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Arkivsak-dok. 15/00088-16 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Hurdal kontrollutvalg          14.05.2018 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2017 - 
HURDAL KOMMUNE 

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

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

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Formannskapet i Hurdal avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 6. juni 2018.
Det er kommunestyret selv som vedtar kommunens årsregnskap og årsberetning. 

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

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

Romerike revisjon har avgitt revisjonsberetning 14.4.18. Beretningen er avgitt uten 
presiseringer og forbehold. 

Sak 13/18
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Rådmannen er innkalt til møtet for å legge frem årsregnskapet og årsberetningen for 
2017, samt svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.   
 
Romerike revisjon vil legge frem revisjonsberetningen og rapportere fra arbeidet med 
revisjon av Hurdal kommunes årsregnskap 2017. 
 
Et forslag til uttalelse ligger vedlagt. Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter og 
kommer med innspill til forslaget i møtet. 
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Til kommunestyret i Hurdal kommune 
 

Uttalelse til Hurdal kommunes årsregnskap for 2017 

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

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

kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas 

hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.  

 

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

årsberetning for 2017. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse: 

 Årsmelding 2017 for Hurdal kommune 

 Årsregnskap 2017 for Hurdal kommune 

 Revisors beretning for 2017 

 

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

aktuelle problemstillinger. 

 

Kontrollutvalget viser til at netto driftsresultat er på 5,8 mill. kroner og utgjør 2,55 % av 

inntektene. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og 

investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Teknisk beregningsutvalg 

(TBU) anbefaler at netto driftsresultat bør utgjøre minst 1,75 %. TBU betrakter netto 

driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. 

Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 3 %.  

 

Kontrollutvalget merker seg at det er gitt en god redegjørelse i årsrapporten av iverksatte og 

planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard og betryggende kontroll (jf. kommuneloven § 

48 nr. 5). 

 

Det vises til årsmeldingen for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2017, samt 

utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. 

 

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

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

 

 

Hurdal, 14.05.2018 

 

Jorunn L. Glosli (sign.)  

Kontrollutvalgsleder                                                     Kopi: Formannskapet 
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1 Rådmannens innledning 
 

Hurdal kommune er et godt lokalsamfunn med engasjerte innbyggere, som vil det beste for 

bygda si. Kommunen har mange frivillige og i de ulike nærmiljøene skjer det mye positivt. Det 

gir et strålende utgangspunkt for videre utvikling av fremtidens Hurdal.   

 

2017 var et utfordrende år for organisasjonen med flere nye ledere og foredling av 

organisasjonen for å takle morgendagens utfordringer. Det var behov for å gjenskape en 

felles plattform og eierskap til visjonen vi har for utviklingen av kommunen. Dette arbeidet har 

tatt og vil ta tid. Samtidig oppleves det en sterk vilje og motivasjon for å lykkes sammen. 

Dermed har vi det beste utgangspunktet for videre utvikling av tjenestene til kommunens 

innbyggere.  

 

Hurdal kommune er en lavinntektskommune. I praksis balanserer økonomien i Hurdal 

kommune på en knivsegg. Et slikt utgangspunkt krever en annen tilnærming for å drive 

tjenestene stadig mer effektivt. Med svake resultater over tid har det også oppstått behov for 

å bygge reserver og soliditet.  

Etter 1. halvår var det et relativt høyt merforbruk i forhold til driftsbudsjettet, og en rekke tiltak 

for sikre økonomisk styring ble iverksatt. Det ble gjennomført et godt arbeid ved alle enheter 

for å få til dette. På grunn av bedre rammebetingelser klarte kommunen ved årsavslutningen 

likevel å komme ut med et mindreforbruk totalt sett.   

Hurdal kommune har behov for å investere i både infrastruktur og tjenester i årene som 

kommer. Dette gjelder blant annet økt kapasitet ved skolen, bemannede omsorgsboliger og 

renseanlegg. I tillegg kommer en eiendomsmasse som har behov for vedlikehold. 

Omstillingen kommunen nå står ovenfor handler om å tilpasse driften til de reele 

rammevilkårene. Dette vil være et krevende arbeid som innebærer endrede tjenester innen 

de fleste områder i kommunen.  

