrense.  

 Har flest kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere på øvre Romerike  

 

c. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 

Eksempler på miljøforhold som har effekt på helsen kan være drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad   

av støy, sykkelvegnett, tilgang til friluftsområder, omfang av sosial støtte, sosiale nettverk, 

opplevelse av tilhørighet, valgdeltagelse m.m. (Helsedirektoratet 2013). 

 

I oversikten redegjøres det for klimagassutslipp i kommunen, støy, drikkevannsforsyning, nærmiljø 

og kvaliteter, museer og turistattraksjoner, veg og bane, gang og sykkelveier, sykkelparkering, 

deltagelse i kultur og idrett samt valgdeltagelse.  

 

Redegjørelsen viser blant annet at:  
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 Utvikling av klimagassutslipp fra veitrafikk og fra dieseldrevne motorredskaper har vært 

negativ  

 Kommunen er eksponert for flystøy og støy fra E6, selv om ingen boligområder ligger tett 

ved E6 

 Kommunen har gode resultater når det gjelder forsyningsgrad og kvalitet på drikkevannet 

 Kommunen har et nærmiljø som ligger godt til rette for fysisk aktivitet, natur- og 

kulturopplevelser, men det er et potensial for mer tilrettelegging for sykling  

 Økning av medlemskap innen idretten har økt i forhold til befolkningsveksten og sett i forhold 

til mange andre kommuner 

 Valgdeltagelsen er lavere enn snittet for landet og fylket 

 

d. Skader og ulykker 

 

Veilederen viser til at det her er ment skader og ulykker som fører til personskader og som er en 

stor utfordring for folkehelsen. Eksempler på forhold som kan være relevant beskrive her er antall 

personskader behandlet på sykehus, antall hoftebrudd behandlet på sykehus, spesielle 

ulykkespunkter/strekninger, skadeforekomst i barnehager/skoler og omfang av ulike former for 

ulykker f.eks. arbeidsulykker, hjemmeulykker. 

 

Dette punktet er ikke behandlet i oversiktsdokumentet. 

 

e. Helserelatert atferd  

 

 

Med helserelatert atferd menes helseatferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall  

(Helsedirektoratet 2013). I veileder til arbeidet med oversikten nevnes fysisk aktivitet, ernæring samt, 

bruk av tobakk og rusmidler, seksualatferd og risikoatferd som kan føre til skader og ulykker.  

 

Veilederen gir eksempler på en rekke indikatorer på forhold som hører inn under dette temaet, som 

andel barn/voksne som er aktive i tråd med myndighetens anbefalinger, tilgang på områder for 

aktivitet, dagligrøyking, alkohol- og tobakkskonsum, deltagelse i organisert- og uorganisert aktivitet, 

mat og måltider i barnehagen, skolen og SFO. 

 

Under dette punktet redegjøres det for helse, trivsel og rusmiddelbruk blant unge, fysisk aktivitet 

blant voksne og eldre, overvekt og til slutt helsefremmende kommunale institusjoner.  

 

I redegjørelsen vises det til at Eidsvoll har lite informasjon/statistikk om helserelatert adferd og 

trivsel på kommunenivå blant ungdom, blant annet fordi kommunen ikke deltar i Ungdata-

undersøkelsen. Det pekes på at dette er et område som må prioriteres i fremtiden.  

 



33/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Folkehelsearbeid - 16/00119-12 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Folkehelsearbeid : Folkehelsearbeid Eidsvoll kommune rapport

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

FOLKEHELSEARBEID Side 30 

 

Det vises videre til at Eidsvoll ikke har tall når det gjelder den voksne befolkningens vaner og livsstil 

knyttet til fysisk aktivitet og trening, men at tall for landet som helhet viser at rundt tre av ti voksne 

oppfyller anbefalingene til fysisk aktivitet. Kvinner er mer aktive enn menn og aktivitet og 

utdanningsnivå henger sammen. Det vises til slutt i dette avsnittet til at kommunens overhyppighet 

av livsrelaterte sykdommer må ses i sammenheng med utdanningsnivået i kommunen.  

 

Når det gjelder overvekt/fedme blant kvinnene i Eidsvoll peker kommunen seg negativt ut med den 

høyeste andelen gravide med overvekt/fedme blant kommunene på Øvre Romerike, fylket og 

landet. Overvekt blant gravide regnes som en indikator for overvekt i befolkningen. Eidsvoll har 

også litt høyere andel overvektige enn landsgjennomsnittet når det gjelder overvekt/fedme blant 

vernepliktige (sesjon 1).  

 

Til slutt under dette punktet vises det til eksempler på helsefremmende kommunale institusjoner i 

Eidsvoll, som friskliv- og mestringssenter, Gladbakk aktivitetssenter, Eidsvoll frivilligsentral og 

Solsiden.  

 

f. Helsetilstand 

 

Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, f.eks. risikofaktorer, forebyggbare 

sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte som mål som sykefravær o.l. 

Eksempler på tema som hører inn under begrepet helsetilstand og som trekkes frem i veilederen er 

blant annet forekomst av forebyggbare sykdommer («folkesykdommer»), om det er bekymringsfullt 

nivå av visse sykdommer eller en negativ utvikling, men også data om trivsel eller selvopplevd 

helse (Helsedirektoratet 2013). 

 

Under dette punktet presenteres tall for forventet levealder i kommunen, dødsårsaker, kontakt med 

fastlege, sykehusinnleggelser (somatiske lidelser), psykisk helse og Type 2- diabetes.  

 

Redegjørelsen viser at Eidsvoll skiller seg negativt ut på flere områder. Blant annet viser tall at: 

 Eidsvoll har lavere forventet levealder enn landsgjennomsnittet 

 Kommunen ligger i toppsjiktet av kommunene i fylket når det gjelder hjerte- og 

karsykdommer og har røde negative verdier på folkehelsebarometret også på kreft og 

voldsomme dødsfall. 

 Kommunen har høyest andel sykehusinnleggelser per 1000 innbyggere blant kommunene 

på Øvre Romerike og snittet for Akershus 

 Eidsvoll har den høyeste forekomsten av diabetes-2 legemidler i landet, fylket og blant 

kommunene på øvre Romerike.  

 Den hyppigste årsaken til å oppsøke fastlege er muskel- og skjelettsykdommer 

 Eidsvoll har også den høyeste andelen sykehusinnleggelser som følge av muskel- og 

skjelettsykdommer på Øvre Romerike. Tilsvarende gjelder hjerte- karsykdommer.  

 Sammenlignet med kommunene på Øvre Romerike oppsøker en større andel av 

befolkningen lege i forbindelse med psykiske symptomer og lidelser, kun forbigått av Hurdal.  
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 Andelen med psykiske symptomer og lidelser blant unge i alderen 15-29 år er betraktelig 

høyere enn i landet som helhet.  

 

I oversiktsdokumentets oppsummering vises det blant annet til at en større andel innbyggere i 

Eidsvoll, enn det gjennomsnittet for landet og fylket tilsier, ser ut til å leve med helseplager i 

hverdagen. Det vises også til at Eidsvoll ofte havner på den venstre «minussiden» i 

folkehelsebarometeret.  

 

Kommunens vurdering av årsaker og konsekvenser  

I tillegg til å redegjøre for helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal oversiktsdokumentet også 

inneholde en vurdering av årsaker til og konsekvenser av status innenfor et område. I følge 

veilederen (Helsedirektoratet 2013) innebærer en vurdering av konsekvenser å ta stilling til om et 

forhold har stor betydning for folkehelsen, mens en vurdering av årsaker innebærer å ta stilling til 

hvorfor denne situasjonen har oppstått.  

 

Innenfor hvert område i oversikten innledes det med å peke på sammenhenger mellom det aktuelle 

området som beskrives og helse og livskvalitet. Det pekes på at 

 oppvekst- og levekårsforhold (som utdanning, økonomi, bo- og arbeidsforhold) er viktige 

premisser for helse og livskvalitet.  

 miljøforhold har betydning for helsen, som drikkevannskvalitet, luftkvalitet, støy, kvaliteter 

ved nærmiljø som gang- og sykkelveier osv.  

 at helserelatert adferd/livsstil og levevaner/ernæring, fysisk aktivitet, bruk av tobakk og 

rusmidler mm. har innvirkning på helsen 

 

I oppsummeringen, punkt 8, pekes det på at utbredelse av sykdom og lidelser blant annet har 

direkte innvirkning på omfanget av uføretrygdede som for Eidsvolls eldre befolkning er høyere enn 

for landet og fylket. Det vises også til at Eidsvoll har en forholdsvis lavt utdannet befolkning. Det gis 

ingen konkrete vurderinger av årsaker til helseutfordringene på befolkningsnivå i Eidsvoll og ikke 

hvilke konsekvenser dette kan komme til å få for kommunen ut over dette.  

 

Leder av planavdelingen peker i intervju på at det kunne vært jobbet mer med analyser av årsaker 

til og konsekvenser av ulike folkehelseutfordringer. Dette ville ifølge leder vært nyttig som et 

grunnlag for å kunne utforme mål og tiltak i kommunens planverk. Samtidig peker hun på at årsaks- 

og konsekvensanalyser er tids- og ressurskrevende, og at planavdelingen ikke har de faglige 

forutsetningene som skal til for å gjøre slike analyser. Leder påpeker at slike analyser ville krevd en 

større helsefaglig involvering i oversiktsarbeidet.  

 

4.3.3 Kilder til oversikten 

I tabellen under har revisjonen systematisert kommunens bruk av kilder, sett opp mot de krav til 

kildebruk som forskriften setter og etter forskriftens krav til temaer som skal inngå i oversikten.  
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Tabell 1 Bruk av kilder 

Tema           Kilder 

 

A 

Stat/fylkeskommune 

B 

Kommununale 

helse- og 

omsorgstjenes

ter  

C 

Andre lokalt 

Befolkningssammensetning 

Demografi, flytting, etnisitet osv 

Folkehelsebarometret 

Akershus fylkeskommune, 

statistikkbank 

- Utbyggingspot

ensial i 

skolekretsene, 

planstrategien 

2016-2030 

 Oppvekst- og levekår 

Arbeid, inntekt, utdanning, 

boforhold 

Folkehelsebarometret 

SSB 

Kommunehelsa 

statistikkbank (FHI) 

Utdanningsdirektoratet 

(skoleporten.udir.no) 

Akershus fylkeskommune, 

statistikkbank 

 I noen grad 

Miljø 

Fysisk, kjemisk, biologisk, 

sosialt 

Folkehelsebarometret 

SSB 

Akershus fylkeskommune, 

statistikkbank 

Miljøstatus.no 

 

- I noen grad 

(info om 

nærmiljø, 

museer, idrett 

etc.) 

Skader og ulykker 

Omfang av ulike skadetyper 

(punktet mangler i oversikten) 

- - - 

Helserelatert atferd 

Levevaner 

Folkehelsebarometret 

Kommunehelsa 

statistikkbank (FHI) 

Helsedirektoratet  

 

- - 

Helsetilstand 

Sykdommer, risikofaktorer, 

trivsel 

Folkehelsebarometret 

Kommunehelsa 

statistikkbank (FHI) 

Akershus statistikkhefte 

I noen grad - 
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Tabellen viser at kommunen har benyttet statistikk fra stat og/eller fylkeskommune for å belyse 

helsetilstanden på alle pålagte områder, med unntak for området «skader og ulykker». Dette temaet 

er ikke behandlet i dokumentet.  

Oversiktsdokumentet er i liten grad basert på informasjon og data fra kommunens egne sektorer 

herunder helse- og omsorgssektoren. Leder for planavdelingen opplyser i intervju at de i innhenting 

av informasjon til oversiktsdokumentet vektla å bruke kvantitative data og i mindre grad kvalitative 

og vurderende data fra kommunen internt. Dette fordi det var et ønske om å basere oversikten på 

«objektive fakta».  

Virksomhetsleder helse og bistand og folkehelsekoordinator bekrefter at oversikten inneholder lite 

informasjon fra helse – og omsorgstjenestene og at dette har sammenheng med at kommunen 

mangler statistikk over lokale forhold. Kommunen har ikke deltatt i Ungdata- undersøkelsen som 

årlig gjennomføres av NOVA og som kunne ha gitt mye informasjon om ungdom, psykisk helse, 

spisevaner, fysisk aktivitet osv.11   

Kommunen viser i oversiktsdokumentet til at det ikke har vært prioritert å bruke ressurser på 

statistikk- og analysearbeid og at de derfor mangler informasjon på enkelte områder (jf. kap. 6.1 i 

oversiktsdokumentet). De peker også på at kommunen fremover må prioritere dette da dette er 

viktig informasjon i det forebyggende arbeidet.  Avdelingsleder i planavdelingen opplyser til 

revisjonen at kommunen skal være med i NOVA’s ungdomsundersøkelse ved neste anledning.  

 

4.4 Revisjonens vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen har oppfylt folkehelselovens krav om at det skal utarbeides et 

eget oversiktsdokument over helsetilstanden i kommunen og faktorer som påvirker denne. 

Undersøkelsen viser samtidig at dokumentet ikke forelå ved oppstart av kommunens arbeid med 

planstrategi, slik folkehelseloven krever, men ble vedtatt nesten ett år etter kommunestyrets 

behandling av planstrategi for 2016-2019.  

 

Det er forventet at oversikten over helsetilstanden inneholder informasjon om bestemte temaer og 

samfunnsområder. Undersøkelsen viser at kommunens oversiktsdokument i all hovedsak 

tilfredsstiller forskriftsfestede krav om innhold. Det er også en forventning om at kommunen skal 

vurdere årsaker til helsetilstanden på ulike områder og mulige konsekvenser. Revisjonen vurderer 

at dette kravet i liten grad er oppfylt.  

 

                                                

 

 
11

 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på 

ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved høgskolen i Oslo og 

Akershus har ansvar for gjennomføring av undersøkelsene. 
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Undersøkelsen viser videre at oversiktsdokumentet i all hovedsak er basert på forskriftsfestede krav 

til bruk av kilder, men da først og fremst statlige og fylkeskommunale kilder og i mindre grad lokale 

kilder, som f.eks. informasjon fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene.   

 

Revisjonen vil peke på at en tettere og mer systematisk involvering av kommunens egne tjenester i 

folkehelsearbeidet, herunder kommuneoverlege og helse- og omsorgstjenester, vil kunne bidra til å 

styrke kunnskapsgrunnlaget om lokale forhold.  Dette kan etter revisjonens vurdering også gjøre det 

enklere å identifisere årsaker til og konsekvenser av ulike folkehelseutfordringer i kommunen, noe 

som igjen er viktig for å sikre effektive og målrettede tiltak. 

 

Revisjonen er innforstått med at det kan være krevende å fremskaffe lokal statistikk. Kommunen 

peker selv på at det på mange områder heller ikke finnes informasjon om Eidsvoll kommune i 

nasjonale statistikker. Revisjonen ser positivt på at Eidsvoll kommune planlegger å styrke arbeidet 

på dette området, blant annet gjennom deltagelse i Ungdata-undersøkelsen.  
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5 MÅL OG STRATEGIER I KOMMUNENS PLANVERK 

5.1 Innledning 

Dette kapitlet omhandler undersøkelsens tredje problemstilling: 

 

På hvilken måte vil kommunen forankre mål, strategier og tiltak i folkehelsearbeidet i 

kommunens planverk? 

 

Det kreves at folkehelsearbeidet forankres politisk som ledd i de alminnelige plan- og 

beslutningsprosessene i kommunen. Folkehelsearbeidet skal dermed forankres i planprosessene 

etter plan og bygningsloven. 

 

Problemstillingen er avgrenset til å gjelde kommunens planstrategi samt kommuneplanen med 

samfunnsdel og arealdel. Problemstillingen er deskriptiv og uten kriterier ettersom kommuneplanen 

er under revidering og ikke forventes ferdigstilt før i løpet av 2. kvartal 2018.  Undersøkelsen tar 

derfor for seg hvordan kommunen ser for seg at det som fremkommer som utfordringer på 

folkehelseområdet skal ivaretas gjennom mål og ev. tiltak i kommuneplanen.  Revisjonen har i den 

forbindelse gjennomført intervjuer med virksomhetsleder for kommunal forvaltning og leder for 

planavdelingen.  

 

Selv om problemstillingen ikke tar utgangspunkt i bestemte kriterier som kommunens praksis måles 

opp i mot, vil vi likevel redegjøre for de krav som stilles til forankring av folkehelsearbeidet i 

kommunens overordnede planverk.  

5.1.1 Planstrategi 

Etter plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen utarbeide kommunal planstrategi minst én 

gang hver valgperiode og vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering.12   

 

Ifølge folkehelseloven § 6 skal kommunens oversikt over helsetilstanden inngå som grunnlag for 

arbeidet med kommunens planstrategi, noe som innebærer at den må foreligge ved oppstart av 

planstrategiarbeidet. (jf. kapittel 4.2.1 og 4.3.1). Det slås også fast at en drøfting av kommunens 

helseutfordringer bør inngå i strategien, jfr. plan- og bygningsloven § 10-1. Dette innebærer blant 

annet at viktige utfordringer er identifisert, at konsekvensene er vurdert og årsaksforhold så langt 

som mulig er kartlagt (Ibid). En slik drøfting skal bidra til å sikre politisk forankring og langsiktighet i 

                                                

 

 
12

 Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte 

opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi er ikke en 

plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-

/kapittel-10-kommunal-planstrategi/-10-1-kommunal-planstrategi/id556778/ 



33/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Folkehelsearbeid - 16/00119-12 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Folkehelsearbeid : Folkehelsearbeid Eidsvoll kommune rapport

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

FOLKEHELSEARBEID Side 36 

 

folkehelsearbeidet, samtidig som det legges til rette for samordning av de ulike sektorenes 

folkehelsearbeid (Helse- og omsorgsdepartementet, rundskriv 1-6/2011, s. 32).  

5.1.2 Mål og strategier i overordnet planverk 

Ifølge folkehelseloven § 6, annet ledd, skal kommunen i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- 

og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. Disse 

skal være egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten 

over helsetilstanden (jfr. § 5). Mål og strategier skal behandles politisk som ledd i de alminnelige 

planprosesser i kommunen. Dette skal bidra til å sikre politisk forankring av folkehelsearbeidet og at 

ansvaret for folkehelsearbeidet blir liggende over sektornivå (Prop. 90 L (2010-2011) s. 121).  

 

Kommuneplanen skal videre ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer, og skal revideres årlig (Plan og bygningsloven § 11-1 ).  

 

Etter folkehelselovens § 7 skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

folkehelseutfordringer. Dette kan f.eks. være tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforholdene i 

kommunen, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, 

skader og ulykker, alkohol- og rusmiddelbruk. Dette er områder som er viktige for folkehelsen og 

som det er viktig at kommunen har fokus på. Det forutsettes i forarbeidene til folkehelseloven at 

tiltakene fastsettes i kommuneplanens handlingsdel (Prop. 90 L (2010-2011) s. 121).  

 

5.2 Funn 

5.2.1 Planstrategi 

Kommunens planstrategi for 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret 14.6.2016.   

 

I henhold til folkehelseloven bør kommunen drøfte folkehelseutfordringene i planstrategien. Dette 

innebærer blant annet at viktige utfordringer er identifisert, at konsekvensene er vurdert og 

årsaksforhold så lang som mulig er kartlagt. Drøftelsen skal baseres på kommunens oversikt over 

helsetilstanden i kommunens befolkning (se kapittel 4.2.1 og 4.3.1). Ettersom denne ikke forelå ved 

oppstart av planstrategiarbeidet er ikke planstrategien basert på dette dokumentet.  

 

Det redegjøres likevel i planstrategien (kapittel fire) kort for noen av kommunens 

folkehelseutfordringer, basert på kommunens folkehelsestrategi fra 2014, folkehelseprofilen for 

2016 (folkehelseinstituttet) og Akershus fylkeskommunens statistikk fra 2014.  

 

I planstrategien s. 29 om sentrale temaer og problemstillinger i kommuneplanen pekes det på at 

påfølgende kommuneplanprosess vil ta sikte på å utarbeide en tilstrekkelig oversikt for å kunne 

utforme overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet.  
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5.2.2 Mål og strategier i overordnet planverk 

Status for arbeidet med kommuneplanen 

Revisjonen får opplyst i intervju med virksomhetsleder kommunal forvaltning at arbeidet med 

rullering av kommuneplanen per medio august 2017 er satt på vent. Hun viser til at dette har 

sammenheng med at planavdelingen p.t. jobber med flere store kommunale arealplaner bestilt av 

politikere, hhv. kommunedelplan for Råholt, områderegulering for Sundet og områderegulering for 

Vilbergområdet.  

 

Revisjonen opplyses videre om at det er varslet oppstart av arbeidet med kommuneplanen og at 

planstrategi og planprogram er vedtatt. Videre vises det til at det så langt er avholdt arbeidsmøter 

med alle virksomhetene i kommunen når det gjelder arealdelen av kommuneplanen. 

Virksomhetsleder opplyser at hun håper de vil klare å begynne på planen i løpet av året/første 

halvdel av 2018, etter at de har fått «landet» de andre planene som det nå jobbes med.   

 

Folkehelse i kommuneplanen 

I planstrategien 2016-2019 vises det til at det på bakgrunn av folkehelseutfordringene er behov for å 

arbeide systematisk med folkehelse, slik at dette integreres i det overordnede plansystemet. Når det 

gjelder den kommende kommuneplanens samfunnsdel har kommunen avgjort at den skal 

struktureres etter virksomhet og ikke tematisk som i dag. Dette er rammer som er lagt av 

rådmannen. Virksomhetsleder kommunal forvaltning viser til at det har vært diskutert som en 

mulighet å ha med et fast punkt i planen om folkehelse for hver enkelt virksomhet. Etter 

virksomhetsleders oppfatning kan dette bidra til å øke bevisstheten om folkehelse i den enkelte 

virksomhet, samt tydeliggjøre at ansvaret for folkehelse er et felles ansvar. Hun tror også 

kommuneplanen vil fungere bedre som et styringsdokument med en slik struktur.   

 

Virksomhetsleder viser videre til at folkehelse også er viktig i arealplanleggingen i kommunen og 

ikke bare i samfunnsutviklingen. Etter hennes oppfatning er det viktig at folkehelse også er tema i all 

arealplanlegging i tråd med kommunens overordnede strategi «helse i alt vi gjør». Hun viser til at 

planavdelingen har fokus på å få dette til i all planlegging. Virksomhetsleder nevner f.eks. 

viktigheten av å sikre store og sammenhengende grøntarealer og uteoppholdsarealer som inviterer 

til lek og aktivitet, sikre gode møteplasser både i sentrumsområder og i boligområder, samt god 

bokvalitet/boligmiljø for ulike brukergrupper.  

 

Organisering av arbeidet med kommuneplanen 

Det er kommunal forvaltning/planavdelingen som har ansvaret for utarbeidelse av kommuneplanen, 

men det er så langt (juni 2017) ikke fastlagt hvordan arbeidet med samfunnsdelen skal organiseres 

og hvem som skal involveres utover kommunal forvaltning og planavdelingen (intervju med 

plansjefen 22.06.17). I kommunal planstrategi (2016-2019) vises det til at det allerede er opprettet 

en administrativ folkehelsegruppe som skal følge opp arbeidet med å utforme overordnede mål og 

strategier for folkehelsearbeidet. Virksomhetsleder for kommunal forvaltning ser for seg at 

planavdelingen vil innkalle til arbeidsmøter med alle virksomhetene i kommunen, slik det ble gjort i 

arbeidet med arealdelen av kommuneplanen. Rent praktisk ser hun for seg at planavdelingen lager 
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strukturen i planen og at den enkelte virksomhet produserer innholdet for sin virksomhet og 

utarbeider mål i tråd med de helseutfordringene som fremkommer av oversikten. Det vil være leder 

for planavdelingen og virksomhetsleder kommunal forvaltning som vil ha ansvar for å koordinere 

arbeidet. Hun viser imidlertid til at det vil være opp til rådmannen hvordan dette endelig skal 

gjennomføres.  

 

5.3 Revisjonens oppsummering 

Undersøkelsen viser at kommunens planstrategi ikke er basert på oversiktsdokumentet over 

helsetilstanden, som forelå i etterkant av at strategien ble vedtatt. Planstrategien omhandler likevel 

folkehelseutfordringer, men da basert på folkehelsestrategien fra 2014 og enkelte andre kilder.  

 

Opplegget for det videre planarbeidet, herunder forankring av mål for folkehelsearbeidet, var pr. juni 

2017 ikke endelig fastsatt. Undersøkelsen viser imidlertid at kommunen allerede har etablert en 

egen administrativ folkehelsegruppe, som skal følge opp arbeidet med å utforme overordnede mål 

og strategier for kommunens folkehelsearbeid. 
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6 SAMARBEID MED FRIVILLIG SEKTOR 

Frivillige organisasjoner anses for å ha en viktig rolle i folkehelsearbeidet, både ved at det er en 

verdi i seg selv for den enkelte å engasjere seg frivillig, og i kraft av de tilbudene og tjenestene som 

organisasjonene tilbyr i samfunnet (Prop.90 L (2010-2011)).  

 

I dette kapittelet besvares problemstilling fire i undersøkelsen: 

 

I hvilken grad legger kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor?  

 

I denne delen av undersøkelsen ses det nærmere på kommunens tilrettelegging for samarbeid med 

frivillig sektor.  Undersøkelsen avgrenses til å undersøke tilretteleggingen sett fra kommunens 

ståsted, og beskriver enkelte av virkemidlene som er etablert for samarbeid med frivillig sektor. 

 

6.1 Revisjonskriterier 

I forslaget til ny folkehelselov (Prop.90 L (2010-2011)) pekes det på at de frivillige organisasjonenes 

størrelse, ressurser og hovedmål vil variere og således også deres kapasitet når det gjelder 

folkehelsearbeid. Det pekes også på at det er liten tvil om at det ligger et stort potensial i at det 

offentlige samarbeider med organisasjoner når folkehelsearbeidet skal planlegges og gjennomføres, 

og at man samlet vil kunne nå bredere ut og oppnå bedre totale resultater. 

 

Folkehelseloven § 4, tredje ledd, tredje punktum regulerer særskilt forholdet til frivillig sektor og 

andre aktører, så vel offentlige som private. Disse har i utgangspunktet ingen plikt til å samarbeide 

med kommunen og loven legger derfor opp til at kommunen legger til rette for et samarbeid. 

Bestemmelsen inngår som en del av kommunens ansvar for medvirkning til at helsemessige hensyn 

blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter, jf. § 4, tredje ledd, første punktum.  Omfanget 

av samarbeidet og hvordan samarbeidet tilrettelegges, må den enkelte kommune selv ta stilling til ut 

fra lokale hensyn og behov (Innst. 423 L (2010-2011)). 

 

Det vises i lovforslaget til at prinsippene for samarbeid med frivillig i hovedsak er de samme som for 

det tverrsektorielle samarbeidet og at viktige virkemidler blant annet er partnerskapsavtaler og 

dialogarenaer (Prop.90 L (2010-2011)). Departementet definerer partnerskapsavtale som "en frivillig 

og likeverdig avtale mellom to eller flere parter om samarbeid og/eller koordinert innsats for å nå ett 

eller flere felles folkehelsemål" (Prop.90 L (2010-2011), kapittel 8.2.3)). 
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På bakgrunn av dette utledes følgende revisjonskriterium for problemstilling 4: 

 

Problemstilling 4 Revisjonskriterier 

I hvilken grad legger kommunen til rette for 

samarbeid med frivillig sektor?  

 

 Kommunen skal legge til rette for samarbeid med 

frivillig sektor. 

 

6.2 Funn 

Rådmannen viser i brev (u.d.) til revisjonen til at kommunen generelt har et tett samarbeid med 

frivillig sektor og at dette særlig gjelder området idrett/kultur og Frivillighetssentralen. 

 

Rådmannen redegjør i brevet for følgende virkemidler når det gjelder å legge til rette for et 

samarbeid for å fremme folkehelse og trivsel:  

 partnerskapsavtaler med en rekke frivillige organisasjoner   

 gratis ordninger for leie og bruk av kommunale bygg 

 årlige økonomiske tilskudd til kultur- og idrettsformål 

 lokalt musikkråd, høringsråd i saker som angår kulturbygg 

 lokalt idrettsråd, høringsråd i saker som angår idrettsanlegg  

 

De ulike tiltakene/ordningene utdypes nærmere i de neste punktene.  

6.2.1 Partnerskapsavtaler 

Kommunen har inngått partnerskapsavtaler med blant andre Eidsvoll og Hurdal Røde kors, 

løpsklubben 1814, Eidsvoll korforening og Mistbergets venner. Ordningen administreres av Eidsvoll 

frivillighetssentral.13 I prosedyren for partnerskapsavtaler vises det til at partene i samarbeidet skal 

samhandle om tiltak/aktiviteter som bidrar til trivsel og utvikling i kommunen. Frivillighetssentralen 

har ansvar for å rekruttere og motivere lag eller foreninger til å inngå partnerskap og informere om 

ordningen. Frivillighetssentralen ved leder og styret vurderer søknadene om partnerskap. Det 

tildeles årlig tilskudd på mellom 5000-20 000 kroner til den enkelte forening/organisasjon og det 

inngås en kontrakt om partnerskap. Eksempler på aktiviteter som tilbys gjennom slike avtaler er 

blant annet besøkstjenesten, leksehjelp, vedlikehold av turløyper, gågruppe, aktivitetstilbud for 

ungdom, hyggekvelder og konserter på sykehjem (www.frivillighetssentralen-eidsvoll.no). 

 

                                                

 

 
13

 Eidsvoll frivilligsentral er kommunal enhet med tilhørighet i virksomheten Helse og bistand, avdeling for 

Folkehelse, fysio- og ergoterapi. 
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Kommunen har også inngått partnerskap for folkehelse med Akershus fylkeskommune. Som en del 

av denne ordningen kan lag og foreninger også søke om tilskudd på inntil kr 10 000 kroner (totalt 

tilskudd 110 000, 2017).  Størrelsen på tilskuddet er avhengig av hvor stor andel av befolkningen 

tiltaket treffer og om det er gratis og tilgjengelig over tid (Rapport partnerskap for folkehelse, 2016). 

«Vi bryr oss om Eidsvoll», Eidsvoll turn, Minnesund vel, Mistbergets venner, Gladbakk seniordans 

var blant de som fikk tildelt midler i 2016. Det er utarbeidet en egen prosedyre for partnerskap for 

folkehelse. Det er folkehelsekoordinator og virksomhetsleder for helse og bistand som koordinerer 

avtalen med fylkeskommunen og som saksbehandler søknadene om støtte.  