  

Det viktigste arbeidet i Hurdal kommune skjer nettopp ute i tjenestene; i barnehagene, i 

skolen og i møtet mellom medarbeidere og den enkelte innbygger. Tjenesteområdene 

presenterer i årsrapporten flere flotte resultater som underbygger kommunens gode utvikling 

av tjenestene. 

 

Kommuneplanen har vært under revisjon. Med en godt gjennomarbeidet og forankret 

kommuneplan er det lagt til rette for tydelighet rundt mål for hvordan vi skal utvikle et 

bærekraftig lokalsamfunn med fokus på dimensjonene økonomi, klima og sosialt.  

 

Som ny rådmann var det fint å komme til en kommune med et godt faglig nivå på 

tjenestene. Det skyldes medarbeidere, på alle nivåer, som gjør sitt beste for at brukerne skal 

få den omsorg og service som de har krav på. Rådmannen vil rette en takk til hver enkelt 

medarbeider for innsatsen, og en takk til ordfører og kommunestyre for samarbeid i året som 

gikk.

 

 

Bente Rudrud Herdlevær    

Rådmann 
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2 Oppbygning av årsmeldingen. 
Formålet med årsmeldingen er å gi en samlet fremstilling over det mest vesentlige i Hurdal 

kommunes virksomhet gjennom 2017. 

Årsmeldingen består av årsberetning, virksomhetsanalyse/tjenestene, finansrapport og 

statusrapport investeringer. 

For hvert av virksomhetsområdene presenteres de ulike tjenestene sammen med nøkkeltall, 

statistikk, oppnådde mål, viktigste utfordringer, forklaring til økonomiske avvik med mer. Til slutt 

i årsmeldingen følger en gjennomgang av hovedtrekkene i regnskapet for 2017 for Hurdal 

kommune samlet. 
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3 Årsberetning 

3.1 Sentrale data for Hurdal kommune 
Hurdal kommune ligger i Akershus og er en av de seks kommunene i det interkommunale 

samarbeidet på Øvre Romerike (ØRU). Kommunen grenser i øst mot Eidsvoll og i syd mot 

Nannestad. I nord og vest grenser kommunen til Oppland fylke (Østre Toten kommune og 

Gran kommune). 

Kommunen hadde pr 31.12.2017 totalt 2 903 innbyggere. Kommunens areal utgjør 285 km2. 

 

Befolkningstallene fra SSB for 2017 viser at innbyggerantallet er redusert med 0,2 % gjennom 

2017.  

Tallene kan indikere at trenden fra de siste årene med vekst i innbyggertall flater noe ut. I 

2014 var veksten på 2,1 %, i 2015 var den på 3,1 % og i 2016 var den på 2,6 %. 

3.2 Organisasjonskart 
Ved utgangen av 2017 var Hurdal kommune organisert på følgende måte: 

 

 

1 Organisasjonskart 
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3.3 Intern kontroll og etisk standard 

3.3.1 Verdier 

Hurdal kommune arbeider etter verdiene Samarbeid, Tillit, Respekt, Åpenhet og Lojalitet. 

Verdiene ble jobbet med høsten 2016, på leder og avdelingsnivå. Det er startet et arbeid for 

å sluttføre verdiprosessen. Endelig verdigrunnlag med beskrivelse forventes klart våren 2018.  

3.3.2 Etiske retningslinjer 

Det er gjort et systematisk arbeid over tid med å revidere de etiske retningslinjene i 

kommunen. Dette arbeidet ble sluttført våren 2017 som en del av revideringen av en helhetlig 

arbeidsgiverpolitikk. I handlingsprogrammet er det lagt opp til en rekke tiltak for å få til en 

levende etisk praksis.  

3.3.3 Styrevervsregister 

Kommunesektorens organisasjon (KS) mener at kommunen på bakgrunn av sin funksjon og 

rolle er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas 

på en best mulig måte. En måte å styrke kommunesektorens omdømme på er at det skapes 

åpenhet knyttet til hvilke roller enkeltpersoner har, slik at mistanke om dobbeltroller unngås. KS 

har derfor opprettet et styrevervregister (www.styrevervregisteret.no). Hurdal kommune har 

knyttet seg til Styrevervregisteret. Kommunens folkevalgte og administrative ledere kan her 

registrere sine verv og økonomiske interesser. Registreringen er frivillig for både folkevalgte og 

administrasjonen. 