6.2.2 Gratis ordninger for leie og bruk av kommunale bygg 

Kultursjefen i kommunen opplyser til revisjonen at alle lag og foreninger har gratis leie til øvelser, 

trening og møter. Råholt bad legger f.eks. til rette for frivillige ved at lokal svømme- og dykkeklubb 

ikke betaler for leie til trening. Tilsvarende gjelder andre idrettslag. Videre har kommunale 

brukergrupper som «Frisklivssentralen», «avd. ergo- og fysioterapi» og «bolig og fritid med bistand» 

gratis leie av lokaler. 

 

Når det gjelder spesifikke arrangementer praktiseres delvis gratis utleie avhengig av hvilket lokale 

det gjelder. Kultursjefen opplyser også at enkelte foreninger med stor utstyrsbeholdning disponerer 

kommunale lagerrom.  

6.2.3 Årlige økonomiske tilskudd til kultur- og idrettsformål 

Kultursjefen opplyser videre at Hovedutvalget for kultur og oppvekst fordeler årlige tilskudd i 

henhold til vedtatt tilskuddsordning (3,1 millioner i 2017) til kultur og idrettsformål.  Hun viser også til 

at Eidsvoll ligger på 33. plass på kommunebarometeret når det gjelder parameteren driftstilskudd 

per innbygger for 2016. Kommunebarometeret viser også at andelen av de totale kulturutgiftene 

som overføres til frivillige de siste årene har ligget på rundt 7 prosent av de samlete driftsutgiftene til 

kultur (Kommunal rapport, kommunebarometret 2017).  Dette er på samme nivå som de øvrige 

kommunene på Øvre Romerike (ibid.). 

 

De årlige tilskuddene gis til ulike foreninger som blant annet korps, idrettslag, ungdomsarbeid, og 

tiltak for eldre i regi av pensjonistforeninger. Det gis også tilskudd til opprustning av 

forsamlingslokaler, lekeplasser, sang- og musikklag, både i forbindelse med prosjekter og 

arrangement. Videre gis stipend for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kultur- og 

idrettsstipend. I tillegg til dette kommer spillemidler til idrettsanlegg.  

6.2.4 Lokalt musikkråd og idrettsråd   

Kommunen benytter også det lokale musikkrådet og idrettsrådet som høringsparter i saker som 

omhandler hhv. kulturbygg og idrettsanlegg. Kultursjefen opplyser at musikkråd og idrettsråd 

involveres i planleggingsfasen for å sikre medvirkning som tar hensyn til lokalt kultur- og idrettsliv. 

Dette gjelder også bygg hvor hovedvekten av bygget har annen funksjon, f. eks skole, men hvor 

deler av bygget er tilrettelagt med kultur- og idrettsfunksjoner som f.eks. gymsal, fremføringsarena, 

øverom osv.  
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Idrettsrådet har en egen vedtatt samarbeidsavtale med kommunen hvor det er stadfestet at 

idrettsrådet har en rådgivende rolle og høringsrett overfor kommunal forvaltning i saker om berører 

idretten, og at alle saker av interesse for idrettsrådets medlemmer skal forelegges idrettsrådet for 

uttalelse. Dette gjelder f. eks fordeling av midler avsatt til idrettsformål, treningstimer i haller, 

kommunedelplan, prioritering av spillemidler, samt innspill til kommunens årlige budsjett. 

Idrettsrådet har ifølge avtalen årlige møter med politisk utvalg for å sikre god informasjon og dialog.  

 

I tillegg til viser kultursjefen til at kommunen legger til rette for samarbeid med frivillig sektor også på 

andre måter, som blant annet: 

 

 Kommunen bistår med utlån av utstyr til foreningslivet.  

 Eidsvoll historielag er høringspart i forb. med reguleringsplaner.  

 Kommunens kultursektor samarbeider med foreningslivet årlig i tilknytning til ulike 

arrangement hvor de involveres som f. eks underholdningsinnslag, f.eks. 8. mai og 17. mai  

 Kulturskolen har samarbeid med foreninger om enkelte tilbud, som f. eks allkulturtilbud til 

flerkulturelle, i tillegg til samarbeid med alle kommunens skolekorps.  

 Den Kulturelle skolesekken, innebærer samarbeid med skole og frivillig kulturliv, hvor flere 

foreninger har utviklet egne pedagogiske undervisningsprosjekt for skolen  

 Den Kulturelle Spaserstokken, har blant annet omfattet innslag fra kulturskolen på diverse 

helsetun, samt et eget seniorkor med fokus på sangglede og bevegelse.  

 

6.3 Revisjonens vurdering 

Revisjonens er innforstått med at omfanget av kommunens samarbeid med frivillig sektor, og 

hvordan samarbeidet tilrettelegges, må kommunen selv ta stilling til ut fra lokale hensyn og behov.  

 

Undersøkelsen viser at kommunen legger til rette for samarbeid med frivillig sektor på mange måter, 

også med et folkehelseperspektiv. Undersøkelsen viser også at det er etablert flere ordninger og 

arenaer for samarbeid og dialog. Det vurderes som positivt at kommunen har tatt i bruk 

partnerskapsavtaler med lag og foreninger, slik det ble anbefalt i forslaget til ny folkehelselov.  
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7 HELSEINFORMASJON 

7.1 Revisjonskriterier 

I henhold til § 7 i folkehelseloven om folkehelsetiltak skal kommunen gi informasjon, råd og 

veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge 

sykdom. I lovproposisjonen (Prop.90 L (2010-2011))vises det til at helseopplysning er et pedagogisk 

virkemiddel overfor enkeltpersoner, grupper i befolkningen eller hele befolkningen for å fremme 

helse og forebygge sykdom. Det vises til at pedagogiske virkemidler alene kan ha begrenset effekt 

på adferd og være mer effektivt på noen områder enn på andre. Slike tiltak kan imidlertid være en 

viktig del av et helhetlig folkehelsearbeid.  

 

Videre pekes det på at helseopplysning ikke bare innebærer kunnskapsformidling, men også 

bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid med mål om endret adferd (Ibid.). Helseopplysning kan 

brukes både til styrke befolkningens muligheter til å fremme egen helse og til å skape forståelse for 

samfunnsmessige tiltak, som f.eks. regulering av eksponering for forurensing, ulykkesforebyggende 

tiltak, tilgang på nærområder for aktivitet osv. (Prop.90 L (2010-2011)).  

 

Det pekes i kommentar til loven på at bestemmelsen presiserer kommunens ansvar for 

helseopplysning og at den må ses i sammenheng med helse- og omsorgstjenesteloven og 

kommunens ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester og helsefremmende og forebyggende 

arbeid14 (Note 33, Norsk lovkommentar, 29.5.2017). I lovproposisjonen vises det til at 

helseopplysningsarbeid med fordel kan kombineres med andre tiltak i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, som f.eks. helsestasjon, helsetjenester i skoler, fastlege mv. Det understrekes at 

helseopplysning ikke er en oppgave for helsetjenesten alene, men at det som på mange andre 

områder er behov for samarbeid (Prop.90 L (2010-2011)). I følge proposisjonen bør 

helseopplysning rette seg mot arenaer der man når aktuelle målgrupper i skole, fritid og arbeid, og 

ulike virkemidler kan tas i bruk.  

 

Problemstilling 5 Revisjonskriterier 

I hvilken grad gir kommunen informasjon, råd 

og veiledning om hva befolkningen og den 

enkelte kan gjøre for å fremme helse og 

forebygge sykdom 

 

 Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning 

om hva befolkningen og den enkelte kan gjøre for 

å fremme helse og forebygge sykdom. 

                                                

 

 
14 Jf. § 3-2 1 og 2, om plikt til å tilby helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste samt svangerskaps- og 

barselomsorgstjenester og § 3-3 om kommunens ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid. 
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Undersøkelsen er avgrenset til å gi en kort beskrivelse av hvordan kommunen på overordnet nivå 

gjennom sine helsetjenester ivaretar kravet til helseopplysning i folkehelselovens § 7.  

 

7.2 Funn 

I utkastet til delegeringsreglement er det virksomhet helse og bistand som er delegert ansvaret for 

helseopplysning. Virksomheten omfatter 5 avdelinger; hhv avdeling rus og psykisk helse, avdeling 

avlastning, avdeling ambulerende miljøarbeid, avdeling folkehelse, fysioterapi og ergoterapi og 

avdeling aktivitet og bistand. I epost til revisjonen viser assisterende rådmann til at det ferdige 

oversiktsdokumentet vil benyttes videre når mål og tiltak relatert til folkehelseutfordringene skal 

defineres i kommunens planverk og budsjett. 

 

Både rådmann og virksomhetsleder helse og bistand trekker særlig frem fastlegen, friskliv- og 

mestringssenteret og helsestasjonen som særlig sentrale når det gjelder helseopplysning til den 

enkelte. I tillegg vises det til at de institusjonsbaserte tjenestene, boliger og ambulerende tjenester 

gir råd og veiledning til brukerne.  

 

Når det gjelder informasjon til befolkningen som helhet viser rådmannen til at kommunen informerer 

om helsefremmede tiltak, f.eks. ulike fritidstilbud, turstier og skiløyper på sin hjemmeside som er 

den viktigste informasjonskanalen ut til befolkningen.  

 

Virksomhetsleder helse og bistand opplyser i intervju at de virksomheter som har ordinære 

ansvarsoppgaver også er ansvarlig for helseopplysning knyttet til virksomhetens område. 

Eksempelvis opplyser Familiens hus om vaksinasjonsprogram, kommunal teknikk opplyser om 

drikkevannskvalitet og kommuneoverlegen informerer om smittevernsbehov. Videre er kommunens 

fokus når det gjelder informasjon på befolkningsnivå å informere befolkningen om positive 

påvirkningsfaktorer gjennom å vise til hvilke tilbud som finnes i kommunen og oppmuntre til å ta 

disse i bruk. Tilbudene omfatter alt fra turstier, kor og korps til idrettsforeninger, frivillighetssentral 

osv. Lag og foreninger kan selv publisere informasjon på kommunens hjemmesider. Kommunens 

hjemmeside og annonseringer i lokalavisene er sentrale formidlingskanaler. 

 

Virksomhetsleder peker videre på at kommunens fokus ligger på å stimulere til at folk tar ansvar 

selv, og deltar via lag og foreninger og holder seg friske. Virksomhetsleder påpeker at det er 

vanskelig å vite hva som er forventet av kommunen når det gjelder informasjon på befolkningsnivå 

og hva slags informasjon som skal prioriteres. Når det gjelder spesiell informasjon knyttet til 

kommunens ansvar for smittevern, vaksine osv. opplever hun at kommunens ansvar er tydeligere. I 

tilfeller av forurenset drikkevann eller smittsom hjernehinnebetennelse, benyttes både kommunens 

hjemmesider og aviser for å nå ut til befolkningen.  

 

I det følgende redegjøres kort for de tjenestene som kommunen mener er særlig sentrale når det 

gjelder helseopplysning til den enkelte.  
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7.2.1 Friskliv- og mestringssenter 

Friskliv- og mestringssenteret er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. 

Tjenesten tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre livsstil knyttet til fysisk aktivitet, 

kosthold eller tobakk. Tilbudet gis både gjennom individuelle samtaler og i grupper og spenner fra 

trening i basseng, til turgruppe ute, styrketrening, yoga/avspenning og veiledning. Virksomhetsleder 

helse og bistand viser til at tilbudet kommunen gir er i tråd med Helsedirektoratets veileder for 

kommunale frisklivsentraler.  

 

Både leger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til Frisklivssentralen, eller man kan selv ta 

kontakt. Virksomhetsleder for helse og bistand opplyser at frisklivsentralen over to år har drevet 

oppsøkende virksomhet overfor fastlegene for å motivere til å henvise til friskliv gjennom såkalt 

«frisklivresept».  Hun peker på at det varierer hvor «flinke» fastlegene er, men at mange henviser 

pasienter til friskliv- og mestringssenteret. Frisklivsresepten varer i 12 uker og starter med en 

strukturert helsesamtale (https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/helse-og-

oppvekst/friskliv--og-mestringssenter/#heading-h3-2).  

 

Virksomhetsleder for helse og bistand peker på at målgruppen for friskliv- og mestringssentret er de 

som er i et tidlig sykdomsforløp og som gjennom livsstilsendring kan forebygge videre sykdom. Hun 

opplyser videre at typiske målgrupper er personer med diabetes, hjerte-kar sykdommer, muskel- og 

skjelettplager etc. og som har stor nytte av å endre livsstil.  Hun opplyser også om at enkelte 

grupper kan være vanskelig å nå, som f.eks. familier som sliter med et overvektsproblem og 

ungdom.  Dette kan ha sammenheng med at sentret er samlokalisert med Gladbakk aktivitetssenter 

for eldre og frivillighetssentralen påpeker hun. Virksomhetsleder understreker derfor viktigheten av å 

klare å nå denne målgruppen gjennom kommunens skolehelsetjeneste.  

7.2.2 Helsestasjonstjenester 

Helsestasjonstjenestenes overordnede mål er å arbeide for å fremme barn og unges helse og 

trivsel, samt forebygge sykdom og skade (https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/helse-

og-oppvekst/helsestasjonstjenester/). Kommunens helsestasjonstilbud er inndelt i hhv. 

jordmortjenester, helsestasjon for barn i 0-5 år, helsestasjonsprogrammet, skolehelsetjenesten, 

helsestasjon for ungdom og smittevern.  

 

Jordmortjenesten tilbyr gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen 

og det å bli foreldre. Helsestasjonen for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år tilbyr hjemmebesøk eller 

besøk på helsestasjonen til alle nybakte foreldre, samt konsultasjoner med helsesøster og/eller 

lege. Besøkene/konsultasjonene inneholder råd og veiledning, veiing, og vaksinasjon etter 

gjeldende vaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet osv. 

 

Skolehelsetjenesten er en tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole. Tjenesten har 

som har mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og 

sosialt. Helsestasjon for ungdom tilbyr informasjon, råd og veiledning til ungdom mellom 13-24 år.  
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7.2.3 Fastlegene 

Kommunen viser til at kommuneoverlegen har dialog med fastlegene både gjennom de faste 

samarbeidsmøtene, møter i allmennlegeutvalget og ved «kontormøter» på det enkelte legekontor. 

Folkehelse er et diskusjonstema særlig i relasjon til fastlegens mulighet til å skrive ut «grønn 

resept» med henvisning til frisklivssentralen (jf. 7.2.1). Assisterende rådmann viser til at det på 

bakgrunn av at Eidsvoll har en utfordrende folkehelseprofil har vært viktig for kommunen at alle 

fastlegene aktivt benytter Frisklivssentralens tilbud som retter seg mot kosthold og livsstil.  

 

7.3 Revisjonens vurdering 

Kommunen gir informasjon, råd og veiledning om hva befolkningen og den enkelte kan gjøre for å 

fremme helse og forebygge sykdom. Fastlegene, helsestasjon og friskliv- og mestringssenteret er 

viktige tjenester i den sammenheng. Her vil informasjon om helse skje som en naturlig del av 

kontakten med den enkelte bruker og pasient.  

 

Undersøkelsen viser at kommunen informerer bredt til befolkningen om ulike tiltak og tilbud som kan 

bidra til å styrke folkehelsen, blant annet på kommunens hjemmeside. Det er etter revisjonens 

vurdering også grunn til å se positivt på tilbudene om støtte til livsstilsendringer som gis gjennom 

kommunens Friskliv- og mestringssenter. Det er også positivt at kommunen har jobbet aktivt opp 

mot fastlegene for å informere om dette tilbudet og viktigheten av å henvise til senteret. Kommunen 

peker selv på at det kan være utfordrende å nå enkelte befolkningsgrupper med informasjon om 

frisklivsenteret og tilbudet der, som til ungdom og familier med et overvektsproblem. Revisjonen 

mener det er viktig at informasjon om tilbudet på frisklivssenteret også når disse gruppene. 

 

Undersøkelsen viser at ansvaret for helseopplysning er delegert til virksomhet for helse og bistand. 

Revisjonen mener at det er viktig at kommunen også tydeliggjør hvilke andre tjenester og 

virksomheter som har et ansvar for helseopplysning. 
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Litteratur og kilder 

Lover, forskrifter og forarbeider 

LOV-2011-06-24 nr. 29 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 

LOV-2008-06-27 nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

FOR-2012-06-28 nr. 692 Forskrift om oversikt over folkehelsen 

 

Prop. 90 L (2010–2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 

Innst. 423 L (2010-2011) om lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 

Rundskriv, veiledere m.m. 

Ikraftsetting av lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven), Helse- og omsorgsdepartementet, 

Rundskriv I-6/2011 

 

God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Helsedirektoratet IS-2110 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-

plandelen-i-/kapittel-10-kommunal-planstrategi/-10-1-kommunal-planstrategi/id556778/ 

 

Dokumenter og annen informasjon fra Eidsvoll kommune 

Helse i alt vi gjør! Folkehelsestrategi Eidsvoll kommune, 2014 

 

Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Eidsvoll kommune 2016 

 

Planstrategi 2016-2019 og Planprogram for kommuneplan 2016-2030 

 

Reglement for videredelegering – utkast 

 

Folkehelse – ansvar og oppfølging (rutine TQM under arbeid) 

 

Prosedyre for partnerskap for folkehelse 

 

Prosedyrer for partnerskapsavtaler ved Frivillighetssentral 

 

Rapportskjemaer – partnerskap for folkehelse, 2015 og 2016 

 

www.frivillighetssentralen-eidsvoll.no. 

 

https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/helse-og-oppvekst/friskliv--og-

mestringssenter/#heading-h3-2. 
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https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/helse-og-oppvekst/helsestasjonstjenester/. 

 

Annet 

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid, Dokument 3:11 (2014-2015) 

 

Kommunal rapport, kommunebarometret 2017.   

  



33/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Folkehelsearbeid - 16/00119-12 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Folkehelsearbeid : Folkehelsearbeid Eidsvoll kommune rapport

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

FOLKEHELSEARBEID Side 50 

 

Vedlegg Rådmannens høringssvar 

 

 

Eidsvoll kommune 

Rådmannen 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport folkehelse – innspill til foreløpig rapport. 

 

Vi viser til foreløpig rapport. 

Vi har gått igjennom rapporten og har følgende kommentarer: 

 

 

Vedr. ansvarsområder: 

Innledningsvis i sammendraget /revisjonens oppsummering (s.2) står det at kommunen har en egen 

stilling som folkehelsekoordinator. Det bør modereres, kommunen har 20% stilling som 

folkehelsekoordinator. 

 

Det påpekes at dokumentasjon; «Utkast til reglement for videredelegering» var under arbeid. Dette 

var et utkast. Reglementet er ferdigstilt og endret, det ble på sensommeren gjennomgått i 

rådmannens ledergruppe og en del feil ble oppdaget og rettelser er gjort etter innspill. 

 

Følgende er korrigert: 

 Alle virksomhetsledere har i den nåværende utgaven delegert ansvar for Folkehelseloven 

§§ 4,5,7 

 Virksomhetsleder Kommunal forvaltning har delegert ansvar for Folkehelseloven § 6 (Mål 

og planlegging, oversikten skal inngå som grunnlag for planstrategi) 

 Kommunelegen er delegert ansvar for Folkehelseloven §§ 9 (Kommunens oppgaver 

tilsyn knyttet til miljørettet helsevern) og 27 (Samfunnsmedisinsk kompetanse) 

 Rådmann/ass. rådmann er ansvarlig for Folkehelseloven § 28 (Beredskap) 

 

Dette sikrer en bred tverrfaglig forankring av ansvaret for det kommunale folkehelsearbeidet. 

Samtlige virksomheter er nå delegert ansvar for kommunens folkehelsearbeid (4), bidrag til oversikt 

over helsetilstanden (5) og iverksettelse av nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringene og 

bidra til helseopplysning (7). 

 

I intervjuet med virksomhetsleder for Helse og bistand, ble det orientert om at de virksomheter som 

har ordinære ansvarsoppgaver også er ansvarlig for helseopplysning knyttet til virksomhetens 

område, f.eks Familiens hus opplyser om vaksinasjonsprogram, Kommunal teknikk opplyser om 

drikkevannskvalitet, kommuneoverlegen informerer om smittevernsbehov osv. Det ble videre 

orientert om at kommunens hjemmesider er sentrale i denne opplysningsvirksomheten, samt 

annonseringer i lokalavisene. Denne informasjonen er noe utydelig i kap 7.2 Funn. 
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Vedr. arbeid med oversiktsdokumentet: 

Vi savner noe informasjon om arbeidet med oversiktsdokumentet. I intervju med virksomhetsleder 

Helse og bistand, ble det orientert om kommunens deltakelse i KS-nettverk folkehelse med flere 

ledere på ulike nivå fra Eidsvoll kommune. Følgende er gjengitt fra referatet fra intervjuet: 

 

«VL forteller at folkehelsearbeidet i kommunen fikk en «kick-start» i forbindelse med KS sine 

folkehelsenettverksamlinger (3-4 samlinger i 2015/2016). Her var representanter fra flere av 

kommunens virksomheter med; kultur, kommunal forvaltning, familiens hus, helse og bistand, med 

flere. VL viser til at samlingene i regi av KS fikk kommunen i gang med arbeidet med oversikten 

(nettverket eksisterer ikke lengre).  

 

Etter dette ble det arrangert en workshop i kommunen med temaet folkehelse initiert av plansjefen 

og deltakerne i KS nettverket. Her deltok også andre fra kommunen, samt noen politikere. VL 

opplyser at de som deltok i KS sine samlinger etter hvert ble en arbeidsgruppe som møttes flere 

ganger i forbindelse med arbeidet med oversiktsdokumentet, da hovedsakelig for å kommentere og 

komme med nye innspill til utkastene.» 

 

Vedr. samarbeid med øvrige kommuner og AHUS: 

Det fremgår i liten grad at kommunen samarbeider med øvrige kommuner på Øvre Romerike og 

AHUS om folkehelseutfordringer. I intervjuet med virksomhetsleder Helse og bistand ble det opplyst 

om at kommunen deltar i folkehelsenettverket FØR, det vises til referatet fra intervjuet: 

«Folkehelsenettverket på øvre Romerike (FØR). Dette er et interkommunalt samarbeid for 

kommunene på øvre Romerike. Eidsvoll er representert med Anne Guri Sander Dal, leder på 

Gladbakk aktivitetssenter, frivillighetssentral og frisklivsenter.  Hun har god oversikt over 

helsefremmende arbeid i kommunen og de tilbud som befolkningen benytter seg av. Nettverket 

samarbeider om ulike folkehelsetiltak, f.eks. verdensdagen for psykisk helse.» 

 

Videre ser vi at to eksterne samarbeidsfora ikke er nevnt i rapporten. Disse foraene ble det informert 

om i det innledende møte. Det gjelder Helseledernettverket Øvre Romerike som består av 

kommunalsjef/helseledere fra hver av de 6 kommunene på Øvre Romerike, møter 1 g pr mnd. 

Felles utfordringer og satsingsområder på folkehelseområdet er fast tema. 

 

Samarbeidsutvalget mellom AHUS og de 21 kommunen i opptaksområdet: består av øverste 

ledelse fra kommunen og AHUS divisjonene, møter 4-5 ganger årlig. 

 

Vedr- kommuneoverlegens rolle. 

En siste kommentar gjelder kommuneoverlegens rolle i folkehelsearbeidet. Det påpekes i rapporten 

som et forbedringstiltak at kommuneoverlegen bør ha en tydeligere rolle. Dette er vi selvfølgelig 

enig i, men situasjonen det siste 1 ½ året har vært preget av at kommuneoverlegen delvis har vært i 

permisjon og at vi fra mai i år deler kommuneoverlege med Hurdal. Dette betyr at det har vært en 

ekstraordinær situasjon som ikke er representativ for hvordan vi normalt organiserer arbeidet. 
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Eidsvoll 30.10.2017. 

 

 

 

Marte Hoel 

Assisterende rådmann 
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Arkivsak-dok. 17/00094-1 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 13.11.2017 
 
 
 

   
 
 

BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLLER 2018 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av selskapene Øvre Romerike 

brann og redning IKS og Øvre Romerike avfallsselskap IKS.  
2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene til Romerike 

Revisjon IKS. 
 
 
Vedlegg:  
1. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020    
2. Oppsummering av alle utvalgenes prioriterte kontroller i perioden 

 
 
Saksframstilling: 
Bestilling av selskapskontroll gjøres med utgangspunkt i en plan for selskapskontroll. 
Kommunestyret har vedtatt plan for selskapskontroll 2017–2020. Det henvises til 
vedlegg 1.  
   
De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Det er derfor viktig at rapportene 
inneholder tilstrekkelig informasjon om den enkelte kommune, slik at kontrollutvalget 
kan lage en presis innstilling til kommunestyret. I selskaper der flere kommuner er 
eiere, vil sekretariatet samordne bestillingene. 
 
Det er bestemt at kontrollutvalget bestiller kontroller for ett år av gangen. 
Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med en liste for gjennomføringen av 
kontrollene.  
 
Totalt for alle kontrollutvalgene på Romerike innebærer dette kontroll av selskapene; 
Øvre Romerike Brann og Redning IKS, Øvre Romerike Avfallsselskap IKS, Midtre 
Romerike Avløpsselskap IKS, Nedre Romerike Vannverk IKS, Nedre Romerike 
Avløpsanlegg IKS, Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS. Dessuten undersøkelse i 
Kommunal døgnenhet, KAD. 
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For Eidsvoll kommune innebærer dette kontroll av selskapene; Øvre Romerike brann 
og redning IKS og Øvre Romerike avfallsselskap IKS og her er det aktuelt å se på 
hvordan anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt fulgt opp. 
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Overordnet analyse 
og plan for 
selskapskontroll 
Eidsvoll kommune 
2017 - 2020 
Eidsvoll kontrollutvalg

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 er vedtatt i kommunestyret 13.12.16, sak 16/110.
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Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen 

utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være aksjeselskaper, 

interkommunale selskaper eller andre selvstendige rettssubjekter.  

Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på 

grunn av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og administrasjonssjefens 

internkontroll. Hvordan kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre 

kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av 

eierskapene er også viktig for kommunens omdømme.  

 

Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig 

virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap 

ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å identifisere behovet for 

selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper. Dette gjelder interkommunale selskaper, aksjeselskaper og 

interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter. I prinsippet gjelder innsynsretten 

overfor selskaper som fullt ut er eid av kommuner og fylkeskommuner.  

I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 

forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to 

hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert med følgende figur.  

 

Formålet med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et 

godt utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapene forvaltes i tråd med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Eierskapskontroll fokuserer på hvordan kommunen utøver eierstyring, og om den som 

representerer kommunens interesser på generalforsamlingen eller i representantskapet 

                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 
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treffer beslutninger i samsvar med relevant lovgivning, og for øvrig opptrer i tråd med 

kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 

Problemstillinger ved eierskapskontroll kan være: 

 Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskapene sine? Har kommunen en 
eierskapsmelding? 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? Har kommunen etablert rutiner 
for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? Er rutinene gode nok, og blir de 
etterlevd? 

 Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling, 
styret og daglig leder)? 

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 
 

Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede 
føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt. 
Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 

Forvaltningsrevisjon vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse 
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Tema for forvaltningsrevisjon 
i selskaper kan være: 

 Måloppnåelse 

 Offentlige anskaffelser 

 Habilitet 

 Etikk og samfunnsansvar 

 Arbeidsmiljø 

 Økonomisk drift 
 

Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i selskapet, kan det også være 
aktuelt å vurdere hva slags rolle disse har for å sikre at selskapet drives innenfor 
kommunestyrets forutsetninger og engasjement i selskapet. 
 

Forvaltningsrevisjon er valgfri og således ikke en obligatorisk del av selskapskontrollen. I de 
tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon, er hensikten å gi 
kommunestyret relevant informasjon om selskapet. 
 

Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene i selskapene. Innsyns- og 
undersøkelsesretten til kontrollutvalget er forbeholdt følgende selskaper: 

 Interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt 

 Interkommunale selskap (IKS) 

 Heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre 
kommuner 

 Heleide datterselskap til slike selskaper 
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Overordnet analyse 
I dette kapitlet behandles grunnleggende spørsmål som hva kommunen eier, hvordan 

eierskapet forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko som er knyttet 

til det enkelte eierskap. Basert på denne analysen kommer kontrollutvalget frem til hvilke 

selskaper som er aktuelle for selskapskontroll.  

Kommunens eierskap 
Kommunene på øvre Romerike har i felles eiermelding beskrevet 16 eierskap, hvorav ett 

(Øvre Romerike revisjonsdistrikt) er avviklet. Disse er omtalt nærmere under Faktaark for 

selskaper. Kontrollutvalget har vurdert risiko og vesentlighet for alle disse. 

  

Forvaltning av kommunens eierskap - eiermeldingen 
Hensikten med en felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike er at den skal legge 

grunnlaget for godt et politisk og administrativt håndverk samt skape en felles forståelse for 

hvordan det skal sikres felles styring av de interkommunale samarbeidene, herunder 

ivaretakelse av intensjonene i kommunale eiermeldinger.  

Eiermeldingen skal videre gi de 6 samarbeidende kommunene på Øvre Romerike en oversikt 

over eksisterende interkommunalt samarbeid, dermed dets formål, eierandeler og 

styringsformer. Det sikrer blant annet at alle deltagende kommunene vil ha et godt 

informasjonsgrunnlag og at samarbeidet vil foregå på felles premisser. 

Gjennom selskapsorganisering som virkemiddel for utøvelse av tjenesteproduksjon kreves 

det at kommunenes folkevalgte utøver sitt eierskap og eierstyring innenfor de juridiske 

rammer som regulerer modellene for interkommunalt samarbeid. Eiermelding er derfor i 

tillegg ment å være et verktøy for de kommunene som vurderer inngåelse eller etablering av 

samarbeid. Den gir oversikt over de ulike typer organisasjonsformer med tilhørende 

regelverk og hvilke styringsmuligheter og ansvarsforhold som følger av disse.  

I utarbeidelsen av denne eiermelding er det er tatt utgangspunkt i ØRUs tidligere felles 

eiermelding «Felles eiermelding 2011 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU)», Ullensaker 

kommunes eiermelding, prosjektrapporten” Styring av kommunalt samarbeid”, KS 

retningslinjer og styringsdokumenter fra kommunene på Øvre Romerike. I meldingen 

defineres begreper og det gis en beskrivelse av forskjellige samarbeidsmodeller og motiver 

for samarbeid I eiermeldingen er begrepet «samarbeid» benyttet som et samlebegrep for 

alle typer rettsfellesskap og organisasjonsmodeller for interkommunalt samarbeid. 

Vurdering av eierskapets vesentlighet 
Hvert enkelt selskap er vurdert ut fra ulike perspektiver på vesentlighet og de målsettinger 

kommunen har med eierskapet. Sentrale vesentlighetsmomenter er om selskapet 

 Forvalter store økonomiske verdier 

 Utfører viktige kommunale oppgaver 

 Har betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser el. 