3.3.4 Internkontroll 

Hurdal kommune benytter Ansattportal som system for å tilgjengeliggjøre reglement, 

retningslinjer, prosedyrer og sentrale lovverk. Hurdal kommune benytter en egen 

avviksapplikasjon fra Kommuneforlaget til registrering og oppfølging av avvik. Avviksrapporter 

gjennomgås i AMU-møter.  

3.4 Likestilling, mangfold og inkludering 

3.4.1 Kjønnsfordeling 

Hurdal kommune har en skjev kjønnsfordeling både i antall årsverk og antall ansatte. Andelen 

kvinner er omtrent 83 % ved utgangen av 2017. Det er imidlertid store forskjeller mellom de 

ulike avdelingene og fordelingen er svært tradisjonell med mange kvinner i oppvekst og 

omsorg, og menn innen drift og plan.  

Kommunen har et ønske om en jevnere kjønnsfordeling og er bevisst dette ved rekruttering. 

Det brukes en standardtekst i kommunens stillingsannonser der det påpekes at kommunen 

bidrar aktivt til likestilling mellom kjønnene i samsvar med likestillingslovens bestemmelser. Ved 

utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordres til å søke. Når det finnes 

kandidater av begge kjønn til en ledig stilling, skal minst en representant fra det 

underrepresenterte kjønn være del av innledende intervjurunder.  

Hurdal politiske ledelse (kommunestyret) består av 17 folkevalgte representanter. Av de faste 

representantene var pr 31.12.2017 3 kvinner og 14 menn. Ordfører og varaordfører er begge 

menn. 
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Rådmannens ledergruppe består av 4 kvinner og 2 menn. 

2 Kjønnsfordeling fordelt på antall ansatte i prosent, pr 31.12.17 

3.4.2 Diskriminering og tilgjengelighet 

Hurdal kommune vurderer alle søknader ved ansettelser likt, uavhengig av etnisk tilhørighet 

og seksuell orientering, i henhold til diskrimineringsloven om etnisitet og diskrimineringsloven 

om seksuell orientering.  

De siste årene har også Hurdal hatt en økt tilflytting av mennesker av ulike nasjonaliteter og 

dette gjenspeiles i noen grad også blant kommunens ansatte. Det er flere ulike nasjoner 

representert blant de ansatte nå enn tidligere år.  

Ved planlegging av utbedring av eksisterende bygg og etablering av nye bygg har Hurdal 

kommune fokus på tilrettelegging for universell utforming. Hurdal kommune lanserte ny 

Innbyggerportal sammen med de andre ØRU-kommunene i februar 2017. I arbeidet med 

utvikling av løsningen var det fokus på universell utforming av portalsidene.  

3.4.3 Inkluderende arbeidsliv og nærværsarbeid 

Hurdal kommune har inngått samarbeidsavtale med IA Akershus om inkluderende arbeidsliv. 

IA-arbeidslivssenter gjennomførte opplæring for alle ledere våren 2016 i bruk av 

oppfølgingsplan ved sykefravær.  

Det er blitt rapportert på sykefravær til AMU gjennom hele året. Utviklingen har vært positiv, 

med en nedadgående trend. Gjennomsnittlig sykefravær for Hurdal kommune i 2017 endte 

på 7,96 %. Det er en nedgang fra 2016, da sykefraværet var på 8,42 %.  

3.5 Sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft 

3.5.1.1 Sosial bærekraft 

Hurdal kommune prioriterer samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og minske sosiale skiller. 

Vi skal sørge for at Hurdalssamfunnet er inkluderende for alle grupper, og bidrar til god 

livskvalitet. Hurdal kommune mener det er viktig å legge til rette for at innbyggerne kan ha 

meningsfylte aktiviteter og oppleve mestring. Dette ligger til grunn for alt vårt arbeid, enten 

det er i barnehagen, skolen eller i helse og omsorg. Målet er å gi innbyggere og besøkende 

økt livskvalitet.  

3.5.1.2 Miljømessig bærekraft 

Klima er vår tids viktigste utfordring, og legger premisser for hvordan vi lever og forbruker i 

dag, og hvordan vi vil bo og leve i fremtiden. Hurdal kommune jobber for å bli karbonnøytralt 

  

Alle HA1  
Sentral adm. 

HA2 
Oppvekst og 
Sosial 

HA3 og HA4 
Helse og 
Omsorg 

HA5 og HA7 
Drift og 
eiendom 

HA6  
Plan og 
utvikling 

Antall kvinner 83 % 88 % 85 % 94 % 50 % 0 % 

Antall menn 17 % 13 % 15 % 6 % 50 % 100 % 
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eller bedre innen 2030. Dette betyr at vi har stor bevissthet rundt vår planlegging, 

oppbygging av strukturer og innkjøp. 

3.5.1.3 Økonomisk bærekraft 

Økonomisk styring og forsvarlig økonomisk utvikling innenfor den kommunale tjenesteytingen 

er helt sentralt i utviklingen av et godt lokalsamfunn. Hurdal kommune har et klart mål om å 

jobbe for økonomisk vekst; for en god kommuneøkonomi, legge rette for vekst og soliditet 

rundt næringsutvikling og andre prioriterte satsningsområder.  Tilsvarende gjelder å øke 

innbyggernes inntektsnivå og bekjempe fattigdom. 
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4 Virksomhetsanalyse/tjenesteområdene 

4.1  Sentraladministrasjonen (HA1) 
Hovedansvarsområde 1 (HA1) dekker politisk ledelse, kontrollorganer og revisjon, rådmann, 

fellestjenester, flyktningarbeid, og IKT. 

4.1.1 Oppnådde resultater 2017 

 

 Forankring av budsjett og budsjettoppfølging, implementering av felles 

ledelsesprinsipper 

 Innføring av faste lederforum for alle ledere, et godt virkemiddel for enhetlig 

lederutvikling.  

 Sikker digital utsending av post ble tatt i bruk i 2016. I første omgang er det sak-

arkivsystemet Ephorte som har denne muligheten. Statistikken viser at ca 40 % av 

brevene som blir sendt ut fra systemet når blir sendt som sikker digital post via Altinn. 

 Det ble bosatt 4 flyktninger i Hurdal i løpet av 2017. 

   

4.1.2 Viktigste utfordringer i 2018 

 Implementere og videreutvikle verktøy og oppfølgingsprosedyrer for god 

økonomistyring. 

 Fortsette arbeidet med økt arbeidsnærvær. 

 Videreutvikling av digitale tjenester i samarbeid med DGI 

 

4.1.3 Nøkkeltall tjenestedata 

4.1.3.1 Turnover, nyansettelser og årsverk 

 

 

4.1.3.2 Tilgang AFP 
3 Hurdal kommune har en aktiv seniorpolitikk. Gjennom 

vedtatt seniorpolitikk får alle ansatte over 62 år, som ikke 

har delvis AFP, avtale om en bonus på kroner 10 000 eller 

en uke fri ved 100 % stilling. 

 

 

 

 

 

2017 Antall 

Tilsatt 26 

Sluttet 15 

Permisjoner over ett år 1 

Årsverk 164,5 

2017 Antall 

AFP 62-64 2 

AFP 65-66 0 
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4.1.3.3 Sykefravær 

 

4Gjennomsnittlig sykefravær for 2017 var på 7,96 %. 

4.1.3.4 Henvendelser Serviectorg 

Antall henvendelser 
2017 

Totalt Løst 1. linje Sendt 2. linje** Direkte 2. linje** 

Totalt 8021 4671 103 3247 

i % 58 % 0,9 % 40 % 

5 Henvendelser «Sendt 2. linje» er henvendelser som Servicetorget har forsøkt å løse, men måtte eskalere til 

fagpersoner på 2. linje. «Direkte 2. linje» er henvendelser som Servicetorget ikke kan håndtere, for eksempel på grunn 

av manglende tilgang til fagsystemer elle lovpålagt taushetsplikt.  
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4.1.3.5  Bosatte flyktninger pr år 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall 
bosatte 1 4 8 9 

 
4 

6 Begrenset boligmarked er en utfordring i Hurdal kommune for å bosette flyktninger og flytte flyktning familier ut av 

kommunale boliger. Et styrket kollektiv transport tilbud gir bedre muligheter for å utnytte arbeidsmarkedet på Øvre 

Romerike, men det har fortsatt begrensninger i forhold til skiftarbeid. Mangel på transport er en utfordring sosialt, da 

handlemuligheter, fritidsaktiviteter og store deler av nettverket deres knyttes i forbindelse med voksenopplæringen i 

Ullensaker. Hurdal skole og barnehagene i Hurdal viser positiv integrering av flyktningebarn. 