 Politisk interesse og prestisje 

 Betydning for omdømme 
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Vurdering av risiko knyttet til det enkelte eierskap 
Etter at vesentlighet er vurdert, vurderes risiko, eller «hvor stor er sjansen for at viktige mål 

ikke oppnås?» Eksempler på indikasjoner på risiko er: 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet  

 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 
samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 

 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 

 Negativ økonomisk utvikling 

 Negativ medieoppmerksomhet 

Kommunens eierskap 
Eidsvoll kommune har eierinteresser i følgende virksomheter: 

Interkommunale selskaper – IKS: 

 Romerike Revisjon IKS  

 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  

 Romerike Krisesenter IKS  

 Øvre Romerike Avfallsselskap IKS  

 Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB)  

Aksjeselskaper - AS 

 Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI) 

 Orbit Arena AS 
 
Andre samarbeidsordninger  

 Digitale Gardermoen IS 

 ØRU samarbeidet 

 Innkjøpstjeneste (ØRIK) 

 Arbeidsgiverkontroll (AØR) 

 Barnevernvakt (Romerike Politikammer) 

 Voksenopplæring Øvre Romerike 

 Overgrepsmottak Oslo 

 Byggesakskontroll 

 Miljørettet helsevern 

Tidligere kontroller 
Det har vær gjennomført eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS, Digitale Gardermoen 

IS (DGI), Øvre Romerike Industriservice AS, Øvre Romerike Avfallsselskap IKS i forrige 

periode. Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR) er under arbeid og behandles høsten 

2016. Formålet var å gjennomgå og vurdere om eiernes oppfølging av eierskapet i 

selskapene utøves etter kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
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Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Kontrollutvalget ønsker å konsertere seg om kontroll i følgende selskaper:  

Selskap Involverte eiere 

Øvre Romerike 

Brann og Redning 

IKS 

Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nes, Gjerdrum og Nannestad. 

Orbit Arena Ullensaker, Eidsvoll, Akershus Fylkeskommune, Nannestad, 

Hurdal, DnB NOR (10 %), Resten eier mindre enn 1 %. 

 

Øvre Romerike Brann og Redning IKS – selskapskontroll med forvaltningsrevisjon. 

Orbit Arena – eierskapskontroll. 

 

I tillegg jobber kontrollutvalget med en selskapskontroll av selskapet ØRU/ØRIK som 

behandles Q1 2017. 

Det er også fra forrige plan for selskapskontroll bestilt selskapskontroll på Øvre Romerike 

Brann og Redningsvesen (ØRBR). Denne rapporten behandles Q1 2017.   

 

De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike har hatt et 

felles møte for å drøfte samordning av selskapskontrollene. Lederne var enig om at de 

største kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og at alle 

eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler rapportene. På denne måten deles 

resultatene. Kontrollutvalget vil behandle en felles sak som oppsummerer alle utvalgenes 

prioriterte kontroller, og bestemme en tidsplan for gjennomføringen. Hver enkelt kontroll vil 

bli bestilt av kontrollutvalget. 

Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan 

variere fra selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte 

selskapskontrollen med nærmere angivelse av innretning av undersøkelsen. I selskaper der 

flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har 

prioritert samme selskap. Det er Romerike Revisjon IKS som utfører selskapskontrollen. 

NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll 

som kan legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal 

standarden RSK 001 legges til grunn for arbeidet.  

Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I 

tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  
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Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og 

kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til 

kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll 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. 

Faktaark selskaper 
 

Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (ikke eget rettssubjekt. 

Disposisjoner gjennom Eidsvoll kommune). 

Formål På vegne av skatteoppkreverne i deltakende kommuner å sørge 
for gjennomføring av de oppgaver som fremgår av 
skattebetalingsloven § 47, folketrygdloven kap. 17 og instruks for 
skatteoppkrever kap. 4 og vedtak i kontrollenhetens styre. 

Etablert 1995 

Deltakere Eidsvoll, Nes, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. 

Hovedkontor Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet  

Styret Enheten ledes av et styre bestående av skatteoppkreverne i 
deltakerkommunene med valgt leder og nestleder. Hver 
kommune er presentert med 1 medlem i styre. 

 

Barnevernvakt Romerike Politidistrikt 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Lørenskog). 

Formål Vakten fungerer som akutt og kriseberedskap for 
barnevernstjenestene i kommunene utenfor ordinær kontortid. 
Vakten er lokalisert ved Romerike politikammer. Samarbeidet gir 
en effektiviseringsgevinst i forhold til om hver kommune skulle 
hatt sin egen tjeneste. Det er etablert gode samarbeidsrutiner 
mellom barnevernsvakten og barnevernstjenestene i 
kommunene. 
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Etablert 2004 

Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker, Aurskog-
Høland, Fet, Rælingen, Lørenskog, Sørum, Nittedal.  

Hovedkontor Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Styringsform og 

styringsorganer 

Det løpende samarbeidet mellom brukerkommunene og politiet 

ivaretas gjennom to ulike møtefora: - kontaktutvalg - 9 medlemmer, 

fordelt på 3 politisk valgte representanter, 2 representanter fra 

kommunenes administrasjon, 2 representanter fra 

Romerike politidistrikt, sosialsjef v/ Lørenskog kommune, leder av 

barnevernvakten 

- samarbeidsutvalg - leder for barnevernvakten, sosialsjef, 

leder/nestleder for barneverntjenesten i hver kommune, leder for 

operative tjenester. 

 

Digitale Gardermoen IS 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 

Formål Selskapet skal ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, 
service og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Selskapet kan også ivareta slike 
oppgaver overfor andre enn eierne av selskapet innenfor de 
rammer som gjelder for interkommunale selskaper og de rammer 
som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveranser til 
andre enn deltakerne skal ikke være av et slikt omfang at det 
overstiger 20 % av selskapets omsetning. 

Etablert 2004 

Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker. 

Hovedkontor Balder alle 2, 2060 Gardermoen 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler Eidsvoll 23,8%, Gjerdrum 6,4%, Hurdal 3,5%, Nannestad 12,8%, 
Nes 23,4%, Ullensaker 30,1% 

Antall ansatte Ca. 40 ansatte. 

Årlig omsetning Ca. 90 millioner. 

Representantskapet Eierrolle forvaltes gjennom representantskapet som består av 
kommunenes ordførere. Hver kommune har en stemme og 
stemmevekten er 1/6. 
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Styret Styret består av rådmennene i eierkommunene, samt én ansatt 
representant.  

 

Byggesakskontroll 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 

Formål Felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan og 
bygningsloven. 

Etablert 2009 

Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. 

Hovedkontor Ullensaker kommune. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet  

Styret  

 

Miljørettet helsevern 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Nannestad). 

Formål Felles ressurs i for å ivareta ØRU-kommunenes ansvar for 
miljørettet helsevern. 

Etablert  

Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nes, Ullensaker og Nannestad. 

Hovedkontor Nannestad kommune. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet  

Styret  

 

Orbit arena 
 

Organisering/selskapsform Aksjeselskap (AS) 

Formål Drive yrkesmessig attføring. Dette skal skje gjennom 
arbeidstrening og kvalifisering med sikte på formidling til ordinært 
arbeid eller utdanning. Det skal også gis tilbud avklaring med sikte 
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på videre utdanning, attføring og yrkesvalg. Grunnlaget for 
attføringsvirksomheten er produksjon og annen 
næringsvirksomhet som kan sysselsette arbeidstakerne. 

Etablert 1968 

Deltakere Ullensaker, Eidsvoll, Akershus Fylkeskommune, Nannestad, 
Hurdal, DnB NOR (10%), Resten eier mindre enn 1%. 

Hovedkontor Trondheimsvegen 116, 2068 Jessheim 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Aksjeloven 

Eierandeler Ullensaker 26,37%, Eidsvoll 25,87%, Akershus Fylkeskommune 
16,91%, Nannestad 12,17%, Hurdal 4,06%, DnB NOR 10,14% og 
Resten eier mindre enn 1%. 

Antall ansatte 65 fast ansatte. 

Årlig omsetning Ca. 70 millioner. 

Generalforsamlingen Generalforsamlingen består av 8 medlemmer: 1 utpekt av hver 
kommune, 1 fra fylkeskommune, 1 fritt valgt styremedlem og 2 
ansatte valgte styremedlemmer. 

Styret Styret velges av generalforsamlingen og består av representanter 
fra eierkommunene, fylkeskommunen, næringslivet og ansatte i 
OrbitArena. Styret består av totalt 7 medlemmer.  

 

Overgrepsmottaket Oslo 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Oslo). 

Formål Primært for personer som er bosatt i Oslo, eller i situasjoner der 
overgrepet fant sted i Oslo. Fra 1/03-09 inkluderer tilbudet også 
kommunene på Romerike. Deltakende kommuner betaler i 
forhold til folketall. 
 
Overgrepsmottaket tilbyr beredskap 24 timer hele året med 
kvalifisert personell ved Oslo legevakt. Tjenesten omfatter 
akuttmottak, akuttundersøkelse med medisinsk prøvetaking og 
behandling, skadedokumentasjon og sporsikring, akutt 
psykososial rådgivning. 

Etablert 2009 

Deltakere Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Nes, 
Nittedal, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker. 

Hovedkontor Oslo legevakt. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 28 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet  
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Styret Styre består av 7 medlemmer, 2 av dem er politikere, resten – 
fagkyndige. 

 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. 

Etablert 2012 

Deltakere Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 

Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 

kommuner 

Hovedkontor Lørenskog kommune 

Hovedrammer for virksomheten Lov om interkommunale selskaper, kommuneloven § 77, 

selskapsavtalen. 

Eierandeler Eier- og ansvarsdel ut i fra folketall i kommunene.  

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser. 

Tilskudd Etableringstilskudd: Hver kommune betaler 250.000 NOK. 

Driftskostnader: 40 % fordelt etter innbyggertall pr 1. januar, og 60 

% fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes 

kontrollutvalg i regnskapsåret. 

Låneopptak Kan ikke ta opp lån. 

Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 

deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 

Styret Tre medlemmer og to varamedlemmer. 

Styremedlemmer Thorbjørn Øgle Rud (leder), Vibeke Resch-Knudsen (nestleder), Bjørn 

Arne Tronier, Frøydis Brekke (1. vara), Svein Brokke (2. vara) 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Romerike Krisesenter IKS  
 

Organisering Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Tilby midlertidig bosted 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 som følger av lov om kommunale 
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krisesentertilbud av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 

Etablert 2010 

Deltakere Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, 

Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, 

Hurdal 

Hovedkontor Skedsmo kommune 

Eierandeler Aurskog Høland 5,7 %. Sørum 6,3 %, Fet 4,1 %, Rælingen 6,2 %, 

Enebakk 2,0 % (Enebakk betaler etter halvdel av innbyggertall), 

Eidsvoll 8,4 %, Nannestad 4,3 %, Hurdal 1,0 %, Lørenskog 12,9%, 

Skedsmo 19,0 %, Nittedal 8,3 %, Gjerdrum 2,3 %, Ullensaker 12,0 %, 

Nes 7,5 % 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser 

Tilskudd Deltakerkommunen skyter inn tilskudd til driftsutgifter og 

investeringer ut i fra eierandel. 

Låneopptak Opptak av lån krever likelydende vedtak om dette i alle 

eierkommunene 

Representantskapet 14 medlemmer med varamedlemmer. Hver kommune oppnevner en 

representant med varamedlem hver. Eierkommunene har en 

stemme hver. 

Styret 5 medlemmer pluss 1 medlem valgt av og blant de ansatte. 

Valgkomité. 

Styremedlemmer Kari Hauge (styreleder), Cathrine GH Gundersen, Marius Trana, Kari 

Vatndal Rustad, Ola Løberg, Siw Strøm (ansattrepresentant). 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Ja. 

Etiske retningslinjer Ja. 

 

Romerike Revisjon IKS 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver, og aktuelle oppdrag, for 

deltakerne. Styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike. 

Etablert 15.05.2013 

Deltakere Aurskog- Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 

Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 

kommune. 
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Hovedkontor Jessheim i Ullensaker kommune. 

Hovedrammer for virksomheten Kommuneloven §§ 78 og 79 og selskapsavtalen. 

Eierandeler Eier- og ansvarsdelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 

kommunene per 01.01.2011.  

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser. 

Tilskudd Deltakerne skal yte årlige driftstilskudd bestående av et grunnbeløp 

og et variabelt tilskuddsbeløp, som fastsettes nærmere i en egen 

eieravtale. Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i 

deltakerkommunene. Det variable tilskuddet skal revideres hvert 4. 

år på bakgrunn av endringer i folketallet per 1.1. Revideringen følger 

valgåret. I en overgangsfase bidrar deltakerne med et ekstra 

driftstilskudd på til sammen 4 millioner (1,5 millioner ved etablering, 

deretter 1 million NOK år 2 og år 3 og 0,5 millioner NOK år 4). 

Representantskapet Ett medlem med personlig varamedlem fra hver av 

deltakerkommunene. Hver representant har en stemme. 

Styret Seks medlemmer, hvorav fem velges av eierne og ett velges av og 

blant de ansatte. 

Styremedlemmer Odd Magne Gjerde (leder), Erik Myhrer (nestleder), Arne Bruknapp, 

Ingun Sletnes, Sonja Irene Sjøli. 

Instruks for styret og daglig 

leder 

Under utarbeidelse 

Etiske retningslinjer Ja 

 

Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR) 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28a (vertskommune: Ullensaker). 

Formål All norskopplæring for voksne innvandrere følger en læreplan. 
Denne planen er vedtatt av Stortinget. Planen forteller hvilke 
emner som skal tas opp, og hvilke kunnskapsmål deltakerne skal 
nå. Hovedmålet for opplæringen er at deltakerne skal lære norsk 
og få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet. 
 
Deltakerne kan følge opplæringen på tre ulike spor, avhengig av 
morsmålet og deres tidligere skolegang. Deltakere kan bytte fra 
ett spor til et annet spor i løpet av opplæringen. Målet er å forstå 
norsk, muntlig og skriftlig, og å kunne skrive og snakke norsk. 

Etablert 2004 

Deltakere Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 

Hovedkontor Ullensaker kommune 
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Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § Kl §28-1b og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet  

Styret  

 

 

Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
 

Organisering/selskapsform Vertskommune § 28-1 a og § 28-1 b (vertskommune: Ullensaker) 

Formål Gjennom et forpliktende samarbeid skal kommunene så langt det 
er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av innkjøpsavtaler 
for varer og tjenester. ØRIK gjennomfører også enkeltanskaffelser 
for medlemskommunene. Omfanget av samarbeidet, rutiner og 
lignende er nærmere definert i felles reglement for anskaffelser. 

Etablert 2002 

Deltakere Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker. 

Hovedkontor  

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Styringsform og 

styringsorganer 

Rådmannsforum er faglig ansvarlig for ØRIK, mens det 
administrative ansvar ivaretas av ØRU. 

ØRIK etter 01.01.2016 ØRIK organisasjonsform er endret til et administrativt 
vertskommunesamarbeid (Koml. § 28-1 a og 28-1 b), med 
Ullensaker kommune som vertskommune. 
 
ØRIK’s finansieringsform er nå tilskuddsbasert finansiering. 

 

Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i henhold til 
Forurensningsloven § 29, § 30, 1. ledd, § 31 og § 33 å drive 
behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en 
økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Selskapet skal særlig 
sørge for: å søke å redusere avfallsmengdene, å utnytte 
ressursene i avfallet, å behandle avfallet på en måte som fullt ut 
tilfredsstiller de miljømessige krav som myndighetene stiller, ved 
effektiv informasjon å gjøre befolkningen delaktig i 
avfallsbehandlingen gjennom innkjøps- og forbruksmønster og 
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ved kildesortering av avfall, å innhente nødvendige tillatelser og 
konsesjoner, å sørge for gode forhold for utvikling av 
samarbeidsmiljøet i selskapet og av de ansattes faglige ressurser.  
 
Selskapet skal bidra til å utvikle en enhetlig praksis innen 
avfallsrelaterte funksjoner i eierkommunene, og utvikle felles 
avfallspolitikk. Deltakerkommunene velger selv hvilke funksjoner 
relatert til avfallsbehandling, unntatt mottak og behandling av 
husholdningsavfall, de overlater til ØRAS.  
 
Selskapet kan engasjere seg alene, eller i samarbeid med andre, i 
kjøp og salg av varer og tjenester som knytter seg til innsamling, 
transport, behandling og omsetning av avfallsprodukter og det 
som står i forbindelse med dette. 
 
Iverksetting av nye aktiviteter som representerer en utvidelse i 
forhold til selskapets stiftelsesgrunnlag skal godkjennes av 
deltakerkommunene før vedtak i selskapets styrende organer. 

Etablert 2002 

Deltakere Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker. 

Hovedkontor Ørasvegen 85, 2054 Mogreina. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler Eidsvoll 32,6 %, Hurdal 3,9 %, Nannestad 16,7 % og Ullensaker 
46,8 %.  

Ansvar Som beskrevet i selskapsavtalen hefter de enkelte 
eierkommunene med hele sin formue for ØRAS samlede 
forpliktelser i forhold til folketallet pr 31.12. foregående år i 
henhold til statistikk fra SSB. 

Antall ansatte 24 ansatte. 

Årlig omsetning Ca. 50 millioner.  

Representantskapet Eierrolle forvaltes gjennom representantskapet som består av 
kommunens ordførere og en person til fra hver kommune - 8 
medlemmer.  

Styret Styret består av 5 medlemmer - 1 representant fra hver kommune 
og 1 ansattes representant. 

 

Øvre Romerike Brann og Redning IKS 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) 

Formål Selskapet skal på en helhetlig møte ivareta eierkommunenes 
oppgaver knyttet til drift av brannvesen i medhold av lov om vern 
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 (Brann- 
og eksplosjonsloven) med tilhørende forskrifter: 
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Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 
begrenset til §§ 43, 46, 47, 74 og 75. 
 
Likelydende lokale forskrift må vedtas av kommunestyrene i 
eierkommunene: 
Gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av 
søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV 
og gjennomføring av tilsyn. 
 
Selskapet kan også ivareta slike oppgaver overfor andre enn 
eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder for 
interkommunale selskaper og de rammer som selskapets styrende 
organer selv fastsetter. Leveranser til andre enn deltakerne skal 
ikke være av et slikt omfang at det overstiger gjeldende lovverk og 
rettspraksis. 
 
Selskapet utfører sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de 
respektive kommunestyrer, som selv vedtar dokumentasjon av 
brannvesenet for brannvernregionen og bestiller tjenester av 
selskapet. 
Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og 
sårbarhetsanalyse og brannvernregionen. 
 
Kommunestyrene delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter 
brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter til representantskapet der loven selv ikke er til hinder 
for det. 
 
Det skal så langt det er hensiktsmessig inngås konkrete avtaler 
mellom selskapet og deltakerkommunene om innholdet i de 
tjenestene selskapet skal levere til den enkelte kommune. 
 
Avtalen skal bygge på dokumentasjon av brannvesenet, og i 
utgangspunktet ha samme tjenestenivå for alle kommunene. En 
deltaker skal likevel ha anledning til å få levert tjenester utover 
dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse for dette. 
Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess 
mellom eierkommunene og selskapet og legges fram for 
eierkommunene - innen utgangen av mai - som grunnlag for 
kommunens budsjettbehandling, for så vidt gjelder kommunenes 
kjøp og tjenester fra selskapet. 
 
Eierkommunene har ansvar for vannledningsnett og 
brannvernuttak innenfor egen kommune, inkludert merking, drift 
og vedlikehold av dette. 

Etablert 2004 

Deltakere Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nes, Gjerdrum og Nannestad.  

Hovedkontor Industrivegen 28, 2069 Jessheim. 

Hovedrammer for selskapets Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 
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virksomhet 

Eierandeler  

Representantskapet De seks eierkommunenes ordførere utgjør representantskapet. 
Eidsvoll: (2 stemmer), Gjerdrum:(1 stemme), Hurdal:(1 stemme), 
Nannestad:(1 stemme) 
Nes:(2 stemmer), Ullensaker:(2 stemmer). 

Styret Styret består av 7 medlemmer, og det antall medlemmer fra de 
ansattes organisasjoner som følger av lov om interkommunale 
selskaper. 

 

 

Øvre Romerike Industriservice AS 
 

Organisering/selskapsform Aksjeselskap (AS) 

Formål Sysselsetting av yrkesvalghemmede/uføretrygdede. Selskapet 
skal, som det vesentlige innholdet i sysselsettingen, drive 
produksjon av varer og tjenester, enten som underleverandør til 
industrien eller i egen regi. 

Etablert 1990 

Deltakere Ullensaker, Nannestad og Eidsvoll. 

Hovedkontor Industrivegen 40, 2072 Dal. 

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Aksjeloven. 

Eierandeler Ullensaker 33 %, Nannestad 33% og Eidsvoll 33% (20 aksjer hver). 

Antall ansatte 14 ansatte. 

Generalforsamlingen I generalforsamlingen møter de tre ordførerne. 

Styret Styret har 8 medlemmer. Hver kommune utpeker to 
styrerepresentanter med personlige vara. Generalforsamlingen 
velger leder og nestleder blant disse. I tillegg er det to 
representanter valgt av de ansatte. En fra arbeidslederne og en 
fra deltakerne.  

 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) 
 

Organisering/selskapsform Interkommunalt samarbeid § 27 (eget rettssubjekt). 

Formål Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorgan og regionråd for 
kommunene. ØRU’s målsetting er å styrke Øvre Romerike som 
region gjennom å være kommunenes felles redskap for 
bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet 
tjenesteyting og effektivisering. 

Etablert 1998 
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Deltakere Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. 

Hovedkontor c/o Sør-Gardermoen kultur- og næringspark, Tunvegen 17, 2060 
Gardermoen.  

Hovedrammer for selskapets 

virksomhet 

Kommuneloven § 27 og Lov om interkommunale selskaper. 

Eierandeler  

Representantskapet Etter vedtektene er ordfører kommunens representant i 
samarbeidet. 

Styret Kommunenes ordførere og fylkesordføreren i Akershus utgjør 
styret. Kommunenes rådmenn og fylkesrådmannen deltar på 
styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og 
nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig 
funksjonstid. 

 

 

 

 

Kilder: 
Felles eiermelding 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) 

Proff.no 

Brønnøysundregisteret 

Politiske behandlinger 

Årsmelding/årsrapport 2015 

Tidligere eierskapskontroller  
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  
 

Selskap Eiere Utdyping av prosjekt Tidspunkt 
for 
bestilling 

Romerike krisesenter IKS Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Nes, 
Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, 
Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Enebakk 

Mer enn en ren eierskapskontroll.  
Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? Også se på sider ved driften. 
(Eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon) 
 

2017 

Norasondegruppen AS Fet, Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, 
Rælingen, Sørum, Aurskog-Høland, 
Gjerdrum, Rømskog, Norsk Folkehjelp 
(0,32%) 

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 
I hvilken grad drives selskapet i henhold til formålet? 
(Eierskapskontroll) 
 

2018 

Strandveien 1 AS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 
Nittedal, Fet og Sørum 

- Er kommunens eierstrategi i samsvar med de 
oppgaver selskapet faktisk utfører? 

- Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og 
eventuelt drøftet dette med eierne? 

- Hva er gjort for å sikre at lov om offentlige 
anskaffelser er fulgt? 

- Hvordan er den økonomiske risiko vurdert i forhold 
til eiendomsutviklingsprosjektet? 

(Eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon) 
 

2017 

Romerike revisjon IKS Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Nes, 
Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, 
Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Enebakk 

Eierskapskontroll 2018 

Romerike avfallsforedling IKS Skedsmo, Lørenskog, Fet, Gjerdrum, 
Nittedal, Sørum, Enebakk og Aurskog-
Høland, Rælingen 

Mer enn en ren eierskapskontroll? 2019 

Øvre Romerike brann og redning 
IKS 

Ullensaker, Nes, Nannestad, Hurdal, 
Gjerdrum, Eidsvoll 

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2018 
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  
 

Nedre Romerike brann og redning 
IKS 

Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, 
Nittedal, Sørum, Aurskog-Høland, Fet 

Hvordan har anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2020 

Øvre Romerike avfallsselskap IKS Ullensaker, Nannestad, Hurdal, 
Eidsvoll 

Hvordan er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll blitt 
fulgt opp? 

2018 

Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS 

Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Nes, 
Rælingen, Skedsmo, Lørenskog, 
Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, 
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Enebakk 

Eierskapskontroll 2019 

Midtre Romerike avløpsselskap 
IKS 

Gjerdrum, Sørum, Fet Eierskapskontroll 2018 

Orbit Arena AS Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, 
Hurdal, Akershus fylkeskommune, 
DnB (10%), flere private eiere som 
eier mindre enn 1% hver. 

Begrenset eierskapskontroll 2017 

Nedre Romerike vannverk IKS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 
Nittedal, Fet og Sørum. 

Eierskapskontroll 2018 

Nedre Romerike avløpsanlegg IKS Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og 
Nittedal 

Eierskapskontroll 2018 

Nitor AS Lørenskog I hvilken grad drives selskapet i henhold til formålet? 2020 

Kanmer AS Nes  Eierskapskontroll 2019 

Aurskog-Høland 
utbyggingsselskap AS 

Aurskog-Høland Eierskapskontroll 2018 

Jobberiet AS Aurskog-Høland Mer enn en ren eierskapskontroll 2020 

Lillestrøm parkering AS med 
datterselskapet 

Skedsmo Eierskapskontroll 2019 

Øvre Romerike utvikling (ØRU) 
Øvre Romerike 
innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad, Gjerdrum 

 I bestilling 

Andre eierskapskontroller    

Kontroll av Skedsmo kommunes 
eierforvaltning 
 

  2018 
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Selskapskontroll 2017 – 2020 Romerike  
 

Samarbeid Partnere Utdyping av undersøkelse  

Digitale Gardermoen Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, 
Nannestad, Nes, Ullensaker. 
Vertskommune: Ullensaker 

 2020 

Jessheim interkommunale 
legevakt 

Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, 
Ullensaker. Vertskommune: 
Ullensaker 

Mer enn en ren eierskapskontroll 2017 

Nedre Romerike 
innkjøpssamarbeid 

Fet, Enebakk, Nittedal, Rælingen, 
Aurskog-Høland, Sørum. 
Vertskommune: Sørum 

 2018 

Voksenopplæring Øvre Romerike Ullensaker, Nes, Nannestad, Eidsvoll, 
Hurdal. Vertskommune: Ullensaker 

1. Hvordan er delegeringen gjennomført? 
2. Hvordan sikrer Nes kommune at sitt ansvar blir 

ivaretatt i samarbeidet? 
3. Hvordan fungerer tjenesten overfor brukerne? 

 
Det foretas en undersøkelse av problemstilling 1 og 2 før en 
tar stilling til om det også er aktuelt å gjennomføre en 
undersøkelse av problemstilling 3. 

2017 

Regionkontor landbruk Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, 
Rælingen, Oslo. Vertskommune: 
Skedsmo 

Det kan det være aktuelt å undersøke hvordan Lørenskog 
kommune sikrer at de oppgaver og det ansvar Lørenskog har 
blir ivaretatt i vertskommunesamarbeidet. 

2019 

Kommunal døgnenhet, KAD Skedsmo, Rælingen, Enebakk, Fet, 
Lørenskog, Nittedal, Sørum. 
Vertskommune: Skedsmo 

 2018 
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Arkivsak-dok. 15/00071-50 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 13.11.2017 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING FRA ROMERIKE REVISJON IKS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporteringen og presentasjonen til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten- organisering, ressursbruk, 
saksutvikling, saksbehandling og internkontroll. Utarbeidet av Romerike Revisjon 
IKS, datert juni 2017.   

 
 
Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
I kontrollutvalgsmøte den 4.9.2017 ble det lagt frem en forvaltningsrevisjonsrapport 
om barneverntjenesten i Nannestad kommune (se vedlegg). Rapporten inneholder 
analyser og sammenligninger av barnevernstall/fakta som også er av interesse for 
Eidsvoll kommune. Kontrollutvalget har derfor bedt revisjonen om å få en mer 
omfattende presentasjon av rapporten i dette møtet. 
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SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende fire problemstillinger:  

 

1. Hvordan er barnevernet organisert og hva er ressursbruken? 

2. Hva er omfanget av meldinger, undersøkelser og ulike typer hjelpetiltak i tjenesten i perioden 

2013-2016?  

3. I hvilken grad overholdes barnevernlovens frister for behandling av meldinger og 

undersøkelser? 

4. I hvilken grad har barneverntjenesten etablert et tilfredsstillende system for internkontroll?  

 

Formålet med undersøkelsen er å gjennomgå barneverntjenestens organisering og utvikling, og å 

vurdere i hvilken grad barnevernet i Nannestad har etablert et tilstrekkelig system og praksis for 

internkontroll.  

 

Undersøkelsen baserer seg på dokumentgjennomgang, gjennomgang av KOSTRA-tall og intervju 

med ledere og medarbeidere i barneverntjenesten.  

Revisjonens oppsummering  

Organisering, ressursbruk og saksutvikling 

 
 

 Problemstillinger: 1. Hvordan er barnevernet organisert og hva er ressursbruken? 

2. Hva er omfanget av meldinger, undersøkelser og ulike typer 

hjelpetiltak i tjenesten i perioden 2013-2016?  

 

 

Barneverntjenesten i Nannestad er organisert i team med spesialisering innenfor de ulike fasene av 

saksgangen hhv. undersøkelse, oppfølging av hjelpetiltak og omsorgstiltak. Tjenesten hadde ved 

årsskiftet 2016/2017 14,6 årsverk fordelt på 15 personer.  

 

Saksmengden i barnevernet har økt jevnt og trutt siden 2012, med en «topp» i 2013. Revisjonens 

informanter opplever at saksmengden er høy¸ sakene stadig mer komplekse og at de er for få 

personer til å løse oppgavene. Tidvis høyt sykefravær øker saksmengden per person ytterligere. 

Både i 2014 og i 2016/2017 opplever tjenesten at de er i en sårbar situasjon. Undersøkelsen viser 

at dette blant annet får konsekvenser som mindre tilgjengelige ledere og mangelfull oppfølging- og 

evaluering av hjelpetiltak. Når oppfølgingen svekkes, kan dette igjen føre til at barn ikke får det rette 

tiltaket og/eller at kostnadene for kommunen blir høyere enn nødvendig. Flere peker også på at det 

svekker det forebyggende arbeidet og at kompetanseutvikling blir nedprioritert.  



35/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS - 15/00071-50 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS : Rapport Nannestad_Barneverntjenesten

ROMERIKE REVISJON IKS 

BARNEVERNTJENESTEN  Side ii 

 

Barneverntjenestens budsjett har økt med over 9 millioner kroner siden 2012. Kommunen har årlig 

brukt over budsjett, særlig høy var merforbruket i 2014. Innleie av konsulenter på grunn av 

sykefravær og mange alvorlige og komplekse saker beskrives å være hovedårsakene til dette.  

 

Undersøkelsen viser at Nannestad har høyere netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år enn både 

landsgjennomsnittet, fylket, Eidsvoll og Gjerdrum. Dette kan igjen ha sammenheng med at det er 

forskjellig behov for barneverntjenester i de ulike kommunene.  Kostratall for 2016 viser at 

Nannestad har en høyere andel meldinger, undersøkelser og tiltak (ift innbyggere i alderen 0-17 år) 

sammenlignet med Eidsvoll, Gjerdrum, Nes, fylket og landsgjennomsnittet. Årsakene kan være 

flere. Forskjeller i befolkningssammensetning og levekår, forskjeller når det gjelder tidlig innsats og 

forebygging og forskjeller i utøvelse av det barnefaglige skjønnet kan være med å forklare 

forskjellene.  

I KOSTRA skilles det mellom tiltak som ikke innebærer plassering utenfor hjemmet og tiltak som 

innebærer plassering utenfor hjemmet. De fleste barneverntiltak er hjelpetiltak som gis i hjemmet. 

Majoriteten av hjelpetiltakene i Nannestad kjøpes av private virksomheter som kommunen har 

rammeavtale med. Tiltakene og effekten av disse følges opp av barnevernstjenestens tiltaksteam. 

Nannestad kjøper hjelpetiltak for ca. 4 millioner i året. Revisjonen får opplyst at det er under 

planlegging å ansette egne familieveiledere når tjenestens lokalisering er avgjort. Muligheten for å 

etablere et interkommunalt team som tilbyr hjelpetiltak er også til diskusjon.  

 

Når barnet plasseres utenfor hjemmet er fosterhjem det mest brukte tiltaket.  Fosterhjem og andre 

type plasseringer utenfor hjemmet er den største utgiftsposten i barnevernet (inkl. iverksatte 

hjelpetiltak for disse barna).  Utgiftene til plasseringer utenfor hjemmet har økt med omtrent 1 million 

kroner fra 2014 til 2016.  

 

Nannestad ligger sammen med Nes, i øverste sjikt av sammenligningskommunene når det gjelder 

plasseringer utenfor familien (ift innbyggere 0-17 år). Nannestad har imidlertid en lavere andel barn 

som bor i fosterhjem sett i forhold til det totale antall barn med barneverntiltak i den enkelte 

kommune. 

 

Meldinger og undersøkelser 

 

I 2016 gjennomgikk barnevernet samtlige meldinger innen fristen på en uke og 92 prosent av 

undersøkelsene ble konkludert innen fristen på 3 måneder.  

 

Problemstilling 3 Revisjonskriterier 

I hvilken grad overholdes barnevernlovens frister 

for behandling av meldinger og undersøkelser? 

 

 Meldinger til barneverntjenesten skal 
gjennomgås innen en uke. 

 Undersøkelser skal gjennomføres innen tre 
måneder, utvidet til seks måneder ved 
særlige tilfeller. 
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Internkontroll 

 

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten de siste årene har gjennomgått et kvalitetsløft, med mer 

struktur, kvalitetssikring og fokus på dokumentasjon.  

 

Revisjonens undersøkelse viser blant annet at barneverntjenesten i Nannestad:  

 Har en organisering hvor oppgaver og ansvar er tydelig avklart og nedfelt skriftlig.  

 Har høy formell fagkompetanse og flere erfarne saksbehandlerne.  

 Legger til rette for opplæring, kurs og etterutdanning, selv om det kan være vanskelig å finne 

tid til dette.   

 Har tidvis mange sykemeldte og tidvis høy turnover.  

 Opplever at rekruttering er krevende (særlig erfarne saksbehandlere), og at det kan være 

vanskelig å få leid inn konsulenter ved behov for bistand 

 Har en god tilbakemeldingskultur og en kultur preget av åpenhet, involvering, medvirkning 

og fleksibilitet 

 Har skriftlige rutiner/sjekklister som jevnlig revideres og tett veiledning og oppfølging av 

saksbehandlerne. 

 Har god oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller brudd på 

lovkrav og setter inn tiltak for å redusere risikoen. 

 Overvåker og gjennomgår internkontrollen for å sikre at den fungerer og bidrar til forbedring 

av tjenesten. Blant annet brukes fagsystemet Familia for å holde oversikt og oppdage avvik. 

 Ikke gjør systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser eller dokumenterer gjennomføring og 

resultater av disse 

 Ikke har etablert et system for systematisk innhenting av informasjon fra oppdragstakere 

eller samarbeidspartnere internt i kommunen. 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon  

Nannestad barneverntjeneste har hatt en god utvikling når det gjelder overholdelse av 

saksbehandlingsfrister for meldinger og undersøkelser og stadig flere barn får dermed avklart sin 

rett til hjelp innen lovens frister. Det imidlertid ennå saker som ikke behandles innen de frister som 

loven setter, noe som er et forbedringspotensial.  

 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad har barneverntjenesten etablert et 

tilfredsstillende system for internkontroll og 

følges det i praksis?  

 

 Internkontrollen skal kunne 
dokumenteres, være oppdatert og 
tilgjengelig (§5) 

 Internkontrollen skal være i henhold til 
kravene satt i forskrift om internkontroll 
(§4) 
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Revisjonen vurderer det videre slik at barneverntjenesten i Nannestad langt på vei har en 

internkontroll på plass, men at det er et forbedringspotensial før systemet fullt ut fyller forskriftens 

krav.  

 

Undersøkelsen viser at ledelsen har god oversikt over risikoområder i tjenesten og det settes inn 

tiltak for å redusere graden av risiko. Kartlegging og vurdering av risiko gjennomføres imidlertid ikke 

systematisk eller dokumenteres skriftlig slik forskrift om internkontroll § 3 og 5 krever. Revisjonen er 

av den oppfatning at mer systematikk og bedre dokumentasjon vil kunne bidra til å styrke 

internkontrollen i tjenesten og i siste instans, kvaliteten på de oppgaver og tjenesten som utføres.  

Sett i lys av at både virksomhetsleder og fagleder nå slutter, er gode systemer og dokumentasjon 

desto viktigere.  

 

Revisjonen vil videre peke på at organiseringen med inndeling/spesialisering i team ikke synes å 

fungere etter hensikten i perioder med vakanser, høyt sykefravær, og/eller turnover, og at risikoen 

for mangler, lovbrudd og dårligere kvalitet på tjenestene øker. 

Konklusjon 

Revisjonen konkluder med at barnevernet i Nannestad i stor grad overholder barnevernlovens frister 

for behandling av meldinger og undersøkelser. Videre konkluderes med at barneverntjenesten er på 

god vei mot en tilfredsstillende internkontroll.  

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt den 1. juni 2017 og 

dette er vedlagt rapporten.  

 

Rådmannen vurderer at rapporten gir en god beskrivelse av Nannestad barneverntjenestens 

organisering, ressursbruk, saksutvikling og bruk av internkontroll.  
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen har revisjonen følgende to anbefalinger: 

 

1. Kommunen bør foreta en grundig vurdering av om barnevernstjenestens organisering er 

tilstrekkelig robust til å takle de utfordringer tjenesten står overfor, særlig sett i lys av tidvis 

høyt sykefravær og turnover i tjenesten. 

2. Kommunen bør sørge for at risikovurderinger gjennomføres systematisk og dokumenteres i 

tilstrekkelig grad i tråd med lov og forskrift.  

 

 

 

Jessheim, 1. juni 2017 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og formål 

Med utgangspunkt i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 og vedtak i kontrollutvalget 02.11.16 

(sak 47/16) har revisjonen gjennomført en forvaltningsrevisjon innen området barnevern. 

Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for gjennomføringen av prosjektet i møte 08.02.17 (sak /2017).  

 

I Nannestad kommunes årsrapport (2015) vises det til at barneverntjenesten har utfordringer når det 

gjelder å utføre undersøkelser og oppfølging av tiltakssaker i henhold til de frister og retningslinjer 

som gjelder.  Det pekes på at det har vært høy arbeidsbelastning i virksomheten og at flere i 2015 

sa opp sin stilling, blant annet på bakgrunn av et høyt og vedvarende arbeidspress.   

 

Riksrevisjonen gjennomførte i 2011-2012 (Dokument 3:15, 2011–2012) en undersøkelse av det 

kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler. Undersøkelsen viste at svakheter i 

barnevernets arbeid blant annet skyldtes utilstrekkelig saksbehandlingskapasitet, mangelfulle rutiner 

og svak oppfølging fra barnevernleder. Undersøkelsen avdekket også at få barneverntjenester har 

god internkontroll.  

 

Formålet med undersøkelsen er å gjennomgå barneverntjenestens organisering og utvikling, og å 

vurdere i hvilken grad barnevernet i Nannestad har etablert et tilstrekkelig system og praksis for 

internkontroll.  

1.2 Problemstillinger og avgrensninger 

Undersøkelsen har fire problemstillinger:  

 

1. Hvordan er barnevernet organisert og hva er ressursbruken? 

2. Hva er omfanget av meldinger, undersøkelser og ulike typer hjelpetiltak i tjenesten i perioden 

2013-2016?  

3. I hvilken grad overholdes barnevernlovens frister for behandling av meldinger og 

undersøkelser? 

4. I hvilken grad har barneverntjenesten etablert et tilfredsstillende system for internkontroll?  

 

De første to problemstillingene er beskrivende og uten revisjonskriterier. I den første 

problemstillingen redegjøres det for tjenestens organisering, inkludert bemanning og sykefravær. 

Redegjørelsen inneholder også en beskrivelse av utfordringer knyttet til bemanning slik de oppleves 

av ledere og medarbeidere i tjenesten.   Den andre problemstillingen redegjør for saksutvikling og 

bruk av ulike typer hjelpetiltak i tjenesten. I tillegg sammenlignes omfang av ulike typer 

barnevernstiltak i Nannestad med nabokommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes, fylket og snittet for 

landet uten Oslo. I problemstilling tre undersøker vi i hvilken grad barneverntjenesten overholder 

barnevernlovens krav til tidsfrister for gjennomgang av bekymringsmeldinger og undersøkelser.  I 

den siste problemstillingen undersøkes om barneverntjenesten har et tilfredsstillende system for 
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internkontroll, herunder om internkontrollen fungerer i praksis. Undersøkelsen tar utgangspunkt i 

kravene som settes i forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 

barneverntjenester og som blant annet omhandler følgende:    

 

i) Tydeliggjøring av ansvar, oppgaver, myndighet og mål for barnevernet 

ii) Vedlikehold og oppfølging av kunnskap og ferdigheter 

iii) Oppfølging av medarbeidere 

iv) Rutiner/verktøy for å sikre overholdelse av barnevernloven  

v) Forebygging og oppfølging av sykefravær 

vi) Risikovurdering og avvikshåndtering 

1.3 Kilder til revisjonskriterier 

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

er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er med andre ord den målestokken som 

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

kan utledes fra lover, forskrifter og andre retningslinjer fra nasjonale myndigheter, kommunens egne 

rutiner og hva som ansees som god forvaltningsskikk på området.  

 

I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene blant annet utledet fra følgende kilder: 

- Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) 

- Forskrift 14. desember 2005 nr. 584 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 

barneverntjenester.   

1.4 Oppbygging av rapporten 

Rapporten er inndelt i sju kapitler.  

 

Kapittel en og to, inneholder innledning og metode. I kapittel tre redegjøres kort for barnevernets 

oppgaver.  Kapittel fire omhandler organisering av barneverntjenesten, herunder bemanning. 

Kapittel fem tar for seg ressursbruk og saksutvikling. Det neste kapitlet, kapittel seks, undersøker 

tjenestens etterlevelse av tidsfrister for saksbehandlingen, mens det siste kapitlet gjennomgår 

kommunens internkontroll på barnevernområdet. Kapittel fire og fem er deskriptive og således uten 

kriterier og vurderinger.  

 

De to siste kapitlene (seks og syv) som besvarer undersøkelsens problemstilling tre og fire, er 

utformet med revisjonskriterier, beskrivelse av fakta og revisjonens vurdering. Revisjonens samlede 

vurdering og konklusjon, samt anbefalinger, er presentert i rapportens sammendrag først i 

rapporten. 

 

Rådmannens høringssvar følger som vedlegg til rapporten og omtales i sammendraget foran i 

rapporten. 
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2 METODE  

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001- Standard for forvaltningsrevisjon1 som er 

fastsatt i styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.  

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på gjennomgang av KOSTRA-tall, dokumentanalyse og intervju med leder 

og saksbehandlere i kommunens barneverntjeneste. 

Statistikk- og dokumentanalyse  

Revisjonen bruker analyseverktøyet Framsikt for behandling og analyse av kommunens nøkkeltall. 

På barnevernsområdet dreier det seg i all hovedsak om tall fra SSBs Kommune-Stat-Rapportering 

(KOSTRA). Revisjonen har valgt ut nøkkeltall med utgangspunkt i undersøkelsens problemstillinger. 

Tallene sammenlignes med tall for et utvalg nabokommuner, hhv. Gjerdrum, Eidsvoll og Nes samt 

fylket og landsgjennomsnittet uten Oslo2.  I tillegg har revisjonen gjennomgått relevante dokumenter 

fra Nannestad kommune opp mot de ulike problemstillingene.  

Intervju 

Det er gjennomført intervju med virksomhetsleder i barneverntjenesten, fagleder, teamleder og 5 

saksbehandlere, i alt 8 intervjuer. Intervjuene ga utfyllende informasjon om tjenesten og tjenestens 

utvikling, saksbehandling og internkontroll, samt noen av de utfordringer de ansatte opplever at 

tjenesten står overfor. 

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved nøyaktighet under datainnsamling og databehandling. Gyldighet betegner 

dataenes relevans med hensyn til å besvare undersøkelsens problemstillinger. Revisjonen mener at 

dataene som rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og gir et forsvarlig grunnlag for 

revisjonens vurderinger og konklusjoner.  

 

Informasjonen om kommunens arbeid etter barnevernloven er gitt av nøkkelpersoner med 

førstehånds kunnskap om kommunens oppgaver og arbeid på området. Gjennom intervjuer er den 

skriftlige dokumentasjonen supplert og nyansert med beskrivelser og forklaringer av 

dokumentasjon, arbeidsprosesser og utfordringer i arbeidet. Det ble skrevet referat fra intervjuene 

og informantene har fått anledning til å korrigere og rette opp eventuelle feil og misforståelser. 

                                                

 

 
1
 Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA). 
2
 Tallene for 2016 er foreløpige innrapporterte tall. 
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Informantene har bekreftet at innholdet i referatet er korrekt. Det følger av revisjonens metodikk at 

verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon.  

 

 



35/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS - 15/00071-50 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS : Rapport Nannestad_Barneverntjenesten

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

BARNEVERNTJENESTEN  Side 5 

 

3 GENERELT OM BARNEVERNETS OPPGAVER 

Barnevernets ansvar og oppgaver er definert i barnevernloven (lov 17. juli 1992 nr. 100 om 

barneverntjenester). I lovens formålsbestemmelse § 1-1, heter det at loven skal:  

- sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 

- bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. 

Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Statens ansvar for 

barnevernet er delt mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og 

familieetaten, fylkesmannen og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det statlige 

barnevernet har blant annet som oppgave å bistå barneverntjenesten i kommunen med plassering 

av barn utenfor hjemmet (i fosterhjem, familiehjem, beredskapshjem eller barneverninstitusjon), og 

har ansvar for å drive institusjoner. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har det 

overordnede ansvaret for barnevernet. 

 

Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til et statlig organ 

(barnevernloven § 2-1). Barneverntjenesten skal følge nøye med de forhold barn lever under, og har 

ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for 

å søke avdekket omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige 

problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Tjenesten skal videre gjennomgå 

meldinger og foreta undersøkelser, treffe vedtak om frivillige hjelpetiltak, treffe akuttvedtak og 

forberede saker for fylkesnemnda.  

 

Når barnevernet får en bekymringsmelding, skal det avklares innen en uke om barnevernet skal 

sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal etter loven 

gjennomføres innen tre måneder, men i særlige tilfeller kan fristen utvides til seks måneder. 

Undersøkelsen anses som gjennomført når saken enten er henlagt, det foreligger et vedtak om 

hjelpetiltak eller når saken er fremlagt for fylkesnemnda for sosiale saker, jf. § 6-9 i barnevernloven. 

Det store flertall av barnevernssaker gjelder hjelpetiltak med samtykke, mens tvangsutøvelse er 

unntaket (Lindboe 2012). Hjelpetiltak kan f.eks. være råd og veiledning, barnehageplass, 

støttekontakt eller avlastningstiltak i hjemmet. 

 

Videre har barneverntjenesten ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er 

tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da i samråd med foreldrene 

formidle plass i fosterhjem eller institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom foreldrene 

ikke samtykker til plassering utenfor hjemmet må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for 

barnevern og sosiale saker. Det er likevel den kommunale barneverntjenesten som utreder saken, 

og som skal iverksette slike tiltak.  
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Barneverntjenesten skal også følge opp unge over 18 år som har vært i fosterhjem eller institusjon, 

og som ønsker oppfølging fra barneverntjenesten i perioden 18 til 23 år. 

 

Figuren under viser gangen i en barnevernssak fra melding mottas av barneverntjenesten til 

oppfølging av iverksatte tiltak.  

 

Mange kommuner har også etablert barnevernvakt som er barnevernets akuttberedskap på 

kveldstid og i helger. Nannestad kommune er del av Romerike barnevernvakt sammen med øvrige 

kommuner på Romerike.  

 

Barnevernloven § 3-1 første ledd stiller krav til kommunens ansvar når det gjelder forebyggende 

arbeid blant barn og unge. Barnevernet har etter § 3-1 annet ledd et spesielt ansvar for å søke 

avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan 

unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Barneverntjenesten har også en plikt i henhold til 

barnevernloven § 3-2 til samarbeid med andre deler av forvaltningen blant annet gjennom å gi råd 

delta i planlegging og i aktuelle samarbeidsorganer slik at andre deler av forvaltningen ivaretar sine 

oppgaver og sitt ansvar. 
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Figur 1 Saksgang i barneverntjenesten 

Kilde: regjeringen.no 

 

Meldingsfasen 

•Barneverntjenesten mottar bekymringsmelding om et barn 

•Alle kan melde inn, og offentlige ansatte har en særskilt plikt om å melde inn 

•Skal gjennomgås og vurderes innen en uke 

Undersøkelsesfasen 

•Barnverntjenesten oppretter undersøkelsessak 

• Samtaler med barn, foreldre og relevante aktører 

• Undersøkelsene skal være ferdig innen 3 måneder, med unntak i 
særlige tilfeller 

Tiltaksfasen 

•Barnevernet fatter tiltak etter barnevernloven 

• Fremmer sak for Fylkesnemd og iverksetter vedtak fattet der 

• Tiltaksalternativer følger kapittel  4 i barnevernloven 

Oppfølgingsfasen 

•Barneverntjenesten følger opp iverksatte tiltak 

•Oppdaterer tiltaksplaner og omsorgsplaner 

• Jevnlige vurderinger av tiltaket 
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4 ORGANISERING OG RESSURBRUK  

I dette kapitlet besvares undersøkelsens første problemstilling:  

 

 Hvordan er barnevernet organisert og hva er ressursbruken? 

 

Først vil vi redegjøre for organisering og bemanning av barnevernstjenesten i Nannestad kommune. 

Deretter redegjør vi for tjenestens økonomi og ressursbruk, både over tid og dels sammenlignet 

med nabokommunene Gjerdrum, Eidsvoll og Nes, kostragruppe 7, Akershus fylke og landet uten 

Oslo.  

4.1 Overordnet organisering av kommunen 

Kommunen foretok i 2015 en omfattende omorganisering hvor 21 virksomheter fordelt på tre 

områder ledet av hver sin kommunalsjef ble redusert til 10, hvorav barnevern ble trukket ut som en 

egen virksomhet. Rådmannens ledergruppe består etter omorganisering av virksomhetslederne og 

tre stabsledere for hhv. organisasjon og utvikling, økonomi og styring, og plan og strategi. De 10 

virksomhetene rapporterer direkte til rådmannen. Rådmannen har oppfølgingsansvar overfor alle 

virksomhetsledere og stabsledere i Nannestad kommune (saksfremlegg 66/15 omorganisering av 

Nannestad kommune). 

 

Omorganiseringen hadde virkning fra 1. januar 2016. Organiseringen fremgår av kartet under:  
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Figur 2 Organisering Nannestad kommune 

 

 
Kilde: Nannestad kommune 

4.2 Organisering av barneverntjenesten 

Barneverntjenesten ble omorganisert i 2015 og trukket ut som egen virksomhet, underlagt 

kommunalsjef for oppvekst og kultur. Med ny organisering av hele kommunen i 2016 ble 

virksomheten direkte underlagt rådmann.  

 

Virksomhetsleder (barnevernleder) opplyser at noe av bakgrunnen for omorganiseringen av 

tjenesten var et ønske om å skille ut barneverntjenesten som en særegen tjeneste med en 

tydeligere økonomikontroll og synliggjøring av barneverntjenestens særegne oppgaver og 

budsjettbehov. Leder viser til at barneverntjenestens behov og status nok kunne bli «litt borte» i 

rapporter og tall fra alle de andre virksomhetene under oppvekst og kultur. 

4.2.1 Fra generalistmodell til teaminndeling 

Siden 2010 har barnevernstjenesten vært organisert i tre team, hhv. team for undersøkelser og 

mottak, team for tiltak og team for omsorg.  Organiseringen fremkommer av kartet under:  
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Figur 3 Organisering av barneverntjenesten i Nannestad 

 
 

Teamorganisering innebærer at man enten jobber med undersøkelser, oppfølging av hjelpetiltak 

eller oppfølging av barn i fosterhjem, institusjon o.l. I intervjuene trekkes det frem at 

teamorganisering har bidratt til en tydeligere spisskompetanse hos den enkelte og generelt bedre 

kvalitet i tjenesten.  Frem til 2010 var tjenesten organisert etter generalistmodellen. I en slik modell 

jobber saksbehandlerne med alle prosessene i en barnevernssak fra undersøkelse, til oppfølgingen 

av hjelpetiltak eller omsorgstiltak. I intervju pekes det på at en av ulempene med 

generalistmodellen, er at oppgaver lettere kan bli skjøvet på eller ikke gjort, som for eksempel 

oppgaver knyttet til fosterhjemsoppfølging. Det pekes på at teamorganisering bidrar til bedre kvalitet 

samt økt kontinuitet og forutsigbarhet for barna og deres familier.  

 

Barnevernleder peker videre på at utviklingen i barneverntjenesten de siste årene med flere og mer 

komplekse saker har gjort spesialisering helt nødvendig; «det er ikke mulig å gå tilbake til 

generalistmodellen» sier hun.  Også flere andre peker på at spesialisering er helt nødvendig for å 

gjøre en god jobb i dagens barnevern.  

 

En fare ved spesialisering er imidlertid at graden av spesialisering kan bli for høy og man mister 

helheten. Barnevernleder viser til at denne faren forsøkes redusert ved at man overlapper 

hverandre i enkelte oppgaver slik at kompetansen og kunnskapen om den enkelte familie overføres 

mellom de ulike teamene. Hun understeker også at det forventes at saksbehandlerne er fleksible og 

forberedt på å hjelpe til der det trengs. Leder forteller at undersøkelsesgruppen, på grunn av mye 

sykefravær i de andre teamene, for tiden er mer eller mindre generalister i praksis. 

 

Virksomhetsleder  

Team 
undersøkelse/mottak 

Team Tiltak Team Omsorg 

Fagleder 

Kontorfaglig 
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4.2.2 Teamenes oppgaver 

Gjennomgang og avklaring av meldinger gjøres av ledergruppen bestående av virksomhetsleder, 

fagleder og teamleder. Gruppen vurderer og beslutter om en melding henlegges eller skal 

undersøkes videre. Meldinger som skal undersøkes videre fordeles til saksbehandlerne i  

undersøkelsesteamet.  

Undersøkelsesteamet 

Teamet har ansvar for å gjøre videre undersøkelser i en sak hvor det er meldt bekymringsmelding 

og behandle saken innen barnevernlovens frister.   

 

Dersom saken konkluderes med vedtak etter barnevernlovens § 4-4, utarbeider saksbehandler en 

tiltaksplan for vedtaket og saken følges videre opp av tiltaksteamet.  

Tiltaksteamet 

Tiltaksteamets ansvar og oppgave er å sørge for at vedtatte hjelpetiltak iverksettes og følge opp 

både barna, familiene og de som jobber med selve tiltaket i familien.   

 

Nannestad kjøper i dag de aller fleste hjelpetiltak privat3. Kommunens familieteam (fra 2016 del av 

kommunens forebyggende helsevern) ble tidligere «brukt» til mye dette, men revisjonen får opplyst 

at de nå skal jobbe mer forebyggende.  Barnevernet forespør imidlertid alltid først familieteamet, 

men dersom de ikke har kapasitet eller rett kompetanse, sendes oppdraget ut på anbud.  

 

Virksomhetsleder opplyser til revisjonen at det er planlagt å ansette egne familieveiledere, fremfor å 

kjøpe tjenester privat. Dette skal ifølge leder iverksettes når barneverntjenestens videre lokaliteter 

er avgjort4. Det pågår også en dialog blant barnevernlederne på Øvre Romerike om muligheten for å 

etablere et interkommunalt team som kan tilby hjelpetiltak tilsvarende de som i dag kjøpes privat 

(Tertialrapport 1. tertial 2016).  

Omsorgsteamet 

Dette teamets ansvar er å følge opp barn som bor i fosterhjem (eller andre type plasseringer), sette 

inn hjelpetiltak i fosterhjemmet ved behov, støtte og veilede fosterforeldre og følge opp foreldre som 

har mistet omsorgen for barnet/barna.   

 

I tillegg har også temaet ansvar for ettervern, dvs. følge opp de som etter fylte 18 år fortsatt hjelp fra 

barnevernet. Dette arbeidet består blant annet av å bistå i prosessen fra fosterhjem over i egen 

bolig og koordinering med Nav, DPS og andre hjelpeinstanser.  

 

                                                

 

 
3
 Kommunen har sammen med de andre ØRIK-kommunene rammeavtale med et utvalg leverandører. 

Revisjonen får opplyst at hvert enkelt tiltak skreddersys til barnet og/eller familien og konsulenter velges på 

bakgrunn av kompetanse, pris og erfaring. 
4
 Barnevernet har i dag lokaler i brakker bak rådhuset. 
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4.2.3 Kommunens/barnevernets ansvar for forebygging  

Barnevernloven § 3-1 (1992) slår fast at kommunen har ansvar for å følge med på barns og unges 

oppvekstsvilkår og sette inn tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.  

 

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og 

emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. 

 

Barnevernleder opplyser at alle skoler og barnehager har hver sin kontaktperson og at det er 

minimum ett møte pr. halvår, de fleste har flere. I slike møter foregår anonyme drøftinger og 

veiledning av personale vedrørende barn i risikosone. Videre deltar barnevernleder i SLT-gruppe, 

samarbeidsforum med ledere i BUP og kommunesamarbeid. Det er også faste samlinger med 

helsesøstertjenesten, PPT, rus -og psykisk helsetjeneste, politi, støttetjenester, NAV med flere. 

Tjenesten deltar to ganger årlig på samarbeidsmøte med barnehagestyrerne, og tilbyr kurs og 

deltakelse på personalmøter på forespørsel og kapasitet til både barnehager og skole. 

Barneverntjenesten har også deltatt i utarbeidelse av brosjyre for kommunen «Hva gjør du når du er 

bekymret for et barn»?  

4.3 Bemanning  

Barnevernstjenesten i Nannestad hadde per 1. januar 2017 14,6 årsverk fordelt på 15 stillinger, i 

tillegg til en vakant stilling.  

 

Tabellen under viser utviklingen i antall årsverk siden 2013. 

 

Tabell 1 Årsverk Nannestad barneverntjeneste 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 Jan 2017 

Faste 

årsverk 

12,30 12,80 14,40 14,90 14,6 

Midlertidige 

årsverk 

 5,60    

Kilde: Nannestad kommune  

 

 

Midlertidige årsverk er finansiert gjennom styrkningsmidler fra Fylkesmannen. Alle stillinger er 

rapportert5 til KOSTRA.  

I tillegg til virksomhetsleder, fagleder, en merkantil ansatt og en vikar fordeler bemanningen seg per 

01.01.17 som følger:  

                                                

 

 
5
 De midlertidige stillingene er nå ansatt i faste stillinger og rapportert. Kommunens andel av barnevernvakten 

er ikke rapportert til KOSTRA. Det er ukjent om det er justert for sykefravær utover 3 måneder. Vakant stilling i 

omsorgsteamet er rapportert med 50 % som det er ansatt vikar i (e-post fra barnevernleder). 
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 Undersøkelsesteamet: teamleder samt fire saksbehandlere 

 Tiltaksteamet: fem saksbehandlere 

 Omsorgsteamet: to saksbehandlere  

I mars 2017 fikk tjenesten tildelt to nye stillinger til tiltaksteamet.  

 

Revisjonen får opplyst at våren 2017 har flere samtidig sagt opp sin stilling. Både virksomhetsleder, 

fagleder og en av saksbehandlerne i undersøkelsesteamet slutter i sine stillinger våren/sommeren 

2017. Revisjonen får opplyst at ny virksomhetsleder er tilsatt og begynner i stillingen 10. april 2017. 

Nåværende virksomhetsleder blir i sin stilling frem til 10. mai 2017.  

 

Figuren under viser barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk i Nannestad, nabokommunene 

Eidsvoll, Gjerdrum og Nes samt landsgjennomsnittet uten Oslo. Indikatoren sier noe om 

saksmengden per ansatt.  

  

Figur 4 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 

 

 
Kilde: Kostra/Framsikt 

 

Tallene viser at saksmengden i Nannestad er høy sammenlignet med nabokommunen Gjerdrum, 

fylket og landsgjennomsnittet. Saksmengden per ansatt var særlig høy i 2012 og 2013, men har de 

siste årene gått i retning av færre barn med undersøkelse eller tiltak per saksbehandler.  