 

4.1.3.6 Politiske møter 2016 

Politiske utvalg Politiske 
saker 

Orienterings- 
saker 

Referatsaker Diskusjons- 
saker 

Forfall/vara 

Kommunestyret            83 5 16 2 14 

Formannskapet 67 4 20 4 15 

Administrasjonsutvalget 9 11 5 2 8 

AMU 11 33 5 0 4 

Plan og næring 26 2 10 0 1 

Levekår 39 6 9 0 4 

Kom. råd for funk. 7 0 5 0 4 

Eldreråd 14 6 6 4 3 
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4.1.4 Budsjett og regnskap HA1 

4.1.4.1 HA1 regnskap per artsgruppe 

 

 

 

i 1000 kr. Regnskap 

2017

Just 

budsjett 

2017

Avvik Avvik % Regnskap 

2016

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger 0 0 0 0,0 % 0

Andre salgs- og leieinntekter -230 -215 15 -7,0 % -1 086

Overføringer med krav til motytelse -7 250 -7 025 226 -3,2 % -8 632

Rammetilskudd 0 0 0 0,0 % 0

Andre statlige overføringer -935 -170 765 0,0 % -836

Andre overføringer 0 0 0 0,0 % -300

Inntekts- og formuesskatt 0 0 0 0,0 % 0

Eiendomsskatt 0 0 0 0,0 % 0

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0,0 % 0

Sum driftsinntekter -8 415 -7 410 1 006 13,6 % -10 854

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 10 539 10 763 224 2,1 % 9 426

Sosiale utgifter 2 439 2 897 458 15,8 % 2 452

Kjøp av varer og tjenester i kommunens tjenesteprod. 1 827 1 968 141 7,2 % 6 989

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 5 978 5 284 -694 -13,1 % 4 723

Overføringer 1 783 2 943 1 160 39,4 % 2 463

Avskrivninger 0 0 0 0,0 % 0

Fordelte utgifter -12 -20 -8 39,9 % -16

Sum driftsutgifter 22 553 23 834 1 281 5,4 % 26 036

Brutto driftsresultat 14 138 16 424 2 286 13,9 % 15 182

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte -111 -140 -29 20,9 % -224

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 1 5 4 83,6 % 16

Resultat eksterne finanstransaksjoner -110 -135 -25 18,6 % -208

Motpost avskrivninger 0 0 0

0 0

Netto driftsresultat 14 028 -140 2 261 -1615,0 % 14 974

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger 0 0 0 0

Avsetninger 150 0 -150 300

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 14 178 16 289 2 111 13,0 % 15 274
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4.1.4.2 HA1 regnskap per ansvarsområde 

4.1.4.3 Kommentar og forklaringer 

Rammeområdet leverer et regnskapsmessig resultat som er 2,1 mill  bedre enn budsjettert.  

Sum driftsinntekter er 1 mill høyere enn budsjettert. Det skyldes økte tilskuddsmidler knyttet til 

bosetting og vertskommuneordningen.  Ved disponeringen av årets resultat vil det bli foreslått 

å bygge opp disposisjonsfond for å kunne dekke fremtidige økonomiske forpliktelser på dette 

området.  

Sum driftsutgifter er 1,3 mill lavere enn budsjettert. Dette skyldes noe reduserte 

lønnskostnader, samt ubrukte tilskuddsmidler.  

Kostnader til IKT ligger 0,6 mill over budsjettert på grunn av etterfakturert avregning for 2016 

bokført i 2017.  Det er økte kostnader knyttet til Rådmann på grunn av rekrutteringsprosess og 

overgang til ny rådmann. Øvrige ansvar leverer mindreforbruk.   

Flyktningetjenesten har et positivt resultat, som kan bidra til balansen i et fremtidig budsjett, 

ved å forsterke fokus på integrering og yrkesrettet aktivitet. 