 

I intervjuer vises det til at tjenesten tross bedre kapasitet likevel oppleves som underbemannet og at 

arbeidsbelastningen pr. saksbehandler er høy.  Det vises til at saksmengde generelt ligger over 

2012 2013 2014 2015 2016

Nannestad 27,1 29,7 23,4 20,3 21,7

Eidsvoll 29,6 29,9 24,9 22,1 23,7

Gjerdrum 13,2 19,6 15,6 15,6 12,7

Nes (Ak.) 22,1 21 24,4 20,6 24,1

Landet uten Oslo 18,1 17 16,4 16,2 15,5

Akershus 0 0 0 0 15,2
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anbefalt saksnivå pr. ansatt6 og over landsgjennomsnittet i KOSTRA (jf. figur 2). Tidvis høyt 

sykefravær medfører at saksmengden i perioder reelt sett er enda høyere.  

Revisjonen har bedt om informasjon om sykefraværet, både utvikling de siste fire årene og 

sykefravær på revisjonstidspunktet.  Tabellen under viser sykefraværet de siste årene.  

 

Tabell 2 Sykefravær 2013-2016, barneverntjenesten  

Sykefravær 

i prosent 

2013* 2014 2015 2016 

Nannestad  17,82 8,02 9,83 

 

Kilde: Nannestad kommune 

*) Statistikk ikke tilgjengelig på grunn av overgang til nytt lønns- og personalsystem (Kilde: Nannestad barnevern, 

årsrapport 2016) 

 

Sykefraværet var særlig høyt i 2014 med 17,82 prosent.  Flere av de som i 2014 var sykemeldt sa 

av ulike grunner senere opp sin stilling. I 2016 var sykefraværet i barnevernstjenesten på 9,83 mot 

7,53 for kommunen som helhet (Nannestad kommune årsrapport 2016). 

 

Virksomhetsleder viser til at tjenesten igjen (vinteren/våren 2017) er i en sårbar situasjon, med 6 

sykemeldinger, hvorav 2 langtidssykemeldte. Sykemeldingene fordeler seg slik:  

 

 Ansatt 1: 50 % sykmeldt i jobb, 50 % tilbake etter påske i ordinært arbeid. 100 % tilbake i 
tiltaksgruppe pr. 10. mai.  

 Ansatt 2: 40 % sykmeldt 

 Ansatt 3: 60 % sykmeldt  

 Ansatt 4: 20 % sykmeldt  

 Ansatt 5: 100 % sykmeldt  

 Ansatt 6: 100 % sykmeldt  
 

Virksomhetsleder opplyser i intervju at det er spesielt tiltaksteamet og i noen grad omsorgsteamet 

som har utfordringer med sykefravær, mens undersøkelsesteamet er mer «robust».  Per 1. april 

2017 er det kun 1, 9 personer på jobb i tiltaksteamet mens resterende er sykmeldt. 

 

De som revisjonen har intervjuet viser til at det er ulike årsaker til sykefraværet, men at 

stressbelastning over tid er en av flere forklaringer. 

 

Mens denne revisjonen pågikk fikk tjenesten tildelt to nye stillinger til tiltaksteamet. Ifølge brev til 

rådmannens ledergruppe (datert 16.03.2017) vil dette bidra til en reduksjon av saker til 18,2 pr. 

                                                

 

 
6
 Det vises her til fagforeningens (FO) anbefalinger om 9-15 saker pr. ansatt i helt årsverk. Det vises også til 

at dette praktiseres ulikt i de kommunale barnevernstjenestene og at det ikke er besluttet fra departementet 

på nåværende tidspunkt (rapport til rådmannens ledergruppe, 16.03.17). 
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årsverk i året, sikre lovpålagte krav og nødvendig kvalitet i størst mulig grad. Videre er den vakante 

stillingen i omsorgsteamet lyst ut for andre gang. Det er gitt tilbud i forhold til denne stillingen, og 

den er besatt 100 prosent fra 1.juni 2017.  Leder viser til at kapasiteten i tjenesten vil være noe 

forbedret når dette er på plass. Dersom økningen i barnevernssaker øker, vil dette imidlertid ikke 

være en tilstrekkelig økning påpeker leder.  

4.4 Konsekvenser av opplevde bemanningsutfordringene/sykefravær 

I intervju vises det til at sykefravær og det som beskrives som en langvarig underbemanning har 

konsekvenser både for de ansatte, kvaliteten på arbeidet som gjøres og i siste instans; for barna og 

familiene. Under følger en redegjørelse for konsekvenser slik lederne og medarbeidere i 

barneverntjenesten beskriver det. 

Flere saker per person 

De mange sykemeldte har medført at fagleder og flere av medarbeiderne i undersøkelsesteamet 

har gått inn som saksbehandlere i tiltaksteamet. Samtlige har etter hva revisjonen forstår, flere 

saker enn hva de opplever som overkommelig, noe som igjen øker faren for utbrenning og 

sykemeldinger. Både fagleder og teamleder opplyser at de som en følge av dette er mindre 

tilgjengelige for oppfølging og veiledning av saksbehandlerne enn det som er ønskelig.  

Mangler og svekket kvalitet  

Tjenesten er organisert i team med spesialister innenfor hvert område. Samtlige av revisjonens 

informanter peker på at det reduserer kvaliteten på arbeidet når man må overta oppgaver for et 

annet team. «Kompetansen på tiltak er ikke like spisset; man er best på undersøkelsesoppgaver» 

sier en. Informantene forteller også at blir det mindre tid til å følge opp egne primæroppgaver når 

man må overta oppgaver fra andre team. En av informantene sier:  

Akkurat nå er det propper i saksbehandlingen på grunn av fravær og vakanse i de ulike teamene. 

Tiltaksgruppa kan bli sittende med fosterhjemssaker som egentlig omsorgsgruppa skulle ha hatt. 

Barnevernleder viser til at tjenesten særlig har utfordringer med å følge opp hjelpetiltak og evaluere 

tiltaksplaner; oppgaver som er tillagt tiltaksgruppa. Tall fra Fagsystemet Familia viser at det per 

31.03.17 var 5 barn med hjelpetiltak uten tiltaksplan, i mai (11.05.17) hadde dette tallet økt til 12. I 

mars var det 11 barn med hjelpetiltak som ikke var blitt evaluert, i mai var dette redusert til 2.  

 

Dette bekreftes av saksbehandlerne revisjonen har intervjuet; de har ikke kapasitet til å evaluere 

hjelpetiltakene godt nok, eller opprettholde et tett nok samarbeid med familiene. Som eksempel 

vises til at man kanskje ikke snakker med det aktuelle barnet, men innhenter informasjon om barnet 

fra andre instanser. Eller at det går for lang tid mellom kontaktpunkter, og man går glipp av 

informasjon eller mister eller reduserer flyt i saken. Det kan også være vanskeligere å få tak i hva 

som er kjerneproblemet hos barnet eller i familien, og en kan dermed stå i fare for å sette inn tiltak 

på symptomer og ikke på det som er hovedproblemet. Alt dette kan igjen øke risikoen for at 

tiltakene varer lenger enn nødvendig, eller at barna/familien ikke får det tiltaket som er mest 

hensiktsmessig. Flere påpeker at dette igjen kan medføre høyere kostnader for kommunen enn 

nødvendig, uten at det er lett å vise til konkrete tall på dette.   
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Det er også tidvis utfordringer når det gjelder oppfølging av barn i fosterhjem og ikke alle barn får 

den oppfølgingen de har krav på. Tall fra fagsystemet Familia viser at det per 31.03.17 var 11 barn 

som ikke hadde fått den oppfølgingen de har krav på. Per 11.05.17 var dette tallet redusert til 7.  

 

Det pekes også på at mange sykemeldinger og underbemanning i enkelte situasjoner kan føre til at 

man opplever å måtte gå på kompromiss med egen forståelse av hva man ideelt sett ønsker å 

gjøre. 

 

Videre trekkes det frem at manglende kapasitet fører til at det ikke blir tilstrekkelig tid til 

kompetanseheving og etterutdanning. Innføring av nye metoder og verktøy kan også være 

vanskelig å få til i pressede perioder. 

Forebyggende arbeid 

Det vises også i intervjuer til at barneverntjenestens mulighet til å være tidlig inne svekkes med 

mange sykemeldte. Flere peker på at det for tiden er lite tid til å gjennomføre samarbeidsmøter med 

andre kommunale tjenester og lite tid til tverrfaglig arbeid. 

Etterslep eller manglende dokumentasjon i Familia 

Det vises også til at kapasitetsmangel og sykefravær i enkelte tilfeller fører til etterslep med hensyn 

til dokumentasjon i fagsystemet Familia. Selv om det er satt av bunden tid til dette må man prioritere 

andre oppgaver; «ting glipper ikke, men oppgavene blir ikke ferdigstilt like fort som ønskelig» 

forteller en av saksbehandlerne. Det vises til at det også kan bli avvik i fagsystemet.  

4.5 Ressursbruk  

I dette kapittelet presenterer vi først tall fra KOSTRA som viser kommunens netto driftsutgifter til 

barnevernområdet sammenlignet med utvalgte nabokommuner og landsgjennomsnittet uten Oslo.  

Deretter går vi nærmere inn på kommunens budsjett- og regnskapstall for årene 2012-2016.  

4.5.1 Kostra nøkkeltall 

Ressursbruks- og prioriteringsindikatorer beregnes ved å fordele utgifter til en tjeneste på antall 

innbyggere i målgruppen for tjenesten. Indikatorene er således et gjennomsnittstall for kostnader 

per innbygger. Netto driftsutgifter er en ressurs- og prioriteringsindikator og synliggjør kommunens 

utgifter etter at refusjoner, egenbetalinger og tilskudd er trukket fra (KS sammenstillingsnotat 2015).  

 

Barneverntjenestens primærmålgruppe er barn og unge i alderen 0-17 år. Figuren under viser 

kommunes netto driftsutgifter per innbygger i denne målgruppen, sammenlignet med 

nabokommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes, landsgjennomsnittet uten Oslo, fylket og Kostragruppe 

7.  
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Figur 5 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år (konsern) 

 

 
Kilde: Kostra/Framsikt 

 

Økningen i kommunens utgifter fra 2012 forklares med økende saksmengde og stadig mer alvorlige 

saker med flere akutte plasseringer utenfor hjemmet (Nannestad kommunes årsmelding 2014 og 

2015).  

 

Tallene viser at Nannestad sammen med Nes har høyere netto driftsutgifter per barn i målgruppen 

0-17 år enn Eidsvoll, Gjerdrum, kostragruppen, fylket og landsgjennomsnittet uten Oslo. Dette 

gjenspeiler trolig at det er forskjeller i kommunenes behov for barneverntjenester (KS 

Effektiviseringsnett verk 2015). Behov for tjenester er igjen knyttet til befolkningssammensetning, 

levekår og folkehelse slik som andel skilte/separerte, sosialhjelp, uføretrygd, andel innvandrere, 

utdanningsnivå mv. (Ibid.). Tall fra KOSTRA viser at Nannestad skiller seg ut fra de andre 

kommunene ved at de har høyere andel barn med undersøkelser, en lavere andel undersøkelser 

som blir henlagt og en høyere andel barn med barneverntiltak (se figur 10, kapittel 5.1.1).  

 

Forskjeller i kommunenes utgiftsbehov (ressursbehov) korrigeres for noen av disse forskjellene i 

inntektssystemet. Basert på kostnadsnøkler i Grønt hefte/statsbudsjettet er barnevernet i Nannestad 

beregnet til å være 5,8 prosent tyngre å drive enn landsgjennomsnittet (KS sammenligningsmodell 

2015 og Grønt hefte). Korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, framstår Nannestad noe nærmere 

2012 2013 2014 2015 2016

Nannestad 7919 9941 11592 9980 10155

Eidsvoll 6205 6727 7696 7855 8834

Gjerdum 6220 5740 7243 6147 6129

Nes 6430 7498 10068 10254 10939

Kostragruppe 7 6543 6545 7313 7675 7969

Akershus 5265 5563 6291 6481 7075

Landet uten Oslo 6798 7192 7965 8331 8870
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landsgjennomsnittet per innbygger. Kostnadsnøklene i inntektssystemet viser at kommunen 

kompenseres noe over landsgjennomsnittet gjennom rammetilskuddet innenfor barnevern (ibid). 

 

De to neste figurene viser netto driftsutgifter til barnevernet per barn i barnevernet. Figur 5 viser 

netto driftsutgifter per barn med tiltak eller undersøkelse. Figur 6 viser netto driftsutgifter per barn 

med tiltak.   

 

Figur 6 Netto driftsutgifter til barnevernet per barn i barnevernet (f. 244, 251, 252, konsern) 

 

 
Kilde: Kostra/Framsikt 

 

Tallene for 2016 viser at Nannestad ligger på nivå med nabokommunene når det gjelder netto 

driftsutgifter per barn med tiltak eller undersøkelse, med unntak av Nes som ligger høyere. Snittet 

for landet ligger også høyere enn for Nannestad.  

  

2012 2013 2014 2015 2016

Nannestad 83805 82140 101455 97852 97204

Eidsvoll 78865 69283 89139 91890 99195

Gjerdum 115651 81718 96197 78992 97633

Nes 95458 96542 101643 111622 115846

Landet uten Oslo 97806 99163 107250 109871 113168
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Figur 7 Netto driftsutgifter per barn med tiltak (f. 244, 251, 252, konsern) 

 

 

Kilde: Kostra/Framsikt 

 

Figuren viser at Nannestad har lavere netto driftsutgifter per barn med tiltak enn både Eidsvoll, 

Gjerdrum og Nes, samt snittet for landet uten Oslo. 

 

Framsikt7 utarbeider effektivitetsindekser for kommunens ulike tjenesteområder, deriblant 

barnevernet. Effektivitet defineres som resultater/kostnader og sier noe om hvor mye nytteverdi 

kommunen får for pengene8. Effektivitetsindeks over 100 betyr mer effektiv enn 

landsgjennomsnittet.  

 

Tabellen under viser effektivitetsindeksen for Nannestad sammenlignet med nabokommunene 

Eidsvoll, Gjerdrum og Nes.  

  

                                                

 

 
7
 Framsikt lager nettbaserte verktøy for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging 

(Framsikt.no) 
8
 For barnevern er kostnader brutto driftsutgifter (summen av 244,251 og 252) mens produksjonen er utregnet 

ved hjelp av indikatorene barn med undersøkelse i forhold til behovskorrigert innbyggertall, barn 0-17 år 

omfattet av tiltak i forhold til behovskorrigert innbyggertall og andel ansatte med fagutdanning. Indikatorene er 

vektet ulikt. Effektivitetsmålingen er basert på metoder fra Teknisk beregningsutvalg og Senter for økonomisk 

forskning (SØF). Kilde: Framsikt 

2013 2014 2015 2016

Nannestad 140460 146295 146778 143514

Eidsvoll 120771 164016 156754 170 000

Gjerdum 130275 144295 129849 162169

Nes 190341 197018 210502 228532

Landet uten Oslo 149840 165246 171922 180278
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Tabell 3 Effektivitetsberegning 

 2015 2016 

Nannestad 117 119 

Eidsvoll 112 0 

Gjerdrum 136 116 

Nes 80 88 

Kilde: Framsikt 

 

Ifølge disse tallene er både Nannestad, Eidsvoll og Gjerdrum mer effektive enn 

landsgjennomsnittet, mens Nes er mindre effektive. Jo høyere indeks jo mer effektiv. Tallene kan 

forstås dit hen at Nannestad ligger «bedre an» enn nabokommunene sett i forhold til 

landsgjennomsnittet.    

4.5.2 Budsjett- og regnskapsutvikling 

Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for barnevernet i Nannestad i perioden 2012-2016.  

 

Tabell 4 Budsjett og regnskapstall for barneverntjenesten i Nannestad, 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Budsjett 19 385 000 23 897 000 22 767 000 26 528 000 28 516 000 

Regnskap 22 112 656 25 606 661 31 339 288 27 845 508 30 421 273 

Avvik -2 727 656 -1 709 661 -8 572 288 -1 317 508 -1 905 273 

Avvik i prosent 14,1 7,2 37,7 5,0 6,7 

Kilde: Nannestad kommune, regnskapsdata for barneverntjenestens ansvar (20630 til og med 2014 og 12705) 

 

Fra 2012 til 2016 har budsjettet for barneverntjenesten økt med over 9 millioner kroner. I flere år har 

tjenesten brukt mer midler enn det som var budsjettert. Merforbruket var størst i 2014 med ca. 8,5 

millioner, mens det i 2015 og 2016 var et betydelig mindre merforbruk.  I årsmelding for 2015 

forklares avviket med tre forhold:  

 

 Høyt sykefravær blant saksbehandlere og ledelse samt høyt arbeidspress i form av mange 

og alvorlige saker førte til et betydelig merforbruk innen konsulenttjenester og vikartjenester 

 Mange og uforutsette akuttsaker mot slutten av 2013 førte til et merforbruk på budsjettet for 

tiltak utenfor hjemmet i 2014 

 Mange og alvorlige saker medførte behov for spesialkompetanse fra eksterne 

kompetansemiljø, både i og utenfor hjemmet. 

 

Det vises til at antall saker og kompleksiteten har stor betydning for om budsjettet overholdes eller 

ikke. Mulig merforbruk ble varslet i tertialrapporter både av virksomheten og av rådmannen for 

foregående år. Merforbruket for 2016 ble på 1,9 millioner kroner av et justert budsjett på 28,5 

millioner kroner, eller 6,7 prosent. Revisjonen har sett nærmere på regnskapstall for barnevernet i 
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Nannestad for årene 2014 til 2016. Vi har satt opp tre tabeller som mer detaljert viser bruken av 

pengene på de tre funksjonene i barnevernet. Tabellene er tatt med som vedlegg til rapporten. 

 

Grunnlaget for statistikk på barnevernsområdet er regnskapsdata. Regnskapsdata er kommunens 

utgifter og inntekter på barnevernsområdet. Regnskapsdata fra kommunen kan i likhet med 

statistikk i KOSTRA avgrenses til de tre barnevernsfunksjonene. 

Saksbehandling 

Barneverntjenestens utgifter til saksbehandling (funksjon 244) omfatter ifølge kostraveiledningen for 

2016: 

 Drift av barneverntjenesten 

 Saksbehandling som gjennomføres av ansatte eller engasjert personell i barneverntjenesten 

 Barnevernberedskap/barnevernsvakt 

 Utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling 

 Utgifter til tolk 

 Utgifter til drift, vedlikehold og leie av lokaler til barneverntjenesten  

 

Utgifter og inntekter på funksjon 244 gir uttrykk for hva det koster å drive barneverntjenesten, både 

lønn til egne ansatte, innleide saksbehandlerkapasitet samt utgifter til sakkyndig bistand og advokat. 

Barnevernsvakten som kommunen deltar i, inngår også her i likhet med IKT-utgifter til DGI for 

fagsystemet Familia. På inntektssiden framkommer sykelønn og refusjon fra fylkesmannen for 

videreføring av stillinger. I tillegg deltar kommunen i et BUP/ barnevernprosjekt og lønnsutgiftene til 

deltakelse i dette prosjektet refunderes fra Helse Sør Øst (2. tertial 2016 barnevern Nannestad).   

 

Barneverntjenesten har ingen egen «byggfunksjon» i KOSTRA. Det innebærer at utgifter til drift og 

vedlikehold av barnevernets lokaler er med på funksjon 2449. Innleie av kontorer (brakkerigg) beløp 

seg til i overkant av 1 million kroner i 2014 og 2015. I 2016 er husleien plassert på funksjon 130, 

administrasjonskostnader10 og inngår ikke i KOSTRA. 

Barneverntiltak når barnet ikke er plassert 

Funksjon 251 omfatter ifølge kostraveiledningen for 2016: 

 Utgifter til hjelpetiltak for barn og familier 

 Utgifter til plasser i sentre for foreldre og barn 

 Tiltaksstillinger i barneverntjenesten 

 

Kommunen har ingen egne tiltaksstillinger i barneverntjenesten, noe regnskapet gjenspeiler. Utgifter 

til hjelpetiltak for barn og familier viser at kommunen bruker om lag 4 millioner kroner i året på dette. 

                                                

 

 
9
 Bokført på ansvar 62012 drift kommunehus, fam.sent., Mikkeltun, funksjon 244 og art 190 i regnskapet for 2014 og 2015 

(utskrift av kommuneregnskapet). 
10

Husleien regnes med i flere indikatorer, for eksempel netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, 

andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) og netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i 

barnevernet. 
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De øvrige utgiftene dreier seg for eksempel om bidrag og dekning av barnehage og SFO for barn 

som bor hjemme.  

 

Regnskapet viser at kommunen benytter ordninger som besøkshjem og støttekontakter i begrenset 

utstrekning. I 2016 hadde kommunen utgifter til plasser på foreldre barn senter på nærmere 0,5 

millioner kroner som det ikke var budsjettert med (2. tertial 2016 barnevern).  

Barneverntiltak for barn plassert av barnevernet 

Funksjon 252 omfatter ifølge kostraveiledningen for 2016: 

 Fosterhjem, akuttplasseringer, institusjon, bofellesskap (bofellesskap gjelder bolig med 

oppfølging) 

 Hjelpetiltak iverksatt i tillegg til plassering 

 Tilsynsfører i fosterhjem 

 

De største utgiftspostene her er fosterhjem og iverksatte hjelpetiltak for barn som er plassert utenfor 

hjemmet. I tillegg har kommunen tilleggsutgifter i forbindelse med hjelpetiltakene; så som bidrag til 

samvær, veiledning til fosterforeldre, dekning av barnehage og SFO. Kommunen har også utgifter til 

besøkshjem og støttekontakter for barn som har plasseringsvedtak, men utgiftene til dette er ikke 

store. 

 

Kommunen kjøper plasser fra staten for 4,2 millioner i 2016 mot budsjettert 3,4 mill. kroner. Dette er 

plasseringer utenfor hjemmet, der avtalene er regulert gjennom Bufetat. Hovedsakelig dreier det 

seg om beredskapshjem, forsterkede fosterhjem, ettervern i fosterhjem, samt tre plasseringer 

utenfor hjemmet i institusjon.  Nannestad barneverntjeneste hadde kun en ny akuttplassering i 2016 

og denne plasseringen ble avsluttet i løpet av kort tid (barnevernleder).   

4.6 Oppsummering 

Barneverntjenesten har siden 2010 vært organisert i team med henholdsvis et team for 

undersøkelse/mottak, et for tiltak og et for omsorg med spisskompetanse innenfor hvert team. 

Tidligere var tjenesten organisert etter generalistmodellen hvor en og samme saksbehandler følger 

barnet og familien i alle faser.  

 

Barnevernstjenesten hadde per januar 2017 14,6 årsverk fordelt på 15 personer, i tillegg til en vikar. 

KOSTRA-tall viser at saksmengden per ansatt i tjenesten er høy sammenlignet med blant annet 

landsgjennomsnittet og Akershus fylke. Tallene viser også at saksmengden per årsverk gradvis har 

blitt mindre siden 2012.  

 

Sykefraværet i tjenesten er periodevis høyt, med 17,82 prosent i 2014. I 2016 var sykefraværet på 

9,83 prosent. På revisjonstidspunktet er tjenesten igjen i en sårbar situasjon med mange 

sykemeldte.  
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I intervjuene vises det til at sykefravær og underbemanning har en rekke konsekvenser som blant 

annet mange saker per person, mindre tilgjengelige ledere, dårligere oppfølging av tiltak og barn i 

fosterhjem, samt svekkelse av det forebyggende arbeidet.  

 

Nannestad har høyere netto driftsutgifter per barn i alderen 0-17 år enn både landsgjennomsnittet, 

fylket, Eidsvoll og Gjerdrum. Forskjeller i utgifter kan ha mange årsaker, blant annet kan behovet for 

barneverntjenester variere. Dette kan igjen ha sammenheng med ulikheter i 

befolkningssammensetning, levekår og folkehelse. Når det gjelder netto driftsutgifter per barn i 

barnevernet ligger kommunen lavere enn både landet, og nabokommune Eidsvoll, Gjerdrum og 

Nes. Effektivitetsberegninger11 viser at Nannestad får «mer barneverntjenester for pengene» enn 

landsgjennomsnittet.  

 

Barneverntjenestens budsjett har økt med over 9 millioner kroner siden 2012. Kommunen har også 

årlig brukt over budsjett, særlig høy var merforbruket i 2014. Dette forklares blant annet med innleie 

av konsulenter og spesialkompetanse som følge av høyt sykefravær og mange alvorlige saker. 

Antall saker og kompleksiteten i disse har stor betydning for om budsjettet overholdes eller ikke. Det 

er derfor av viktig at mulige budsjettavvik meldes slik praksis er i Nannestad (tertialrapportene for 

2016). 

 

                                                

 

 
11

 Framsikt 



35/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS - 15/00071-50 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS : Rapport Nannestad_Barneverntjenesten

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

BARNEVERNTJENESTEN  Side 24 

 

5 SAKSUTVIKLING I BARNEVERNTJENESTEN  

I dette kapitlet besvares undersøkelsens andre problemstilling:  

 

 Hva er omfanget av meldinger, undersøkelser og ulike typer hjelpetiltak i tjenesten i perioden 

2013-2016?  

 

Først redegjør vi for utviklingen i oppgaver til barnevernet i Nannestad, avgrenset til meldinger, 

undersøkelser og tiltak for perioden 2013-2016. Deretter sammenligner vi andelen meldinger, 

undersøkelser og tiltak i Nannestad med tilsvarende i Eidsvoll, Gjerdrum og Nannestad, fylket og 

landet uten Oslo. Analysen her er avgrenset til å gjelde 2016. Til slutt ser vi på utviklingen i bruken 

av ulike tiltak i de samme kommunene.  

5.1 Saksutvikling - Nannestad 

Figuren under viser hhv. antall bekymringsmeldinger, meldinger som gikk videre til undersøkelse 

undersøkelser som førte til tiltak i perioden 2012-2016.  

 

Figur 8 Saksutvikling 2012-2016 

Nannestad (N) 

 
Kilde: Rapportering til fylkesmannen (2012) og Kostra/Framsikt 2013-2016 

 

Tallene viser at antall meldinger i året varierer, med en topp i 2013. Antall meldinger som ble 

konkludert med videre undersøkelse ligger nært opp til antall meldinger i samme periode noe som 
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viser at Nannestad undersøker de fleste meldinger. Barnevernleder opplyser i intervju at det er en 

bevisst politikk i tjenesten å ha en høy terskel for å henlegge meldinger, men at det er den 

barnevernfaglige vurderingen i hver enkelt sak som er det avgjørende. Antall undersøkelser som 

førte til et barnevernstiltak følger utviklingen for meldinger og undersøkelser.  

 

Figuren viser at tilfanget av meldinger var særlig høyt i 2013. Virksomhetsleder mener dette kan ha 

sammenheng med tjenestens fokus på forebygging og samarbeid med både skoler, barnehager og 

helsestasjon forut for denne perioden og at meldinger økte som en følge av dette. Hun viser også til 

at omdømmet til barnevernet i Nannestad er styrket de senere år, noe som også påvirker omfanget 

av meldinger. 

 

I kommunens årsmeldinger de siste årene vises det til at kompleksiteten og alvorlighetsgraden i 

meldingene har økt med mer vold, rus og psykiske lidelser. Barnevernleder viser til at det spesielt i 

2014 og i 2016 kom en «bølge» med grove saker, blant annet alvorlige voldssaker og 

overgrepssaker i tillegg til flere alvorlige trusler mot ansatte i barneverntjenesten. Det vises også til 

at det de siste årene har vært flere barnerike familier med stort hjelpebehov. 

 

Figuren under viser hvordan tiltakene som er iverksatt i Nannestad fordeler deg på ulike typer av 

barnevernstiltak.  

 

Figur 9 Omfang av ulike typer tiltak (hjelpetiltak og omsorgstiltak)  

Nannestad 2013-2016 (N) 

 
Kilde: Kostra/Framsikt 
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Som figuren viser gis hovedtyngden av tiltakene i hjemmet, enten i form av tiltak som har som mål å 

styrke foreldreferdigheter, eller tiltak for å styrke barnets utvikling. Tiltak for å styrke 

foreldreferdigheter har økt noe siden 2013, mens tiltak for å styrke barnets utvikling har gått noe 

ned.  

 

Kategorien «foreldreferdigheter» omhandler tiltak som skal styrke foreldrene i rollen som foreldre, 

slik som MST (multisystemisk terapi)12 , PMTO (Parent Management Training Oregon)13  sentre for 

foreldre og barn, råd og veiledning, hjemmekonsulent osv. Kategorien «barnets utvikling» 

omhandler tiltak som SFO, fritidsaktiviteter, økonomisk hjelp, besøkshjem, støttekontakter, 

samtalegrupper osv. (KS Effektiviseringsnettverk, sammenstillingsnotat 2015). 

 

Mange av tiltakene som settes inn i hjemmet kjøpes primært privat, enten av konsulentselskaper 

som har spesialisert seg på ulike typer tiltak, eller privatpersoner som ønsker å være besøkshjem 

eller støttekontakt. Tiltakene og effekten av disse følges imidlertid opp av barnevernstjenestens 

tiltaksteam.  

 

Tiltak hvor det inngås et samarbeid med andre tjenester er også et mye brukt tiltak. Dette kan være 

nettverksmøter, ansvarsgruppe, familieråd m.m. Tallene viser at også denne type tiltak har økt fra 

2013 til 2016.   

 

På spørsmål om tjenesten opplever at de har tilgang til de riktige hjelpetiltakene gis det uttrykk for at 

det hadde vært ønskelig med flere lavterskeltiltak. En av informantene sier det slik:  

Noen tiltak blir nesten for spesialiserte og noen ganger er det behov for tiltak som er litt mer 

universelle og praktiske (…) tiltak som møter småproblemene og kan forebygge, en form for 

lavterskeltilbud på hverdagsoppfølging. 

Dette trenger ikke være en person med barnefaglig bakgrunn, men f.eks. miljøterapeuter eller andre 

som kan bistå med bo-veiledning og andre praktiske gjøremål. Det vises til at enkelte slike tiltak 

tilbys hos andre tjenester som NAV og støttetjenesten i kommunen.  

 

Revisjonen opplyses om at det i liten grad brukes støttekontakter og besøkshjem da dette er 

vanskelig å rekruttere. Kommunens regnskapstall viser også at det brukes svært lite penger på 

denne type tiltak.  

 

Når barnet plasseres utenfor hjemmet er fosterhjem det mest brukte tiltaket. Bruk av fosterhjem som 

tiltak har økt noe i perioden; fra 32 i 2013, til 41 i 2016.  

                                                

 

 
12

 Behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker - et alternativ til plassering utenfor 

hjemmet (12-18 år) (bufdir.no). 
13

 PMTO er et behandlingstilbud til familier med barn som viser tydelige tegn på atferdsvansker (3-12 år) 

(bufdir.no). 
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Barnevernleder opplyser i e-post til revisjonen at det for perioden 2012-2016 var flest 

omsorgsovertakelser etter § 4-12 (vedtak om å overta omsorgen for et barn)  i barnevernloven, men 

også frivillige plasseringer i nettverk.  Hun opplyser at statistikken også omfatter akuttplasseringer, 

adopsjon og tvangsplasseringer og at det i alt er 39 barn som er omfattet av statistikken for denne 

perioden. Det vises til at ett og samme barn kan ha vært akuttplassert, omsorgsplassert og adoptert 

innenfor en og samme periode. Vedtakene om plassering fordelte seg i perioden 2012-2016 på:  

 25 vedtak om omsorgsovertakelse (§ 4-12) 

 17 vedtak om midlertidig akuttplassering (§ 4-6)  

 4 vedtak om plassering/tilbakehold i institusjon uten eget samtykke (§ 4-24/4.25)  

 4 vedtak om fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon (§ 4-20) 

 

Kommunen har ikke hatt plasseringer i institusjon siden 2013. Revisjonen får opplyst at dette er en 

villet utvikling og at det ikke er ønskelig med plasseringer i institusjon. 

5.1.1 Saksomfang - sammenligning 

Tabellen under viser saksomfanget i barneverntjenesten i Nannestad sammenlignet med 

nabokommunene Gjerdrum, Eidsvoll og Nes og snittet for landet i 2016. Her har vi tatt utgangspunkt 

i tall for dekningsgrad i KOSTRA som viser hvor stor andel av (kjerne)målgruppen (0-17 år) som 

mottar tjenester. 

 

Figur 10 Saksomfang sammenligning, 2016 (foreløpige tall for 2016) 

 Nannestad Gjerdrum Eidsvoll Nes Akershus Landet 

Andel barn med 

meldinger 

6,5 4,2 5,5 6,4 4,2 4,6 

Andel 

meldinger som 

går til 

undersøkelse 

88,1 80,3 83,8 86,4 86,1 81,3 

Andel barn med 

undersøkelse 

6,6 4,1 5,6 6,4 4,4 4,7 

Andel 

undersøkelser 

som førte til 

tiltak 

52,5 41,3 40,6 29,7 39,8 42,8 

Andel barn med 

barnevernstiltak 

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

Kilde: Framsikt/Kostra  

 

Tallene for 2016 viser at Nannestad har:  

 Høyere andel barn med melding ift antall innbyggere 0-17 år 

 Høyere andel meldinger som går til undersøkelse 

 Høyere andel barn med undersøkelse ift antall innbyggere 0-17 år 
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 Høyere andel undersøkelser som fører til tiltak 

 Høyere andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 

Tall fra KOSTRA viser at kommunen har en langt større andel undersøkelser som konkluderes med 

tiltak og en større andel tiltak enn nabokommunene og landsgjennomsnittet14. 

Sammenstillingsnotatet fra KS Effektiviseringsnettverk 2015 viser at Nannestad også har en høyere 

andel barn med undersøkelser og tiltak (ift. innbyggere 0-17 år) enn både Ullensaker, Råde, 

Andebu, Ski med flere (KS sammenstillingsnotat 2015). 

 

I sammenligningen fra KS vises det til at behovet for barneverntjenester varierer mellom kommuner 

og at det blant annet har sammenheng med levekår og folkehelse som f.eks. andel skilte/separerte, 

andel som mottar sosialhjelp, uføretrygdede, andel innvandrere, befolkningens utdanningsnivå m.m. 

Det vises også til at enkelte levekårsutfordringer opptrer samtidig og virker gjensidig forsterkende, 

og det er ikke alltid mulig å isolere årsak og virkning, eller å kontrollere for utenforliggende variable. 

Det er eksempelvis vanskelig å tallfeste årsaksforhold og påvirkningsstyrke for familiebakgrunn, 

arbeidsledighet, rus, økonomi, helse, utdanningsnivå osv. 

 

I kommunens årsmeldinger for årene 2013, 2014 og 2015 pekes det på at kommunens relativt sett 

høye andel barn med barneverntiltak er i samsvar med forventninger i lys av levekårsstatistikken. 

Folkehelseprofilen for Nannestad (Folkehelseinstituttet 2016) viser at kommunen kommer dårligere 

ut enn landsgjennomsnittet på mange indikatorer som omfatter levekår og folkehelse. I intervjuene 

vises det til at dette nok bidrar til flere barnevernssaker og også vanskeligere og mer alvorlige saker 

enn kanskje mer sentralt beliggende kommuner.  

 

Graden av forebygging i en kommune og utøving av det barnevernfaglige skjønnet er også faktorer 

som kan påvirke andelen barnevernstiltak.  

 

Virksomhetsleder mener at kommunen har et godt et grunnlag for forebyggende arbeid, med tidlig 

innsats for å fange opp barn som trenger hjelp.  

 

Barneverntjenesten har et nært samarbeid med helsesøstertjenesten, skolehelsetjeneste, rus- og 

psykisk helsetjeneste, skole, barnehage, PPT, politi, BUP, Nav, med flere.  Det gjennomføres 

rutinemessige møter og skoler og barnehager har hver sin faste kontaktperson i barnevernet. 

Barneverntjenesten har over tid vært aktivt ute for å informere skoler, barnehager og andre 

offentlige instanser om barneverntjenestens oppgaver, mandat og om offentlig meldeplikt. 

Satsingen på forebygging og kompetanse innen barnehage og skole kan gi flere meldinger, men det 

gir også mulighet til å sette inn hjelpetiltak tidligere med større mulighet for å lykkes  påpeker 

barnevernleder. Barnevernleder peker også på at kommunens kompetanse på hva som er 

barneverntjenestens mandat antas å ha økt på grunn av satsning på et mer åpent barnevern.  I 

årsrapport for 2015 pekes det imidlertid på at det er et behov for å styrke det forebyggende arbeidet 

                                                

 

 
14

 Dette gjelder for hele perioden 2013-2016, tallene ikke gjengitt her. 
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i kommunen. Kommunen etablerte i 2016 en egen forebyggende virksomhet, dette for å styrke 

kommunens arbeid med tidlig innsats. Barnevernleder uttrykker i intervju at dette er en strategi 

tjenesten støtter opp under. Forebyggende tjeneste, skal sammen med helsestasjonen, være er et 

lavterskeltilbud til kommunens innbyggere, hvor de eksempelvis kan motta råd og veiledning knyttet 

til samspill mellom barn og foreldre, noe som på sikt kan avlaste barneverntjenestens kontakt med 

enkelte familier. Satsningen skal sikre at familier får rask og riktig hjelp, fra riktig tjeneste.   

 

Ulik praksis og skjønnsmessig vurdering vil også spille inn, samt utøvelse av barnevernfaglig 

kunnskap, f.eks. ulike forskjeller i hvilken hjelp som gis og av hvilken instans i kommunen.  I 

intervjuer vises det til at barneverntjenesten jobber kontinuerlig med å sikre at rett sak kommer til 

rett bord og at saker som kommer til barnevernet faktisk er reelle barnevernssaker. Det vises i 

intervjuer til at det de siste årene har vært et fokus på styrket veiledning av andre instanser slik at 

barnevernet får «de riktige» sakene.  

5.1.2 Type barneverntiltak - sammenligning 

I KOSTRA skilles det mellom tiltak som ikke innebærer plassering utenfor hjemmet og tiltak som 

innebærer plassering utenfor hjemmet15.   

 

Figurene under viser hhv. hvor stor andel barn i Nannestad med tiltak som ikke er plassert (tiltak i 

hjemmet) og barn med tiltak som er plassert (tiltak utenfor hjemmet) i forhold til antall innbyggere i 

kjernemålgruppen for barneverntjenester (0-17 år) og sammenlignet med nabokommunene og 

landsgjennomsnittet. Tall for fylket og kostragruppen foreligger ikke.  

  

                                                

 

 
15

Inkluderer både frivillige plasseringer og plasseringer som følge av omsorgsovertagelse etter § 4-12.  
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Figur 11 Andel barn med tiltak som ikke er plassert ift. antall innbyggere 0-17 år (f. 251) 

 

 
Kilde: Kostra/Framsikt 

 

  

2013 2014 2015 2016

Nannestad 4,7 5,8 5,3 5,3

Eidsvoll 3,5 3,2 3,5 3,6

Gjerdrum 3,1 4 3,6 2,8

Nes 2,1 2,9 2,8 2,6

Landet uten Oslo 0 3,1 3,2 3,2

0

1

2

3

4

5

6

7

P
ro

s
e
n

t 



35/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS - 15/00071-50 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS : Rapport Nannestad_Barneverntjenesten

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

BARNEVERNTJENESTEN  Side 31 

 

Figur 12 Andel barn med tiltak som er plassert ift. antall innb. 0-17 år (funksjon 252) 

 

 
Kilde: Kostra/Framsikt 

 

Tallene viser at det for Nannestad både har vært en økning i barn med tiltak som ikke er plassert i 

forhold til målgruppen, mens barn som er plassert varierer mer fra år til år. 2014 var det året med 

høyest andel barneverntiltak både i og utenfor familien i Nannestad.  

 

Som tidligere vist (figur 9) har Nannestad en høyere andel barn med barneverntiltak enn 

sammenligningskommunene. Figur 10 og 11 viser at det er særlig når det gjelder hjelpetiltak i 

familien at Nannestad skiller seg ut, mens det for plasseringer utenfor familien ikke synes å være 

like store forskjeller. Nannestad ligger imidlertid, sammen med Nes, i øverste sjikt av 

sammenligningskommunene når det gjelder plasseringer utenfor familien sett i forhold til 

målgruppen.  

 

Det opplyses i intervjuer at tjenesten har et høyt fokus på å sette inn gode hjelpetiltak i familien for å 

unngå omsorgsplasseringer. Det vises også til at det legges vekt på å tilby hjelpetiltak der familier 

ønsker hjelp og er motivert for endring, selv om det kunne vært grunnlag for å vurdere behov for 

omsorgsovertagelse. Det pekes på at dette er en bevisst prioritering fra tjenestens side og som 

også anses som viktig sett i et etisk perspektiv. «Barnets behov står sterkest, men også minste 

inngreps prinsipp og nettverksarbeid» sier en av saksbehandlerne revisjonen har intervjuet. Det 

understrekes at omsorgsovertagelse er siste løsning der hvor omfattende hjelpetiltak har vært prøvd 

ut over tid uten forbedring i omsorgssituasjonen.   

 

2013 2014 2015 2016

Nannestad 1,8 2,2 1,5 1,8

Eidsvoll 1,3 1,5 1,5 1,6

Gjerdrum 1 1 1,1 1

Nes 1,7 2,2 2 2,2

Landet uten Oslo 1,7 1,7 1,7
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Barnevernleder opplyser for øvrig at Nannestad erfaringsmessig har få saker som avvises i 

Fylkesnemnda og få saker hvor Fylkesmannen åpner tilsyn, selv om dette kan variere noe årlig. 

Hun opplyser videre at Fylkesnemnda har innført samtaleprosess som behandlingsmetode for å 

finne alternative løsninger for barnet.  Dette vil kunne ha betydning for om barn plasseres utenfor 

hjemmet, eller om hjelpetiltak nok en gang prøves ut. Barnevernleder mener en slik samtaleprosess 

er positivt og viser til at tjenesten har bidratt til dette i flere saker. 

 

Ser vi imidlertid på antall barn som bor i fosterhjem sett i forhold til det totale antall barn som har et 

barnevernstiltak i hhv. Nannestad og sammenligningskommunene viser tallene følgende:  

 

Tabell 5 Andel barn med tiltak fosterhjem av totalt antall barn med tiltak ila året.  

2016 Barn med tiltak ila 

året 

Barn med tiltak 

fosterhjem ila året 

Prosentandel 

Nannestad 212 41 19,3 

Gjerdrum 59 14 23,7 

Eidsvoll 290 66 22,7 

Nes 220 61 27,7 

Landet uten 

Oslo 

49191 11815 24 

Kilde: Kostra/Framsikt 

 

Tabellen viser at Nannestad har en relativt sett lavere andel barn som bor i fosterhjem enn 

sammenligningskommunene og snittet for landet. Med andre ord, Nannestad bruker fosterhjem som 

tiltak i mindre grad enn de vi her sammenligner med, når vi ser det opp i mot det totale antall barn 

med barnevnertiltak i hver av kommunene og snittet for landet. 

5.2 Oppsummering 

Når vi ser på perioden 2013-2016 viser tall fra KOSTRA at antall meldinger gikk kraftig ned fra 2013 

til 2014 for så å øke gradvis frem til 2016. Omfanget av undersøkelser og vedtak om barneverntiltak 

følger samme utvikling. Også kompleksiteten og alvorlighetsgraden i sakene har økt med mer vold, 

rus og psykiske lidelser.  Barnevernet benytter et bredt spekter av tiltak. Hovedvekten av tiltakene 

gis i hjemmet i form av tiltak som skal styrke foreldrenes ferdigheter og/eller styrke barnets utvikling. 

Kommunen tilbyr i liten grad slike tiltak selv, men kjøper de fleste tiltak i det private markedet 

gjennom rammeavtaler for ØRU-kommunene. Barneverntjenestens rolle er å følge opp tiltakene 

som settes inn og evaluere effekten av disse. For perioden 2013-2016 har tiltak for å styrke 

foreldreferdigheter og nettverkssamarbeid økt, mens tiltak for å styrke barnets utvikling har gått noe 

ned. Bruken av fosterhjem og beredskapshjem varierer noe fra år til år, med en liten økning siden 

2013.  

 

Sammenlignet med Gjerdrum, Eidsvoll, Nes, Akershus og landet uten Oslo, har Nannestad en 

høyere andel barn med barnevernstiltak. Det mottas en høyere andel meldinger og det henlegges 

en langt mindre andel undersøkelser. Forklaringene på dette kan være flere. En forklaring kan være 
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at Nannestad skiller seg ut på en del faktorer som omfatter levekår og folkehelse. Andre forklaringer 

kan ligge i forskjeller i det forebyggende arbeidet og utøvelsen av det barnevernfaglige skjønnet.  

 

Sammenligner man bruken av ulike typer tiltak er det særlig i bruken av hjelpetiltak at Nannestad 

skiller seg ut, ved at de har en høyere andel hjelpetiltak enn sammenligningskommunene. Når det 

gjelder bruken av plasseringer synes forskjellene mindre. Her er det Gjerdrum som skiller seg ut, 

men relativt sett liten andel plasseringer i forhold til de øvrige. Når det gjelder kommunens bruk av 

fosterhjem sett i forhold til det totale antall barn med tiltak gjennom et år, viser tallene at Nannestad 

har en lavere andel barn i fosterhjem enn både Gjerdrum, Eidsvoll, Nes og landsgjennomsnittet.  
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6 SAKSBEHANDLINGSFRISTER FOR MELDINGER OG 

UNDERSØKELSER 

I dette og i neste kapittel (kapittel 7) besvarer vi undersøkelsens to siste problemstillinger. Begge 

problemstillingene undersøkes med utgangspunkt i revisjonskriterier.  

6.1 Revisjonskriterier 

I det følgende utledes kriterier for problemstilling tre i undersøkelsen.  

 

 I hvilken grad overholdes barnevernlovens frister for behandling av meldinger og 

undersøkelser? 

 

6.1.1 Meldinger 

En barnevernssak starter ofte med at barnevernet mottar en melding fra noen som er bekymret for 

den omsorgen et barn lever under. Dette kan være en nabo eller familiemedlem, eller en offentlig 

tjenesteperson som en lærer eller helsesøster. Offentlige tjenester har ikke bare en rett til å sende 

melding ved bekymring for et barn, men også en plikt til å rapportere om forhold som oppfattes som 

særlig bekymringsfullt. Det er tillatt å gi en anonym melding. 

 

Barnevernloven § 4-2 slår fast at barneverntjenesten pliktig å gjennomgå de meldinger de får inn 

innen en uke og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter barnevernloven § 

4-3. Fristen på en uke gjelder uavhengig av om meldingen er fremsatt skriftlig eller muntlig, eller om 

melderen er offentlig ansatt eller en privatperson (Barne- og familiedepartementet 1995). Fristen 

skal sørge for at innkomne bekymringsmeldinger ikke blir liggende ubehandlet hos barnevernet, 

med de alvorlige følger dette kan medføre. 

 

En melding anses som gjennomgått når den er henlagt eller det er iverksatt undersøkelser med 

hjemmel i barnevernloven § 4-3. 

6.1.2 Undersøkelser 

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for å sette inn 

tiltak, skal barneverntjenesten undersøke forholdet snarest og senest innen tre måneder jf. 

barnevernloven § 6-9 første ledd. I særlige tilfeller kan fristen forlenges til 6 måneder.  Hva som 

ligger i betegnelsen «særlige tilfeller» er ikke tydelig definert, men vurderinger av sakkyndige eller 

andre tidskrevende prosesser nevnes som eksempler på når fristen kan utvides (regjeringen.no 

14.1.2016). Fristbestemmelsen skal sikre at barn får den hjelpen de har krav på og trenger i tide. 

 

Undersøkelsen ansees som gjennomført når saken enten er henlagt, det foreligger et vedtak om 

hjelpetiltak eller saken er fremlagt for fylkesnemda for sosiale saker (Barnevernloven 1992). 
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På bakgrunn av dette vil undersøkelsen legge til grunn følgende kriterier for problemstilling 2: 

 

 

6.2 Funn 

6.2.1 Meldinger 

Figuren under viser andelen meldinger (prosent) som er behandlet innen en uke.  

 

Figur 13 Melding behandlet innen 1 uke.  

 

 

Kilde: Kostra/Framsikt 

 

For 2016 viser tallene at samtlige meldinger både i Nannestad og Gjerdrum gjennomgås innen 

fristen på en uke. For Nannestad sin del er dette en forbedring siden 2015.  

 

2013 2014 2015 2016

Nannestad 99 100 98 100

Eidsvoll 97 100 99 99

Gjerdrum 100 100 100 100

Nes 90 97 100 99

Landet uten Oslo 98 98 98 99
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Problemstilling 3 Revisjonskriterier 

I hvilken grad overholdes barnevernlovens frister 

for behandling av meldinger og undersøkelser? 

 

 Meldinger til barneverntjenesten skal 
gjennomgås innen en uke. 

 Undersøkelser skal gjennomføres innen tre 
måneder, utvidet til seks måneder ved 
særlige tilfeller. 

 



35/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS - 15/00071-50 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS : Rapport Nannestad_Barneverntjenesten

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

BARNEVERNTJENESTEN  Side 36 

 

6.2.2 Undersøkelser 

Figuren under viser utviklingen i andel undersøkelser behandlet innen 3 måneder.  

 

Figur 14 Andel undersøkelser utført innen 3 mnd. 

 

 
 Kostra/Framsikt 

 

Tallene viser at Nannestad stadig behandler en større andel av undersøkelsene innen fristen på 3 

måneder og foreløpige tall for 2016 viser at 92 prosent av undersøkelsene ble konkludert innen 3 

måneder. I 2013 og 2014 lå denne andelen på 65 prosent. Tallene for 2016 viser videre at 

Nannestad behandler en større andel undersøkelser innen 3 måneder enn både fylket, 

landsgjennomsnittet og kostragruppen. I 2016 var det 8 prosent av sakene som ikke ble behandlet 

innen 3 måneder. Dette betyr ikke nødvendigvis at det er fristbrudd i alle disse sakene. I særlige 

tilfeller åpner loven for at fristen kan utvides til 6 måneder. I kommunens rapportering til 

Fylkesmannen i 2016 fremgår det at det ble besluttet å utvide undersøkelsestiden til 6 måneder i 5 

saker. 

 

Virksomhetsleder tilskriver den positive utviklingen blant annet ansettelse av teamleder i 

undersøkelsesteamet og styrket internkontroll (se også kapittel 7). Sitatene fra revisjonens intervjuer 

illustrerer endringen:  

Noen frister har tidligere gått over tid på grunn høy arbeidsmengde eller dårlig kommunikasjon; hvor 

leder for eksempel ikke var tilgjengelig på fristdagen. Internkontrollen er styrket med blant annet mer 

tilgjengelig teamleder, undersøkelsesplan med midtveisevaluering og større bevissthet rundt fristene. 

2012 2013 2014 2015 2016

Nannestad 80 65 65 80 92

Eidsvoll 64 49 77 67 91

Gjerdrum 100 88 90 92 89

Nes 70 45 58 64 92

Landet uten Oslo 76 73 78 82 85

Akershus 70 81 86 90

Kostragruppe 07 78 79 84 88
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Det er lettere å få gjennomført undersøkelsen etter planen, og det er lettere å få oversikt over hva 

man har av informasjon og hva man har og eventuelt ikke har nok av. Før tok man det i fagmøter 

med alle, noe som var mer tidkrevende. 

Interkontrollen er nå styrket med undersøkelsesplan, midtveisevaluering, tett oppfølging og større 

bevissthet rundt overholdelse av frister. Flere viser også til at bruk av Kvello-metoden med «barn i 

risiko-tenkning» har bidratt til økt effektivitet samt grundigere vurderinger i undersøkelsessaker.  

6.3 Revisjonens vurdering  

Nannestad barneverntjeneste har hatt en god utvikling når det gjelder overholdelse av 

saksbehandlingsfrister for meldinger og undersøkelser. Dette innebærer at stadig flere barn får 

avklart sin rett til hjelp innen de frister som loven setter og at kommunen i større grad enn før sikrer 

at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig 

hjelp og omsorg til rett tid. Det er imidlertid ennå noen saker som ikke behandles innen de frister 

som loven setter, noe som gir grunnlag for forbedring med hensyn til å sikre lovpålagte 

saksbehandlingsfrister.  



35/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS - 15/00071-50 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS : Rapport Nannestad_Barneverntjenesten

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

BARNEVERNTJENESTEN  Side 38 

 

7 INTERNKONTROLL 

I dette kapitlet undersøker vi den siste problemstillingen i denne revisjonen:  

 

  I hvilken grad har barneverntjenesten etablert et tilfredsstillende system for internkontroll?  

 

Først redegjøres for de revisjonskriterier som ligger til grunn for gjennomgangen, deretter følger en 

redegjørelse av funnene og til slutt følger revisjonens vurdering.  

7.1 Revisjonskriterier 

7.1.1 Generelle krav til internkontroll i kommunen 

Med internkontroll menes det administrative kontrollansvaret, det vil si systematiske tiltak som skal 

sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

krav fastsatt i eller i medhold av lov.  

 

En god internkontroll bidrar til å forebygge feil og uønskede hendelser, samtidig som den bidrar til 

kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet i kommunenes tjenesteleveranse. Gode systemer og rutiner for 

internkontroll er ikke tilstrekkelig, disse må etterleves og følges opp i praksis. Kommuneloven § 23 

nr. 2 gjør det klart at rådmannen har ansvar for å føre betryggende kontroll med administrasjonens 

virksomhet, og herunder etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll. I praksis kan dette være 

delegert til underordnet virksomhetsleder. 

 

COSO-rammeverket (1996, 2013) definerer internkontroll som en prosess, gjennomført av 

virksomhetens styre, ledelse og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende 

måloppnåelse innen målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og 

regler. Denne definisjonen vektlegger at internkontroll må forstås som en prosess som er utformet 

for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse, og at internkontrollprosessen tilpasses og justeres i tråd 

med endrede forutsetninger, rammer og risikoer. Med andre ord må internkontrollen tilpasses den 

enkelte virksomhet og de oppgaver den utfører.   

 

Etablering, gjennomføring og oppfølging av internkontrollen bør og skal inngå som en integrert del 

av de øvrige plan-, gjennomførings-, oppfølgings- og rapporteringsprosessene i virksomheten, og 

skal gi grunnlag for kontinuerlig læring og forbedring (Direktoratet for økonomistyring 2013).  COSO-

rammeverket understreker betydningen av fem integrerte komponenter i internkontrollen: en god 

internkontroll består av et godt kontrollmiljø, risikovurderinger, etablering og gjennomføring av 

aktuelle kontrolltiltak, god kommunikasjon og informasjon og aktiv oppfølging fra ledelsen (COSO 

1996, 2013).  

 

Det interne kontrollmiljøet er den overordnede komponenten i internkontrollen. De andre 

elementene bygger på og bidrar til et godt kontrollmiljø. Kontrollmiljøet består blant annet av:  

 Organisasjonens integritet og etiske verdier 
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 Organisasjonsstrukturen og fordeling av myndighet og ansvar 

 Prosessen med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere 

 Fastsettelsen av prestasjonskrav og belønningsordninger som skal få aktører til å ta ansvar 

for virksomhetens ytelse (COSO 2013).  

 

Det er den øverste ledelsen som fastsetter tonen om viktigheten av internkontroll på toppen av 

organisasjonen, herunder forventninger til ønsket adferd. Øvrige ledere forventes å forsterke disse 

forventningene nedover i organisasjonen. Med andre ord er ledelsens holdninger, adferd og 

forventninger avgjørende for organisasjonens kontrollmiljø. 

7.1.2 Internkontroll etter barnevernloven 

Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgavene som etter barnevernloven ikke er lagt til et statlig 

organ, jf. barnevernloven § 2-1.  

 

Kommunen er også pålagt å ha internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene sine i 

samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, jf. barnevernloven § 2-1, annet ledd. Det 

kreves også at kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll.  

 

Kravene til kommunens internkontroll er fastsatt i forskrift om internkontroll for kommunens 

oppgaver etter lov om barneverntjenester (Forskrift av 14. desember 2005 om internkontroll for 

kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester nr. 584).  Forskriften legger opp til en 

tematisk oppfølging og kontroll av barneverntjenestens virksomhet (Norsk lovkommentar, 

barnevernloven § 2-1, note 22). 

 

I forskrift om internkontroll § 3 defineres internkontroll som:  

(…) systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, 

utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt eller i medhold av lov om barneverntjenester. 

Det kreves at internkontrollen skal kunne dokumenteres i den form og det omfang som er 

nødvendig på bakgrunn av barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold, jf. forskriftens 

§ 5. Barneverntjenestens størrelse vil blant annet ha betydning for omfang av internkontrollen og 

hvor mye som nedfelles skriftlig (Barne- og likestillingsdepartementet, 2006). 

 

Forskriften § 4 stiller en rekke konkrete krav til internkontrollen. Som et minimum skal 

barneverntjenestens internkontroll:  

a) beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver og 

mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet er fordelt, 

b) sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for 

barneverntjenesten, 
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c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt om 

barneverntjenestens internkontroll, 

d) sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring 

utnyttes, 

e) gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten, 

f) skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav, 

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner 

eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen, 

h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten. 

Internkontrollen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig, jf. forskriften § 5.  

 

Barne- og likestillingsdepartementets veileder Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene 

– en veileder gir konkrete forslag og praktiske eksempler på tiltak som kan være relevant i 

kommunens etablering av internkontroll.  

 

På bakgrunn av dette utledes følgende kriterier: 

 

7.2 Funn  

7.2.1 Dokumentasjon av internkontrollen 

I KOSTRA har Nannestad svart ja på at de har et system for internkontroll på barnevernsområdet.  

 

Internkontrollen skal kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig, jf. § 5 i 

forskrift om internkontroll. Revisjonen har mottatt følgende på forespørsel om dokumentasjon av 

internkontrollen:  

 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad har barneverntjenesten etablert et 

tilfredsstillende system for internkontroll og 

følges det i praksis?  

 

 Internkontrollen skal kunne 
dokumenteres, være oppdatert og 
tilgjengelig (§5) 

 Internkontrollen skal være i henhold til 
kravene satt i forskrift om internkontroll 
(§4) 
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 Rutinehåndbok og internkontroll for barneverntjenesten 

 Plan for internkontroll 

 Service-erklæring (inneholder også virksomhetsplan og kompetanseplan) 

 

Dokumentet rutinehåndbok/internkontroll inneholder en overordnet beskrivelse av internkontrollen, 

samt en beskrivelse av en rekke rutiner og sjekklister for saksbehandlingen i tjenesten.  

 

Rutinehåndbok og internkontroll dokumentet er inndelt i to og det vises til at del 1 inneholder:  

 Plan for internkontroll 

 Organisasjonskart over kommunen (oppdateres) 

 Rollebeskrivelser, servicedokument, virksomhetsplan 

 Rutiner, beredskapsplan ved vold og trusler mot ansatte (skal oppdateres sammen med 

verneombud våren 2017) 

 

Del 2 inneholder en rekke rutinebeskrivelser og sjekklister.  

 

Plan for internkontroll inneholder informasjon om ulike oppgaver i barneverntjenesten, når disse skal 

utføres, hvem som har ansvar, hva som er rutinen, hvilke maler som skal benyttes osv. Den 

inneholder også informasjon om når det skal rapporteres til KOSTRA og fylkesmannen, rutiner for 

dette og hvem som har ansvar for hva.  

 

Ifølge plan for internkontroll skal tjenestens oppgaver utføres i henhold til følgende:  

 Lov om barneverntjenester 

 Nannestad kommunes personalpolitikk 

 Etiske retningslinjer for god forvaltningsskikk 

 Tjenestens tegn på god praksis 

 Rutinebeskrivelser i rutinehåndbok 

 

Serviceerklæringen beskriver:  

 Tegn på god praksis i Nannestad barneverntjeneste  

 Hva kjennetegner ansatte i Nannestad barneverntjeneste 

 Virksomhetsplan 2016-2020 

 Kompetanseplan 2016-2020 

 

I neste kapittel går vi nærmere gjennom kommunens internkontroll på barnevernområdet sett i lys 

av kravene i internkontrollforskriften § 4, a-h.  

7.2.2 Virksomhetens organisering, oppgaver og mål  

I henhold til internkontrollforskriften § 4 a skal virksomhetens organisering, oppgaver og mål, 

herunder mål for forbedringsarbeidet beskrives.  
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Organisering og oppgaver 

Det vises innledningsvis i internkontrolldokumentet til at virksomhetsleder (barnevernleder) forestår 

oppgaver etter § 2-1 i barnevernloven og fatter vedtak i alle saker etter barnevernloven som ikke 

tilhører fylkesnemda. Både virksomhetsleders, fagleders, teamleders og saksbehandlernes rolle, 

ansvar og oppgaver er nøye beskrevet lenger bak i dokumentet. Av rollebeskrivelsen fremgår at 

virksomhetsleder blant annet har fullt personal- økonomi- og fagansvar i tillegg til vedtaksmyndighet. 

Fagleder i barneverntjenesten er delegert stedfortrederansvar i virksomhetsleders fravær. Både 

fagleder og teamleder har sammen med virksomhetsleder blant annet ansvar for faglig oppfølging 

og utvikling av virksomhetens ansatte. I intervjuene fremgår at teamleder har ansvar for faglig 

oppfølging og veiledning i undersøkelsesteamet og fagleder i de to øvrige teamene. Dette skillet 

fremgår ikke etter hva revisjonen kan se av rollebeskrivelsen.  Av rollebeskrivelsen fremgår at 

virksomhetsleder har hovedansvar for å avklare meldinger sammen med fagleder og teamleder.  

 

Samtlige av de som revisjonen har intervjuet, opplever at ansvar, roller og oppgaver er avklart 

internt. Det er ingen tvil om hvilke oppgaver og ansvar de ulike har. Men, som en påpeker » man er 

ett kontor og man må gjøre det som trengs uavhengig av teamet».  

 

Internkontrolldokumentet beskriver videre kort barnverntjenestens hovedoppgaver etter 

barnevernloven.  

 

Revisjonen har mottatt delegeringsreglementet for barneverntjenesten. Delegeringsreglementet er 

av nyere dato, men ikke oppdatert i henhold til dagens organisering av kommunen. Barnevernleder 

viser til at dette skal oppdateres i innen 01.07.2017.  

Mål og rapportering 

Kommunen har flere overordnede strategiske mål, deriblant sunn økonomi og god 

ressursutnyttelse. Blant annet er det satt som arbeidsmål å redusere kostnadsnivået i 

barneverntjenesten fra det høyeste nivå til ett midtre nivå sammenlignet med ØRU-kommunene. 

Delmål for 2016 er å redusere andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år (KOSTRA) til 

6,9 prosent.  

 

Mer detaljerte mål for barneverntjenesten er beskrevet i tjenestens virksomhetsplan for 2017-2018. 

Det er satt opp fem hovedmål, blant annet skal tjenesten sikre høy og forsvarlig kvalitet og 

kontinuitet i alle saker, være pådriver for samarbeid internt og eksternt, opprettholde et godt og 

sikkert arbeidsmiljø og ha høy bevissthet om kostnader. Videre beskrives tiltak og innsatsområder 

for de ulike teamene i tjenesten.  

 

Det vises i internkontrolldokumentet til at rapportering skjer direkte til rådmannen. Tjenesten 

rapporterer i tertialrapporter på økonomi, utfordringer og tiltak og i årsmelding på utvalgte nøkkeltall 

og overordnede mål. Det rapporteres ikke i detalj på virksomhetsmål og det blir ifølge 

virksomhetsleder heller ikke etterspurt.  

 

I rollebeskrivelsen (rutinehåndboken) vises det til at virksomhetsleder er ansvarlig for utarbeidelse 

og måloppnåelse av lederavtale og at hun skal delta aktivt i utarbeidelsen av denne. 
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Virksomhetsleder opplyser at hun er gjort kjent med at hun har en lederkontrakt, men har ikke 

mottatt dette.  

7.2.3 Tilgang til kunnskap om lovverk 

Internkontrollen skal sikre at arbeidstakerne har tilgang til, og kunnskap om aktuelle lover og 

forskrifter (§ 4-b).  

 

Det vises i internkontroll/rutinehåndboken til at ansatte har tilgang til regelverket gjennom 

basisopplæring av nyansatte og at regelendring og opplæring skjer i fagmøter eller på mail. De 

ansatte har videre tilgang til Lovdata, lovverk via fagprogram og annen relevant litteratur. Det vises 

til at internkontroll/rutinehåndboken er lagret på fellesområdet barnevern og er tilgjengelig for alle 

ansatte. Dette bekreftes i intervjuer.  

Lett tilgjengelig, både fysisk og digitalt. Ingen problemer med å holde seg oppdatert på nye regler og 

rutiner. Endringer i lovverket gås igjennom i fagmøter, eller sendes ut i mail.  

Fagleder holder seg oppdatert og informerer de ansatte. Det er satt av tid til dette også på fagdager 

og fagmøter. Er oppdatert på det viktigste, men annen litteratur og oppdatering blir det lite tid til i en 

hektisk hverdag. 

7.2.4 Nødvendig kompetanse 

Internkontrollen skal videre sikre at de som jobber i barneverntjenesten har tilstrekkelig kunnskap og 

ferdigheter innenfor fagområdet og om internkontrollen (§ 4-c).  

 

Figuren under viser antall stillinger med fagutdanning per 100 barn i alderen 0-17 år sammenlignet 

med nabokommunene, kostragruppen, fylket og landsgjennomsnittet.  Fagstillinger defineres som 

sosionom, barnevernspedagog og annen høyskoleutdanning. 
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Figur 15 Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år  

 

 

Kilde:Kostra/Framsikt 

 

Tallene viser at barneverntjenesten i Nannestad har et relativt høyt antall stillinger med 

fagutdanning og at antallet har økt jevnt i perioden 2012-201516.  

 

Tabellen under viser medarbeidere i barneverntjenesten fordelt på type utdanning.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
16

 Fra og med 2013 er også tiltaksstillinger på funksjon 252 inkludert. Fra og med 2012 er tiltaksstillinger på 

funksjon 251 inkludert i tillegg til saksbehandler-/administrasjonsstillinger på funksjon 244. 

2012 2013 2014 2015

Nannestad 3,1 3,7 4,5 4,7

Eidsvoll 2,3 3,1 3 3,5

Gjerdrum 3,8 2,6 3,8 3,9

Nes (Ak.) 2,8 3,5 3,8 4,2

Landet uten Oslo 3,5 3,9 4,1 4,3

Akershus 3,1 3,6 3,8 3,8

Kostragruppe 07 3,1 3,2 3,5 3,6
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Tabell 6 Utdanning fagpersonell 

Utdannelse fagpersonell 2016-2017 

Barnevernspedagog 10 

Sosionom 2 

Førskolelærer 1 

Bachelor spesialpedagogikk og 

psykologi 

1 

Student 1 

Administrasjon 1 

Totalt fagpersonell 16 

Kilde: Nannestad kommune 

 

De fleste av medarbeiderne i tjenesten har gjennomført etterutdanning og/eller kurs, blant annet i 

«Barnesamtalen»17, kognitiv atferdsterapi, psykoterapi, sosiologi, psykisk helsearbeid og samspill 

og tilknytning i nære relasjoner. Barnevernleder har etterutdanning blant annet i helse- og 

omsorgsjuss for ledere og forebyggende arbeid for risikoutsatte barn og unge, mens fagleder har 

etterutdanning i barnevernfaglig veiledning og utredning.  

 

Tjenesten har implementert Kvello-modellen18 med systematisk bruk av sjekklister og fokus på 

risiko- og beskyttelsesfaktorer. Revisjonen får opplyst at alle ansatte har gjennomgått 

grunnleggende kurs i Kvello og at nyansatte meldes på fortløpende.  I tillegg er det faste møter med 

ekstern fagveileder i Kvello 6-8 ganger pr. år hvor alle deltar. Tjenesten deltar også i et 

samarbeidsprosjekt med BUP om fosterhjemsbarn (Stillasbyggerne). 

Tjenesten har utarbeidet kompetanseplan for perioden 2016-2020 hvor det er spesifisert til sammen 

16 tiltak og innsatsområder. Det fremgår at tjenesten spesielt har behov for kompetanseløft når det 

gjelder vold i nære relasjoner, ulike etnisiteter samt videreutvikling og implementering av «Barn i 

Risiko» og Kvello-metoden.  I intervju opplyses det at tjenesten har særlig har behov for å øke 

kunnskapen om barneverntjenester for barn i innvandrer familier/barn av ikke etnisk norske familier. 

Leder understreker at dette er saker hvor tilnærmingen må være basert på kunnskap om hvordan 

samfunn og barneoppdragelse arter seg i andre land og hvor det er viktig å ta hensyn til dette når 

saker undersøkes og tiltak iverksettes.   

 

                                                

 

 
17

 Den Dialogiske Samtalemetoden (DCM)» er et kompetansehevingsprogram for barnevernet, som styrker barn og unges 

rett til medvirkning (Kilde: http://bufdir.no/) 
18

 «Kvello-modellen» er en metodikk utviklet av psykologen Øyvind Kvello og som brukes av mange barneverntjenester. 

Modellen utgjør en systematisk mal som anviser hva man bør gjøre og hva man bør se etter i en barneversnundersøkelse. 

Risikofaktorer for skjevutvikling står sentralt, samt beskyttelsesfaktorer som antas å redusere negative effekter av 

risikofaktorer. Modellen er inspirert av flere fagområder og teoretiske retninger. Øyvind Kvello har doktorgrad i 

utviklingspsykologi og er forsker ved RBUP Øst og Sør (fonteneforskning.no) 
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Virksomhetsleder opplyser at det oppmuntres til etterutdanning, men at det er opp til den enkelte å 

vurdere om de har tid og anledning. Flere viser til at det er tøft å gjennomføre videreutdanning i 

tillegg til full jobb og at det krever «en stor dose motivasjon». Samtlige informanter opplyser at det 

spesielt for tiden er vanskelig å finne tid og rom til etterutdanning. Leder påpeker at tjenestens høye 

kompetanse generelt, ukentlige fagmøter, teammøter og tett oppfølging også er noe som bidrar til å 

faglig utvikling hos den enkelte. Medarbeiderne er også flinke til å søke råd og veiledning både hos 

lederne og hos hverandre.  

 

Medarbeiderundersøkelsen for 2016 viser at barneverntjenesten i Nannestad kommer godt ut på 

flere parametere som måler ulike aspekter ved mestring og kompetanseutvikling. Både på 

mestringsorientert ledelse, bruk av kompetanse, relevant kompetanseutvikling og mestringsklima 

skårer Nannestad over snittet for landet.  

 

Tabell 7 Utdrag fra medarbeiderundersøkelse 2016 

 Nannestad Snitt for landet 

Mestringsorientert ledelse 4,2 3,9 

Mestringstro 4,3 4,3 

Selvstendighet 4,1 4,2 

Bruk av kompetanse 4,3 4,2 

Relevant kompetanseutvikling 4,0 3,7 

Mestringsklima 4,5 4,1 

Kilde: Nannestad kommune  

 

Både ledere og medarbeidere trekker frem høy kompetanse og høy faglige standard som en styrke i 

tjenesten. Ledere og medarbeidere beskriver hverandre som genuint interessert i det de jobber 

med, engasjerte, motiverte, «fremoverlente» og med respekt for hverandre og for barna og 

familiene de møter.  De viser til at de er gode på å skape tillit og gode på samarbeid både med 

familiene og med andre instanser.  Flere forteller at de er stolte over tjenesten og det den har fått til.  

 

Tjenesten mistet fem erfarne saksbehandlere i 2015. Det vises til at det generelt er krevende å 

rekruttere til tjenesten, men at tjenesten er godt fornøyd med de som ble ansatt i disse stillingene. I 

tillegg til formell utdanning og erfaring legges det i rekruttering vekt på at de som ansettes er trygge 

og tydelige, fleksible og tåler stress; «man må ha høy arbeidskapasitet, men tåle at oppgaver vil 

være ugjort når uken er over» sier en av lederne.  

7.2.5 Medvirkning 

Internkontrollen skal sørge for at arbeidstakere og oppdragstakere medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes (§4-d). 

 

Mange barnevernssaker innebærer krevende vurderinger og avveininger. Lederne opplyser til 

revisjonen at de er opptatt av å være tilgjengelige for spørsmål og drøftelser og at det er satt av mye 
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tid til veiledning og oppfølging både i grupper og individuelt. I tillegg er det fagmøter, interne 

seminarer m.m. Revisjonens informanter forteller at det er en god tilbakemeldingskultur i tjenesten, 

med lav terskel både for å melde fra om feil eller mangler og be om hjelp og råd. Informantene 

beskriver en kultur preget av åpenhet, involvering og medvirkning, og om en tjeneste hvor de 

ansatte blir sett og hørt. En gjennomgående tilbakemelding fra medarbeiderne som er intervjuet er 

at tjenesten de siste årene har hatt en ledelse som i stor grad har bidratt til dette.   

 

Tjenesten har ikke etablert et system for systematisk innhenting av informasjon fra oppdragstakere 

som fosterforeldre, advokater, tilsynsførere eller samarbeidspartnere internt i kommunen. Tjenesten 

viser imidlertid til at det er rutiner for å innhente informasjon gjennom samtaler med de enkelte 

fosterforeldre ved oppfølgingsbesøk, selv om dette ikke registreres systematisk. 

 

Det opplyses også at det i 2015 ble gjort en undersøkelse blant samarbeidspartnere internt i 

kommunen (skoler, barnehager, PPT osv.). Undersøkelsen hadde imidlertid lav svarprosent.  

Barnevernleder viser til at de tilbakemeldingene som kom ble vektlagt i utviklingen av det videre 

samarbeidet. 

7.2.6 Brukermedvirkning 

I henhold til internkontrollforskriftens § 4-e skal erfaringer fra både barn og foreldre tas med i 

forbedring av barneverntjenesten. 

 

Revisjonen har fått opplyst at det er gjort to brukerundersøkelser de siste årene, en i 2008/2009 og 

en i 2015. Målgruppen for brukerundersøkelsen 2015 var i tillegg til barn og foreldre, inkludert 

foreldre som har mistet omsorgen for barnet/barna19. Det vises i internkontrolldokumentet til at 

barnevernet på bakgrunn av brukerundersøkelse i 2008/2009 utarbeidet det som kalles for «tegn til 

god praksis/glansbilder». Disse er senere evaluert og endret i tak med resultater fra 

brukerundersøkelsen i 2015.  Det er også utformet et servicedokument. Dokumentet er tilgjengelig 

på kommunens hjemmeside.  

 

Det vises også til at brukermedvirkning er en del av arbeidet i gjennomføringen av undersøkelser og 

i arbeidet med oppfølging av tiltak/fosterhjem. Viktige tilbakemeldinger fra brukerne tas videre med 

ledelsen i tjenesten.  

7.2.7 Risikoanalyse 

Kommunen skal skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller 

mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, jf. forskrift om internkontroll § 4-f.  Resultatet av den 

systematiske gjennomgangen skal danne utgangspunkt for planlegging og iverksetting av tiltak, for 

eksempel utarbeide eller revidere rutiner, eller mer systematisk overvåking (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2006). 

                                                

 

 
19

Foreldre som har mistet omsorgen for barnet/barna er ikke med i KS sin mal for brukerundersøkelse i 

barnevernet, noe man må ta høyde for ved sammenligning med andre kommuner. 
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I kommunens dokument om internkontroll vises det til at barneverntjenesten gjennom deltagelse i 

KS nettverk, brukerundersøkelse og tilbakemelding fra samarbeidspartnere skaffer seg oversikt 

over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av lovkrav. 

Det vises til at kritiske områder som barnevernet har fokus på er tidsfrister, tidsbruk, grunnlag for 

henleggelser, tiltaksplaner, evaluering av tiltak, omsorgsplaner, saksbehandling, vedtak og avtaler.  

 

Barnevernleder opplyser i intervju at det ikke foretas systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser i 

tjenesten ut over dette. Leder gir i intervju uttrykk for at hun har god oversikt over særlige 

sårbarhetspunkter og risikoområder. Både fagleder, teamleder og saksbehandlerne beskriver også 

en leder med god oversikt. Det vises til at typiske sårbarhetspunkter nå er oppfølgingen av 

hjelpetiltak og oppgaver knyttet til fosterhjemsoppfølging.  Samtlige som revisjonen har intervjuet, 

mener utfordringene er knyttet til sykefravær og generell underbemanning over tid.  

 

Flere peker også på at barnevernets lokaler har en del begrensinger, blant annet er det mangler 

vedrørende de ansattes trygghet. Det oppleves også å være lite egnet med tanke på samtaler med 

foreldre; «møterommet er lytt og det gir lite arbeidsro og kan gi utfordringer med hensyn til 

taushetsplikt». Det opplyses at brakkene hvor barnevernet er lokalisert var ment å være midlertidig, 

men de har nå vært der siden 2012. Det er usikkert når man skal flytte.  

Tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp brudd på lov og forskrift. 

Resultatet av risikovurderingen vil danne utgangspunkt for planlegging og iverksetting av tiltak, for 

eksempel utarbeide eller revidere rutiner/prosedyrer, eller andre tiltak for å avdekke, rette opp eller 

forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen (Barne- og likestillingsdepartementet 2006).   

Forebygge og rette opp avvik 

Faglige og administrative rutiner, prosedyrer eller instrukser er sentralt for å forebygge brudd på lov 

og forskrift. Virksomhetsleder viser til at internkontrollen i tjenesten er bygget opp rundt et rutine- og 

sjekklistesystem som skal sikre at saksbehandlingen skjer i henhold til lov og forskrift. Rutinene 

omfatter hele saksgangen i barnevernet fra arbeid med meldinger og undersøkelser til arbeid med 

akuttsaker, hjelpetiltak, omsorgsovertagelse, arbeid med fylkesnemdsaker, oppfølging av barn i 

fosterhjem osv. Det vises til at sjekklistene langt på vei er en kopi av de statlige sjekklistene. Det er 

også utarbeidet rutiner for innkjøp av tjenester av private, postbehandling og 

telefon/oppmøtehenvendelser, arbeid med mapper og arkivering, rutiner for arbeid med 

folkeregisteropplysninger og I-Pad-mobilt barnevern.  

 

Revisjonen informeres om at rutinene revideres jevnlig (sjekklistene hvert 2. år) og at de sist ble 

revidert 27.12.2016. Blant annet ble sjekklistene forenklet. Den enkelte rutine er imidlertid ikke 

datert og det er ikke angitt hvem som er ansvarlig for dette. Rutinehåndboken ble sist gjennomgått 

med de ansatte i februar 2017 og skal ifølge leder gjennomgås i de ulike teamene i tjenesten våren 

2017. Det vises i internkontrollboken til at det er på trappene et nytt kvalitetssystem for det 

kommunale barnevernet (NOU 2016:16) og at tjenestens rutinehåndbok vil oppdateres fortløpende 

når nye retningslinjer foreligger. I tillegg til rutinehåndboken er det utarbeidet såkalte «glansbilder» 

som tegn på god praksis.  
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Det fremgår av intervjuene at det varierer i hvilken grad sjekklister og rutiner følges i praksis. 

Virksomhetsleder peker på at dette nok varierer avhengig av den enkeltes erfaring, utdanning og 

arbeidsmetode. Leder har imidlertid innført «låste tider», som saksbehandlerne skal bruke til å 

gjennomgå egne saker opp mot sjekklistene Av tjenestens kompetanseplan fremgår at økt fokus 

på å sikre lik bruk av rutiner, er et innsatsområde.  

 

I intervjuer vises det til flere andre tiltak som er igangsatt eller styrket de senere år som følge av 

utfordringene i tjenesten.  

 

Generelt vises det til at tjenesten de siste årene har gjennomgått et kvalitetsløft, med mer struktur, 

kvalitetssikring, målrettet arbeid og fokus på dokumentasjon.  

Skriftlige evalueringer underveis, detaljerte og målrettete tiltaksplaner, mer omfattende/grundige 

undersøkelsesrapporter gjenspeiler en tjeneste med høy bevissthet rundt fag, metode (Kvello) og 

utarbeidelse av målrettete og skreddersydde tiltak.  Det er fokus på at det skal være et mer spisset 

barnevern.  

Det pekes på at det langvarige fokuset på struktur og rutiner har gjort tjenesten mindre sårbar i 

pressende perioder. Til tross for at mange f.eks. sluttet i tjenesten i 2015, bidro rammene i tjenesten 

til at utskiftningen gikk bra; det ble ingen krise forteller en av saksbehandlerne, og begrunner dette 

med at tjenesten hadde gode rutiner og strukturene var på plass.  

 

Tjenesten har implementert Kvello-metoden som er en standardisert mal som gir anvisning på hva 

man bør gjøre og hva man bør se etter i en barneversnundersøkelse. Leder viser til at Kvello-

metoden blant annet bidrar til en høyere bevissthet rundt hvilke saker det det er forsvarlig å 

henlegge, og høyere bevissthet rundt hvilke saker som bør ha videre oppfølging.  

 

Det vises også til at innføring av mobilt barnevern20 gjennom bruk av nettbrett har bidratt til å 

effektivisere saksbehandlingen og bidratt til en mer fleksibel arbeidshverdag.  

 

Videre opplyses det at fokuset på veiledning og oppfølging er styrket. I 2015 ble det ansatt en 

teamleder i undersøkelsesteamet for å styrke arbeidet med undersøkelser. I intervjuene vises det til 

at dette har bidratt til tettere oppfølging, mer systematisk midtveisevaluering i undersøkelsessaker, 

grundigere vurderinger og færre fristoversittelser. En av revisjonens informanter utdyper dette slik: 

Midtveisevaluering har blitt enda mer systematisert, spesielt etter ansettelse av teamleder. Dette har 

skapt en bedre etterlevelse av frister og grundigere vurderinger. Det er lettere å få gjennomført 

undersøkelsen etter planen, og det er lettere å få oversikt over hva man har av informasjon og hva 

man har og eventuelt ikke har nok av. Før tok man det i fagmøter med alle, noe som var mer 

tidkrevende.  

                                                

 

 
20

 Nettbrett med tilgang til fagsystemet Familia (skybasert, ingenting ingenting lagres på nettbrettet).  
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Ifølge virksomhetsleder vil teamleder i tillegg gjøre kontroller av saksmapper etter endt 

undersøkelse for å sikre at nøkkeldokumenter er på plass og at hver sak er godt nok dokumentert.  

 

I tillegg til individuell veiledning og gruppeveiledning får saksbehandlerne tilbud om såkalt 

strukturveiledning. Dette er hjelp prioritering av saker i pressede perioder og gis av 

virksomhetsleder. Veiledningen omtales i svært positive ordelag:  

Jobben er krevende og man må være «på topp». I perioder hvor man har det tøft, blir det sett og 

anerkjent av lederne. Ved behov får man strukturveiledning av leder som hjelper til med å sortere og 

prioritere i pressede perioder. Det er rom for å si ifra at man føler seg stressa. 

Det varierer hvor godt man klarer å takle arbeidspresset i tjenesten. Leder er tilgjengelig for 

strukturveiledning når man har behov for dette. Man føler seg sett og hørt, og det er rom for å vise 

sårbarhet og få hjelp. 

Tjenesten implementerte nylig digitalt arkiv. Arkivet er et fagsystem for elektronisk arkivering i sikker 

sone er koblet til fagsystemet Familia. Formålet med arkivet er sikker elektronisk lagring av 

dokumenter i barneverntjenesten.  

 

Sykefravær trekkes frem som et særlig risikoområde i tjenesten. Virksomhetsleder viser til at det 

generelt er et stadig større fokus på sykdomsforebyggende arbeid i kommunen og en klar 

forventning til lederne om å ha dette i fokus. Det er også pålagte lederopplæringer, fokus på 

utarbeidelse av IA plan og opplæring/informasjon fra NAV om forebygging av sykefravær. 

Virksomhetsleder opplyser videre at det skal opprettes nærværsgruppe i alle enheter/virksomheter i 

kommunen.  

 

Samtlige som revisjonen har intervjuet, viser til at tjenesten har et  kontinuerlig fokus på forebygging 

av sykefravær og at dette blant annet skjer gjennom:  

 å skape et godt arbeidsmiljø (f.eks. feiring av bursdager, felles turer, kurs mm)  

 fleksibilitet (mulighet for hjemmekontor m.m.) 

 faglig veiledning og tett oppfølging 

 stressmestringskurs, bedriftshelsetjeneste og tilgang til kommunepsykolog 

 

Leder utdyper at jobben kan være psykisk belastende og tett oppfølging av leder, kollegialt felleskap 

og faglig trygghet er nødvendig for å orke å stå i de mange vanskelige sakene.  Samtlige av 

revisjonens informanter skryter av det gode arbeidsmiljøet i tjenesten. Det er høy trivsel og hyggelig 

å komme på jobb. Samtlige viser til at ledelsen har bidratt sterkt til det gode miljøet og at det skapt 

en kultur med fokus på trivsel og arbeidsglede.  

 

Medarbeiderne viser til at det er lav terskel for å be om hjelp og at ledelsen er lett tilgjengelig. De 

beskriver en ledelse som ser den enkelte, den enkeltes arbeidssituasjon og tar utfordringer på alvor. 

Medarbeiderne beskriver blant annet ledelsen slik:  

Ledelsen er på vakt for å unngå at ansatte blir utbrent, og prøver så langt det lar seg gjøre å sette 

inn tiltak etter behov (…). 
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Opplever at lederne er flinke til å se og høre de ansatte, og tilrettelegger for at du skal kunne bli 

værende i jobb (…) man blir raskt plukket opp og tatt inn samtale for veiledning. 

Leder er raskt på ballen der ansatte begynner å bli slitne av oppgavene eller situasjoner på jobb. Det 

har blitt informert om mulighet for bedriftshelsetjeneste og kommunepsykolog, noe man også 

benytter seg av. 

Det er rom for å vise sårbarhet på ting man opplever som tøft. 

Revisjonen får opplyst at det er gode rutiner for å følge opp de som er sykemeldt og at det er fokus 

på å komme tilbake i jobb. Nærversarbeid står sentralt. En av informantene utdyper slik:  

Man tilbys andre oppgaver, som rene skrivedager eller arkivering, hjemmekontor med faglig 

oppdatering. Det er en etablert kultur for dette i tjenesten, men selvfølgelig er nåværende leder en 

kulturbærer. Jeg håper at ny leder viderefører mye av hennes lederstil. 

Ved lengre sykefravær fordeles saker mellom saksbehandlere og ledere. Leder forteller at det er en 

bevisst strategi å ikke legge opp til helge- og kveldsjobbing. Det vurderes også å leie inn eksterne 

konsulenter ved stort «trykk», noe som blant annet ble gjort i 2014 og i 2016. Virksomhetsleder 

forteller at det også vinteren 2017 ble forsøkt å leie inn konsulenter men at de ikke har lyktes i å 

finne noen med ledig kapasitet. Det lyktes imidlertid å ansette en vikar i 100 prosent stilling. Flere 

peker for øvrig på at innleie av konsulenter ikke er ideelt. Kvaliteten på konsulentene varierer i 

tillegg til at bruk av konsulenter skaper uforutsigbarhet for familiene.  

Avviksrapportering  

En viktig del av internkontrollen er å foreta regelmessige vurderinger av om barnevernets 

virksomhet er i samsvar med myndighetskrav. Sentralt i dette arbeidet er avviksrapportering, det vil 

si at brudd på lov/forskrift rapporteres til ledelsen (jf. krav i § 4-g). Både medarbeidere og 

oppdragstagere skal melde avvik.   

Det vises i dokumentet om internkontroll til at avvik skal meldes til barnevernleder og at 

barnevernleder har ansvar for å følge opp de meldte avvikene.  Videre kartlegges avvikene og det 

vurderes om det er nødvendig å sette inn korrigerende tiltak. Det beskrives at melder av avviket får 

tilbakemelding om oppfølging av det meldte avviket. Skjema for å melde avvik er tilgjengelig på 

ansattportalen og i egen hylle i barneverntjenesten. 

 

Det pekes i internkontrolldokumentet melding av avvik og bruk av avviksskjema er «noe prematurt», 

men at det kom i gang høsten 2016. Det pekes også på at avviksmeldinger oftest omhandler 

praktiske forhold relatert til mangler ved utstyr o.l. Dette bekreftes i intervjuer. Avvik som meldes 

skriftlig er gjerne praktiske forhold eller alvorlige forhold som trusler mot ansatte i tjenesten. 

 

Dette betyr ikke at det ikke meldes eller informeres om avvik. Både ledere og saksbehandlere 

opplyser at avvik på oppfyllelse av lovkrav som frister, manglende planer etc. rapporteres muntlig til 

ledelsen. Det vises i rutinehåndboken til at det er felles ansvar å gi tilbakemelding når rutiner kan og 

bør endres eller når feil oppdages. Revisjonen opplyses videre om at det er god dialog om mulige 

svikt og en lav terskel for å melde fra. 
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Det er en lav terskel for å si ifra at man ikke har rukket noe eller glemt noe.  

Det er praksis at man raskt sier ifra hvis noe ikke har gått i henhold til saksbehandlingsrutiner eller 

det er noe man ikke har rukket å gjøre. Det oppleves unaturlig å ikke si i fra. Teamleder har dette på 

agendaen på møter, og undersøkelsesplanen blir gjennomgått, inkludert grunnlaget for vurderinger.  

Lav terskel for å si fira at er «bakpå», og tiltak settes inn for å avhjelpe. 

Sårbarhetspunkter er jevnlig i fokus for å være i forkant og hindre fristbrudd. 

Virksomhetsleder opplever at det er økt fokus på bruk av avvikssystemet i tjenesten og de ansatte 

oppfordres til å melde avvik. Hun viser til at verneombudet har hatt verneombudsgjennomgang med 

alle ansatte, og det er laget en samlerapport om hva som fører til avvik i tjenesten og om ønskede 

forbedringspunkter. Rapporten ble sendt til rådmann i januar 2017.  

Leder opplyser om at tjenesten er knyttet til kommunens avvikssystem men at det er et behov for å 

ha et større fokus på dette slik at avvik i tjenesten, som f.eks. trusler mot ansatte, blir godt 

dokumentert.  

Leder rapporterer imidlertid til rådmann på punkter som er sårbare i tjenesten etter behov. Hun 

opplyser at nåværende situasjon med fravær og underbemanning i tiltaksteamet er varslet til 

rådmann både på e-post, i tertialrapporter og i eget møte, senest i mars 2017. Det er ellers ikke 

faste møter med rådmann på tjenestenivå. Virksomhetsleder mener faste møter kunne bidratt til å 

lette rapporteringen og har formidlet et ønske om dette til ledelsen.   

 

Det vises også til at tilsyn og revisjon også bidrar til å avdekke avvik. Fylkesmannens 

landsomfattende tilsyn av kommunenes arbeid med meldinger i 2016 viste at meldinger til 

barneverntjenesten håndteres forsvarlig, men at det også er et forbedringspotensial, blant annet i 

forhold ti å gi tilbakemelding til den som melder. Revisjonen får opplyst at manglende som fremkom 

i tilsynet er rettet opp.  

7.2.8 Overvåking av internkontrollen 

Når internkontroll er etablert må det regelmessig undersøkes om den fungerer som forutsatt og 

bidrar til kontinuerlig forbedring av tjenesten (§ 4-h). 

Det vises i internkontrolldokumentet til at barnevernleder systematisk overvåker og gjennomgår 

internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til forbedring av tjenesten. I 

intervju viser leder til at fagsystemet Familia brukes aktivt for å holde oversikt og oppdage avvik. 

Familia gir en god oversikt over mangler som for eksempel manglende tiltaksplaner og frister som 

ikke er overholdt.  I tillegg er faste rapporteringer til fylkesmannen, SSB KOSTRA og BLD viktige 

verktøy for å holde oversikt over risikoområder og eventuell manglende lovoppfyllelse. «Rapporter 

hentes ut, og hvert avvik/feil i saksbehandlersystemet rettes i dialog med aktuell saksbehandler» 

står det i beskrivelsen av internkontrollen.  

 

Videre vises det til at fagansvarlig i tjenesten har ansvar for å kontrollere faglige prosesser slik at 

disse er i henhold til rutinebeskrivelser og internkontroll samt rapportere avvik til barnevernleder. I 



35/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS - 15/00071-50 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS : Rapport Nannestad_Barneverntjenesten

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

BARNEVERNTJENESTEN  Side 53 

 

intervjuer fremkommer også at teamleder for undersøkelser følger godt med på saksgangen 

gjennom planlegging av en undersøkelse, veiledning, evaluering, sluttrapport og ved signering av 

sentrale dokumenter. I intervjuer understrekes det at det at ledergruppa generelt er «tett på» 

saksbehandlingen og bruk sjekklister er en viktig del av internkontrollen. 

7.3 Revisjonens vurdering 

God internkontroll skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og 

vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov. Internkontrollen skal bidra til  

å forebygge feil og uønskede hendelser, samtidig som den skal bidra til kvalitet, effektivitet og 

forutsigbarhet i kommunenes tjenesteleveranse.  

 

Ifølge COSO- modellen består god internkontroll i tillegg til risikovurderinger, etablering og 

gjennomføring av kontrolltiltak, god kommunikasjon, informasjon og oppfølging fra ledelsen, av et 

godt kontrollmiljø (COSO, 2013, 1996). Et godt kontrollmiljø er igjen avhengig av at den øverste 

ledelsen fastsetter tonen om viktigheten av internkontroll og at øvrige ledere forsterker disse 

forventingene nedover i organisasjonen. Revisjonens inntrykk er at nåværende ledelse i 

barneverntjenesten i stor grad har medvirket til å skape et miljø hvor åpenhet, respekt, etikk, dialog 

og trivsel står i høysetet og at tjenesten så langt revisjonens undersøkelse strekker seg må kunne 

sies å ha et godt kontrollmiljø.  

 

Revisjonen vurderer det slik at barneverntjenesten i Nannestad langt på vei har en internkontroll på 

plass, men at det er et forbedringspotensial før systemet fullt ut fyller forskriftens krav.  

 

Barneverntjenesten har en organisering hvor oppgaver og ansvar er tydelig avklart og som er 

nedfelt skriftlig. Det er høy formell fagkompetanse i tjenesten og mange av saksbehandlerne er 

erfarne i barnevernssammenheng. Revisjonen vil imidlertid peke på at organiseringen med 

inndeling/spesialisering i team ikke synes å fungere etter hensikten i perioder med vakanser, høyt 

sykefravær, og/eller turnover, og at risikoen for mangler, lovbrudd og dårligere kvalitet på tjenestene 

øker. I slike perioder blir «alle» generalister og også lederne må i større grad trå til i 

saksbehandlingen. 

 

Det fremgår av undersøkelsen at kommunen i stor grad kjøper hjelpetiltak fra eksterne 

tiltaksleverandører gjennom rammeavtalen med ØRIK. Undersøkelsen viser at sårbare perioder i 

tjenesten medfører at de som utfører tiltakene og resultatet av tiltakene ikke følges godt nok opp. 

Igjen kan dette svekke kvaliteten på tilbudet til familiene/barna, og i tillegg medføre høyere 

kostnader for kommunen, noe som etter revisors syn vil være svært uheldig. Sårbare perioder 

synes også å få konsekvenser for ønsket og/eller nødvendig kompetanseutvikling i tjenesten, noe 

som kan svekke tjenestens evne til å gjøre en god jobb på sikt. Revisjonen har ikke grunnlag for å 

hevde at underbemanning og sykefravær forklarer alle utfordringer som tjenesten peker på, selv om 

tall fra KOSTRA bekrefter at tjenesten har en høy saksmengde.  

 

Revisjonens inntrykk er at det gjøres et godt sykdomsforebyggende arbeid i tjenesten, likevel synes 

sykefravær og periodevis høy turnover å være en vedvarende utfordring. Samtidig er det 
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utfordringer med å rekruttere erfarne saksbehandlere og også private konsulenter når tjenesten har 

akutt behov for bistand. Revisjonen mener dette er realiteter kommunen i enda større grad må ta 

inn over seg og ledelsen må vurdere ytterligere tiltak for å sikre at tjenesten blir tilstrekkelig robust til 

å håndtere lovpålagte oppgaver innenfor de frister og med den kvalitet som forventes. Tjenesten 

fikk underveis i revisjonen tildelt to nye stillinger, noe som forventes å styrke kapasiteten en del, 

spesielt på tiltaksområdet. 

 

Revisjonens inntrykk er at barnevernleder har god oversikt over områder i tjenesten hvor det kan 

være risiko for svikt eller mangler med hensyn til oppfyllelse av lovkrav. Med bakgrunn i 

sårbarhetsområder er det satt inn tiltak for å redusere denne risikoen. Et godt eksempel er styrking 

av undersøkelsesgruppa med teamleder for å redusere risikoen for fristbrudd i undersøkelsessaker 

og bruk av sjekklister i arbeidet. Revisjonens undersøkelse viser imidlertid at risikovurdering i liten 

grad gjennomføres systematisk slik forskrift om internkontroll § 3 krever. Gjennomføring av 

risikoanalyser- og vurderinger er heller ikke dokumentert, jf. § 5 i forskriften. Kravet til hvor mye av 

internkontrollen som nedfelles skriftlig må ses i forhold til den enkelte tjenestes størrelse (jf. § 5). 

Revisjonen mener imidlertid at mer systematikk og bedre dokumentasjon vil kunne styrke 

internkontrollen i barneverntjenesten i Nannestad. Sett i lys av at både virksomhetsleder og fagleder 

nå slutter samtidig er god dokumentasjon desto viktigere.  

 

Når internkontrollen er etablert er det viktig at det regelmessig undersøkes om den fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av tjenesten. Revisjonens inntrykk er at ledelsen i 

barneverntjenesten har gode systemer for overvåking og revidering av internkontrollen. Den tette 

kontakten mellom tjenestens ledelse og medarbeiderne, den tette oppfølgingen og de mange 

rapporteringene bidrar til kontroll.  

 

Et krav i internkontrollen er at både medarbeidere, barneverntjenestens brukere og 

oppdragstagere/samarbeidstagere skal involveres i forbedringsarbeidet i tjenesten. Revisjonen vil til 

slutt påpeke viktigheten av at denne involveringen skjer systematisk og at den informasjon og 

kunnskap som frembringes brukes systematisk i forbedringsarbeidet.  

 

Til slutt vil revisjonen bemerke at det er formidlet en bekymring for tjenestens lokalisering i brakker 

både med hensyn til ansattes trygghet og taushetsplikt i møte med brukere. Revisjonen mener 

kommunen må undersøke disse forholdene nærmere.   
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VEDLEGG - REGNSKAPSTALL 

Saksbehandling (f. 244) 

Funksjon 244 – Saksbehandling (ansvar 20630 barneverntjenesten/12705 barnevern) 

Art Tekst 2014 2015 2016 

 Brutto driftsutgifter 13,8 12,3 11,9 

Lønn  Lønnsutgifter, justert for sykerefusjoner 7,1 8,3 8,9 

100 og 200 arter Kjøp av varer og tjenester 6,0 3,2 2,3 

300 arter Kjøp til erstatning for egenproduksjon 0,6 0,7 0,7 

 Korrigerte brutto driftsutgifter 13,1 11,5 11,2 

 Overføringer med krav til motytelse 4,0 4,0 4,8 

 Brutto driftsinntekter 4,9 4,5 5,2 

 Netto driftsutgifter 10,6 8,4 7,6 
 

 

 

 

Barneverntiltak når barnet ikke er plassert (f. 251) 

Funksjon 251 – Barneverntiltak i familien (ansvar 20630 barneverntjenesten/12705 barnevern) 

Konto/art Tekst 2014 2015 2016 

 Brutto driftsutgifter 5,6 5,2 4,9 

Lønn  Lønnsutgifter, justert for sykerefusjoner 0,09 0,1 0,1 

100 og 200 arter Kjøp av varer og tjenester 4,7 3,9 4,1 

300 arter Kjøp til erstatning for egenproduksjon 0,2 0,3 0 

400 arter Overføringer 0,6 0,8 0,8 

 Korrigerte brutto driftsutgifter 4,8 4,0 4,1 

 Brutto driftsinntekter 0,04 0,003 0 

 Netto driftsutgifter 5,6 5,1 4,9 
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Barneverntiltak utenfor familien (f.252) 

Funksjon 252 – Barneverntiltak utenfor familien (ansvar 20630 barneverntjenesten/12705 barnevern) 

Konto/art Tekst 2014 2015 2016 

 Brutto driftsutgifter 19,0 17,4 20,0 

Lønn  Lønnsutgifter, justert for sykerefusjoner 8,1 7,1 8,6 

100 og 200 arter Kjøp av varer og tjenester 3,8 3,7 4,8 

300 arter Kjøp til erstatning for egenproduksjon 5,6 1,2 1,4 

400 arter Overføringer 1,5 5,4 5,4 

 Korrigerte brutto driftsutgifter 11,8 10,7 13,2 

 Brutto driftsinntekter 2,3 1,8 2,1 

 Overføringer med krav om motytelse 2,3 1,8 2,1 

 Netto driftsutgifter 16,7 15,5 17,9 
 

Kilde: KOSTRA kommunetall, hentet fra foreløpig rapportering for 2016 (ssb.no) 
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VEDLEGG – RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 
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Arkivsak-dok. 17/00037-4 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 13.11.2017 
 
 
 

   
 
 

REGNSKAPSFØRING OG OPPFØLGING AV BONUSAVTALENE I 
ØRU/ØRIK 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget har med dette fulgt opp sitt vedtak av 3. april 2017. Saken 
vedrørende Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid 
(ØRIK) avsluttes. 
 
Kontrollutvalget tar notat av 12. oktober 2017 fra kontrollutvalget i Ullensaker 
kommune til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Notat av 12. oktober 2017 fra økonomisjef i Ullensaker kommune til kontrollutvalget i 
Ullensaker kommune 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet i møtet den 3. april 2017 forvaltningsrevisjonsrapporten 
Øvre Romerike utvikling (ØRU) – styrets ansvar og oppfølging av ØRIK. Det ble i det 
samme møtet behandlet en sak om redegjørelse om revisjonshandlinger i Øvre 
Romerike utvikling (ØRU), sak 10/17. I sistnevnte sak fattet kontrollutvalget følgende 
vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
Regnskapsføringen og oppfølgingen av bonusavtalene er lagt til Ullensaker 
kommune. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å undersøke muligheten for at 
Eidsvoll kontrollutvalg kan få informasjon om resultatet av den pågående oppfølging 
av bonusavtalene når det foreligger.  
 
Kontrollutvalget i Ullensaker kommune ba om å få en orientering om 
regnskapsavleggelsene i ØRU/ØRIK og oppfølgingen av bonusavtalene i ØRIK i 
møtet den 12. oktober 2017. Den orientering utvalget fikk er oppsummert i vedlagte 
notat. 
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Sekretariatet vurderer det slik at Ullensaker kommune har gjort et stort arbeid i 
forhold til regnskapsavleggelsene og oppfølgingen av bonusavtalene. Det er 
redegjort for hva som er foretatt, status per september 2017 og utvikling fremover. 
Notatet konkluderer med at arbeidet med bonusinntektene nå er ajour. Det vises til at 
nye rutiner er innført og at rådmannen mener at oppfølgingen av bonusinntektene nå 
er under betryggende kontroll. Sekretariatet er enig i denne vurdering. 
 
Kontrollutvalget har fulgt opp sitt vedtak av 3. april 2017 (sak 10/17) og saken bør 
kunne avsluttes. 
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Til: Kontrollutvalget i Ullensaker kommune 

Fra: Økonomisjef Pål Chr. Jakobsen 

Dato: 12.oktober 2017 
 

 

 

 

NOTAT VEDRØRENDE REGNSKAPSAVLEGGELSE 2015 OG 2016 – ØRU/ØRIK 

OG OPPFØLGING/KONTROLL – BONUSINNTEKTER ØRIK   

 

Regnskapsavleggelse 2015/2016 – ØRU/ØRIK 

Årsregnskap 2015 ble vedtatt og signert 16. juni 2017. Årsresultatet gav et mindreforbruk ca 

1,6 mill kr. 

 

Årsregnskap 2016 ble overlevert revisjonen den 6. oktober 2017. Årsresultat: Merforbruk ca 

0,65 mill kr (skyldes en periodiseringsfeil i regnskapet for 2015, effekt for 2016). 

 

ØRIK inngikk som en avdeling i ØRU’s regnskap for 2015. For 2016 inngår ØRIK som en 

del av Ullensaker kommune, som et vertkommunesamarbeid. 

ØRU’s overskudd har tidligere vært satt av på fond i ØRU’s regnskap, og pr utgangen av 2015 

oppgikk dette til ca 5 mill kr. Styret vedtok å «legge igjen» 1 mill kr i ØRU, og overføre 

resterende del av fond til Ullensaker kommune, for finansiering av videre drift – ØRIK. 

Resultat av driften i ØRIK 2016 ble ca 0. Det er videre forutsatt at ØRIK både for 2017 og 

2018 fortsatt finansieres 100% av egne bonusinntekter. Deretter vil det skje en gradvis 

overgang til driftstilskudd fra kommunene, etter hvert som tidligere rammeavtaler blir 

reforhandlet eller avsluttes.   

 

Oppfølging bonusinntekter ØRIK 

Etter at Ullensaker kommune fra og med 01.01.2016 tok over det administrative ansvaret for 

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) er det lagt ned et betydelig arbeid med å rydde 

opp og systematisere bonusinnkrevingen for årene 2016 og tre år bakover inntil 

foreldelsesfrist. 

I prinsippet anses nå arbeidet med de gamle bonus-sakene avsluttet og oppfølging av 

fakturerte krav skjer etter normal innfordringspraksis i Ullensaker kommune. 
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Historiske bonusinntekter:  

2014  Kr 6 636 506.- 

2015  Kr 7 731 126.- 

2016  Kr 7 248 443.- 

2017  Kr 2 920 116.- (første halvår) 

 

Oppfølging av gamle krav (tallene er inkludert i tallene over): 

- Purret inn en rekke ubetalte fakturaer og krav fra februar 2016 og bakover til 2012. 

- Til sammen Kr 3 582 070.- hvorav Kr 2 299 445.- er fakturert ut fra Ullensaker 

kommune. 

 

Status pr september 2017: 

- Alle krav fra 2015 til og med første halvår 2017 er effektuert. 

- Det gjenstår enkelte krav på enkeltanskaffelser som ikke er ferdig levert.  

- To leverandører er konkurs/virksomhet opphørt   

- Det er en pågående tvistesak  

 

Utvikling fremover: 

- Pr oktober 2017 har ØRIK 96 bonusgivende interkommunale rammeavtaler som 

synker gradvis utover i 2018 og 2019. Den siste avtalen her løper ut i 2021. 

- Pr oktober 2017 har ØRIK 52 bonusgivende kommunale rammeavtaler som synker 

gradvis utover i 2018 og 2019. Enkelte av disse avtalene har varighet til 2023. 

- Pr oktober 2017 har ØRIK 10 bonusgivende enkeltanskaffelser som ikke er ferdig 

levert. Vi beregner at disse blir ferdigstilt i løpet av 2017 eller tidlig 2018. 

 

Konklusjon 

Rådmannen ser at det løpende arbeidet med bonusinntektene i ØRIK nå er ajour. Nye 

fungerende rutiner som er innført på området, gjør at rådmannen mener oppfølging av 

bonusinntektene nå er under betryggende kontroll.  
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Arkivsak-dok. 15/00073-16 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 13.11.2017 

SALG AV AREAL VED RUBIS TIL SUNDET BRYGGE AS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
På bakgrunn av kommunestyrets behandling og vedtak i sak 58/17 - Salg av areal
ved Rubis til Sundet Brygge AS, ser ikke kontrollutvalget grunn til å foreta seg noe 
ytterligere i denne saken.  

Vedlegg:  
Saksprotokoll: Vedtak i kommunestyre sak 58/17 - Salg av areal ved Rubis til Sundet
Brygge AS 

Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøte den 4.9.2017 ble det under sak 29/17 - Eventuelt tatt opp 
følgende: 

I forbindelse med formannskapets sak 45/17 - Salg av areal ved Rubis til
Sundet Brygge AS tok kontrollutvalgsleder opp om man skulle vurdere
rådmannens habilitet, samt verdifastsettelsen på eiendommen. 

Kontrollutvalget vedtok følgende: 
Kontrollutvalget avventer kommunestyrets behandling i saken. 

Kommunestyret behandlet sak om salg av areal ved Rub is til Sundet Brygge AS i 
møtet den 5.9.2017, sak 58/17. Her ble det også lagt frem et skriv fra advokatfirmaet 
Mageli AS angående rådmannens habilitet. Det vises forøvrig til kommunestyresak 
58/17 for ytterligere opplysninger.     

Kommunestyret vedtok følgende (se vedlegg): 

Deler av gnr 16, bnr 122 – ca. 1800m2 - selges til Sundet Brygge AS mot 
opparbeidelse av gangveg på kommunens område mellom Skibladnersvingen og 
Rubis, reasfaltering av hele den kommunale parkeringsplassen nord for 
Skibladnersvingen samt ferdigstillelse av elveskråningen. 
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.09.2017  

 

Behandling 
 
Av 35 representanter var 34 til stede. 
 
 
Skriv fra advokatfirmaet Mageli datert 04.09.2017 angående Habilitet – Sundet Brygge AS 
erverv av eiendom i Eidsvoll kommune - ble delt ut i møtet. 
 
Rune Storsve (H) ba om vurdering av habiliteten til rådmannen og Olav Resaland (AP) 
siden begge har bosted i det aktuelle området. 
 
Habiliteten til rådmannen ble det votert over.  
 
Habiliteten til Olav Resaland (AP) ble det votert over.  
 
Forslag fra Gunn Elin Blakkisrud (SP): 
Saken utsettes. 
 
 
Votering 
 
I henhold til Forvaltningslovens §6 ble rådmannen erklært habil mot 2 stemmer (H1,PP). 
 
I henhold til Forvaltningslovens §6 ble Olav Resaland (AP) erklært habil mot 2 stemmer. 
(H1,PP) 
 
Forslaget fra Gunn Elin Blakkisrud (SP) fikk 6 stemmer (SP4, H1, PP) og falt. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (H1). 
 

Vedtak 

 
Deler av gnr 16, bnr 122 – ca. 1800m2 - selges til Sundet Brygge AS mot opparbeidelse av 
gangveg på kommunens område mellom Skibladnersvingen og Rubis, reasfaltering av hele 
den kommunale parkeringsplassen nord for Skibladnersvingen samt ferdigstillelse av 
elveskråningen. 
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Arkivsak-dok. 15/00262-25 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 13.11.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 
 
Vedlegg:  
1. Oversikt over saker til oppfølging 2017 
2. Oversikt over saker til behandling 2017 

 
 
Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 
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Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 
 

Saker til oppfølging 2017 
 
Møte Sak nr. 

 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

13.2.17 1/17 Overordnet revisjonsstrategi 
for regnskapsrevisjon 2016 

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om 

overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjon 2016 og 

revisjonsplan for Eidsvoll kommune til 

orientering. 

     

13.2.17 2/17 Prosjektplan - 

Folkehelsearbeid 

1. Kontrollutvalget bestiller 

forvaltningsrevisjonsprosjektet – 
Folkehelsearbeid. Kontrollutvalget 
ber om at vedlagte prosjektplan, 
med justering av problemstilling 3 
som fremkom under møtet, legges til 
grunn for det videre 
prosjektarbeidet. 

2. Prosjektet leveres til november 

møtet 2017, og gjennomføres 
innenfor en ramme på inntil 350 
timer. 

Romerike 

Revisjon 

    

13.2.17 3/17 Felles sak for alle 

kontrollutvalg på 

Romerike om plan for 

selskapskontroll 2017-

2020 

1. Kontrollutvalget 

godkjenner opplegget og 

tidsplanen for arbeidet 

med selskapskontroll, og 

gir sekretariatet fullmakt 

til å koordinere 

bestillingene. 

2. Kontrollutvalget bestiller 

en eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon av 

Romerike Krisesenter 

IKS. Kontrollutvalget ber 

Romerike Revisjon IKS 

komme tilbake med 

prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonen. 

Romerike 

Revisjon 

    



38/17 Referater  - 15/00262-25 Referater  : Saker til oppfølging 2017

Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

3. Kontrollutvalget bestiller 

en begrenset 

eierskapskontroll av Orbit 

Arena AS. 

13.2.17 4/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

13.2.17 5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

1. Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2016 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret 
med innstilling: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2016 til orientering. 

Kommune

styret 

Behandlet 

i 

kommune

styret 

xx.xx, sak 

xx/xx. 

   

13.2.17 6/17 Uttalelse om sammenslåing 

av Romerike 
kontrollutvalgssekretariat 
IKS (ROKUS) og Follo 
interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 

(FIKS) 

Kontrollutvalget i Eidsvoll støtter 
forslaget om sammenslåing av ROKUS og 
FIKS fra 1.1.2018. Etter vår vurdering vil 
det gi et større og bredere fagmiljø og økt 
kompetanse. Sekretariatet vil også være 
mindre sårbart med flere å spille på. I 
fremlegget vises det også til at det vil bli 
billigere for Eidsvoll kommune. Vi ønsker 
ikke å legge føringer for hvor kontoret 
skal være lokalisert, så lenge det ikke 
medfører økte kostnader. Vi støtter 
forslaget om IKS som organisasjonsform. 

Kommune

styret 

Behandle

t i 

kommun

estyret 

xx.xx, 

sak 

xx/xx. 

   

13.2.17 7/17 Referater Kontrollutvalget tar 

referatene til orientering. 

     

13.2.17 8/17 Eventuelt (ingen vedtak)      
        

03.04.17 9/17 Forvaltningsrevisjonsrapport 
- Øvre Romerike Utvikling 
(ØRU)- styrets ansvar og 
oppfølging av ØRIK 

Kontrollutvalget ser med bekymring på 
de forhold som er påpekt i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om Øvre 
Romerike Utvikling (ØRU) og Øvre 
Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK). 

Kommunes
tyret 

Behandlet i 
kommunes
tyret 09.05, 
sak 39/17. 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 
Rapporten beskriver de utfordringer som 
har vært og hvordan disse har blitt fulgt 
opp. Slik sett har rapporten vært 
avklarende. 

1. ØRIK er per i dag opphørt. 
2. Innkjøpssamarbeidet er 

omorganisert og ikke lenger en 
del av ØRU. 

3. Innkjøpssamarbeidet og 
regnskapsføringen er overført til 
Ullensaker kommune som et 
vertskommunesamarbeid. 
Deltagerkommunene har dermed 
ingen tjenesteproduksjon lagt til 
ØRU. 

4. Bonusordningen som metode for 
finansiering av 
innkjøpssamarbeidet er avviklet 
og løper i dag kun for allerede 
inngåtte kontrakter. 

 
I lys av de organisatoriske endringer som 
har skjedd så oversender kontrollutvalget 
saken til kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rapporten til 
orientering. 
2. Kommunestyret gjør styrene og 
administrativ ledelse i de selskapene som 
kommunen har et eieransvar i 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

oppmerksom på styrenes påseansvar og 
ledelsens gjennomføringsansvar for 
økonomioppfølging og internkontrollen. 

03.04.17 10/17 
 

Redegjørelse over 
revisjonshandlinger i Øvre 
Romerike Utvikling (ØRU) 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering. 
 
Regnskapsføringen og oppfølgingen av 
bonusavtalene er lagt til Ullensaker 
kommune. Kontrollutvalget ber 
sekretariatet om å undersøke muligheten 
for at Eidsvoll kontrollutvalg kan få 
informasjon om resultatet av den 
pågående oppfølging av bonusavtalene 
når det foreligger. 

  Sekretær 
følger opp 
med 
Ullensaker 
KU. 

  

03.04.17 11/17 Justert prosjektplan - 
Folkehelsearbeid Eidsvoll 
kommune 

Kontrollutvalget tar justert prosjektplan 
til orientering. For øvrig henvises det til 
kontrollutvalgets vedtak i sak 2/17. 

     

03.04.17 12/17 Eierskapskontroll - Øvre 
Romerike Brann og Redning 
IKS 

Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret ber om at: 
1. Kommunens representant i ØRU-styret 
bidrar til at styret i ØRU vurderer behovet 
for et temamøte i regi av KS der temaet 
er eierstyring og rollen som 
eierrepresentant i kommunale selskaper, 
og om det er hensiktsmessig at ØRU er 
arrangør av et slikt temamøte. 
2. Kommunens representant i 
representantskapet i ØRBR bidrar til at 

Kommunes
tyret 

Behandlet i 
kommunes
tyret 09.05, 
sak 40/17. 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

det gjennomføres styreevaluering i 
henhold til eiermeldingen. 
3. Kommunens representant i 
representantskapet i ØRBR bidrar til at 
det utarbeides rutiner for rapportering av 
styreevalueringen til representantskapet. 
4. Kommunens representant i 
representantskapet bidrar til at det blir 
utarbeidet 
styreinstruks i ØRBR. 
5. Eierne vurderer om det er behov for at 
selskapet utarbeider en egen 
selskapsstrategi. 
6. Eierne, ved en eventuell revidering av 
selskapsavtalen, må vurdere om 
delegeringen er hensiktsmessig. 
7. Kommunens representant i 
representantskapet bidrar til at selskapet 
slutter seg til KS styrevervregister. 
 

Kontrollutvalget vurderer å bestille en 
selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon i 2018 for å se 
nærmere på tjenestene fra Øvre 
Romerike Brann og Redning IKS. 
Utvalget vil innledningsvis be om en 
orientering fra brannsjefen. 

03.04.17 13/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

03.04.17 14/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

03.04.17 15/17 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

15.05.17 16/17 Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2016 - 
Eidsvoll kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll 
kommunes årsregnskap 2016 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi 
til formannskapet. 

Kommunes
tyret 

    

15.05.17 17/17 Revisjonsbrev nr. 9 - 
årsregnskapet 2016 

Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse til orientering. 
For øvrig er nummerert brev nr. 9 
ivaretatt gjennom kontrollutvalgets 
uttalelse til 
årsregnskap 2016. 

     

15.05.17 18/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

15.05.17 19/17 Orientering fra Øvre 
Romerike Brann og Redning 
IKS 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 
orientering. 

     

15.05.17 20/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

     

15.05.17 21/17 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

4.9.17 22/17 Virksomhetsbesøk til 
Eiendomsforvaltningsavdelin
gen 

Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket 
til orientering. 

     

4.9.17 23/17 Rapportering revisjonsåret 
2016/2017 – Rapport fra 
Romerike Revisjon 

Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og viser til de forhold som er 
kommentert i saksfremstillingen. 

     

4.9.17 24/17 Engasjementsbrev fra 
Romerike Revisjon IKS 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

4.9.17 25/17 Uavhengighetserklæring fra 
oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
egenvurdering av uavhengighet tas til 
orientering. 

     

4.9.17 26/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

4.9.17 27/17 Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2018 

Følgende forslag til budsjettet for 
kontroll- og tilsynsordningen for Eidsvoll 
kommune vedtas, med forbehold om 
representantskapsbehandling i Romerike 
Revisjon IKS og ROKUS IKS, og oversendes 
kommunen som kontrollutvalgets forslag 
til ordningen for 2018. 
 
(tabell er ikke tatt med her) 
 
Forslaget følger formannskapets 
innstilling til kommunestyret vedrørende 
budsjettet for Eidsvoll kommune 2018. 

Kommunen     

4.9.17 28/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene og 
redegjørelsene til orientering. 

     

4.9.17 29/17 Eventuelt Kontrollutvalget avventer 
kommunestyrets behandling i saken. 

     

4.9.17 30/17 Prosjektplan: 
Forvaltningskontroll og 
oppfølging av tidligere 
eierskapskontroll i Romerike 
Krisesenter IKS 

1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningskontroll og oppfølging av 
tidligere eierskapskontroll i Romerike 
Krisesenter IKS. Vedlagte 
prosjektplan vedtas. 

2. Prosjektet leveres medio desember 
2017, og gjennomføres innenfor en 
ramme på inntil 400 timer. 

3. Oppdragsansvarlig 

Romerike 
Revisjon 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

forvaltningsrevisors egenvurdering av 
uavhengighet tas til orientering. 

        

13.11.17 31/17       
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Saker til behandling 2017 

 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 2016 

 Prosjektplan -folkehelsearbeid 

 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

(ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

 Fellessak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for 

selskapskontroll 2017 – 2020 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016   

3. april 
Kl. 17:00 

 Selskapskontroll (eierskapskontroll) – Øvre Romerike Brann og 

Redningsvesen IKS 

 Behandle forvaltningsrevisjonsrapporten - Øvre Romerike Utvikling 

(ØRU)- styrets ansvar og oppfølging av ØRIK 

 Redegjørelse over revisjonshandlinger i Øvre Romerike Utvikling 

(ØRU) 

 Justert prosjektplan -folkehelsearbeid 

15. mai 
Kl. 09:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 – Eidsvoll kommune 

 Nummerert brev nr. 9 – årsregnskapet 2016 

 Orientering fra Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

19. juni 
Avlyst 

  

4. september 

Kl. 17:00 

 

 Virksomhetsbesøk til Eiendomsforvaltningsavdelingen 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2018 

 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon 

 Engasjementsbrev fra Romerike Revisjon IKS 

 Rapport revisjonsåret 2016/2017 til Eidsvoll kontrollutvalg, fra 
Romerike Revisjon 

 Prosjektplan selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS 

 Orienteringssak om formannskaps sak (Lundsjordet) 

 (Referatsak - forvaltningsrevisjonsrapport -barneverntjenesten - 
Nannestad kommune) 

13. november 

Kl. 17:00 

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet – Folkehelsearbeid  

 Behandle eierskapskontroll (begrenset) – Orbit Arena AS 
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Møte Saker 

 Orientering fra revisjonen: Forvaltningsrevisjonsrapporten - 
Barneverntjenesten i Nannestad kommune 

 Salg av areal ved Rubis til Sundet Brygge AS  

 Bestilling av selskapskontroller 2018 og undersøkelser i kommunale 
samarbeid 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 

 Regnskapsføring og oppfølging av bonusavtalene i ØRU/ØRIK 

11. desember  

Kl. 17:00 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2018 

 Bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 Ekstern bestilling av selskapskontroll av RRI   

2018   

Annet  Bårlidalen renseanlegg – granskningsrapport 

 Agresso HR datasystem – kontroll av systemet 

 Statusoppdatering om varslingssak mottatt i revisjonen  
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00263-24 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Eidsvoll kontrollutvalg 13.11.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 

 
 
Saksframstilling: 
. 
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