 

 

  

Regnskap 

2017

 Justert 

budsjett 

2017 

Avvik Avvik %  Regnskap 

2016 

11100 POLITISKE ORGANER 1 943              1 880           -63                -3,4 % 2 114              

11200 KONTROLLORGANER 439                 660              221               33,4 % 707                 

11300 VALG 130                 177              47                 26,6 % -5                    

12100 RÅDMANN 3 196              2 769           -427              -15,4 % 2 042              

12200 SERVICETORG OG PERSONAL 3 554              3 708           155               4,2 % 3 647              

12201 ARKIVPROSJEKTET -                  -               -                1 426              

12300 ØKONOMIAVDELINGEN 3 089              3 325           235               7,1 % 3 193              

13500 BOSETTING -1 808             -899             909               -101,1 % -1 703             

16000 FORDELTE UTGIFTER 484                 890              406               45,6 % 643                 

17000 IKT 4 571              3 980           -591              -14,9 % 3 248              

18000 BÆREKRAFTSPROGRAMMET -                  -               -                1 301              

18100 BÆREKRAFTSFESTIVALEN -                  -               -                1 844              

19000 OMSTILLINGSARBEID 59                   50                -9                  -18,6 % 144                 

19100 VERTSKOMMUNEORDNINGEN -1 480             -250             1 230            -491,9 % -3 327             

SUM HA 1 14 179            16 289         2 111            13,0 % 15 274            
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4.2 Oppvekst (HA2) 
 

Hovedansvarsområde (HA2) dekker deler av 

levekår, hovedtillitsvalgte (HTV), 

barnevernstjenesten, sosialtjenesten (den 

kommunale del av NAV) og skole og oppvekst. 

Skole og oppvekst består av Hurdal skole og 

kultursenter, skolefritidsordningen, musikk- og 

kulturskolen og barnehagene. Levekår består av 

helse og omsorg og skole og oppvekst.  

 

4.2.1 Oppnådde resultater 2017 

Året 2017 har vært preget av å opprettholde drift og levere tjenester, gjennomgang av 

tjenester og innspill til å forbedre disse.  Høsten 2017 ble det gjennomført foredlingsprosess for 

å sikre organisasjonsklarhet gjennom tydelige nivåer, nærhet til brukere og ressursstyring. 

Endring i organisasjonen fra 1. november er ikke implementert i personal - og 

økonomisystemer i årsmeldingen. Kommunen har gjennomført og implementert 

foredlingsprosessen, med forpliktende lederskap og oppstart av lederutvikling. Ledere er 

tettere på tjenestene og vi bruker ressursene der de gir bedre effekt. 

Andre resultater som ble oppnådd i 2017 er: 

 Full barnehagedekning.  

 Økt kompetanse i barnehagen ved gjennomført nasjonal styrerutdanning og kurs 

innen ledelse, IKT og språkutvikling.  

 Gapahuk er bygget inne i Rustad barnehage. 

 Videreført videre- og etterutdanning i lærerkollegiet som en del av nasjonal satsning 

«Ungdomstrinn i utvikling ». 

 Lærere kurses og utdannes i regi av «Den naturlige skolesekken», som en del av 

bærekraftsatsningen. 

 Musikkundervisning med fokus på instrumenter og korps i de lavere trinnene i 

samarbeidet med korpset og musikk- og kulturskolen. Formålet er økt rekruttering til 

korpset.  

 Skolen har gjennomført Norsk 2 – undervisning for elever fra mottaket Hurdal i egne 

lokaler med egen lærer. Elevene ble integrert i de ordinære klassene utover norsk 

undervisningen.  

 Skolen deltar i et prosjekt omkring trafikksikkerhet med bla. egen trafikk-kontakt. 

 SFO har synliggjort aktivitetstilbudet sitt gjennom digital bilderamme, plakatoppslag 

og foreldreinformasjon.  

 SFO har økt aktivitetstilbudet med enkeltstående arrangementer med fokus på 

kosthold i samarbeid med Hurdal Helselag, og ukentlige musikklek i samarbeid med 

musikk- og kulturskolen.  
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 Økt kompetanse i SFO ved kurs innen kosthold ifbm Nasjonal retningslinje for mat og 

måltider i skole og skolefritidsordninger.  

 PPT Nannestad og Hurdal skolen har effektivisert sitt samarbeid gjennom månedlige 

rutinemøter. 

 Hurdal Helsehuset endret navn til Familiens hus fra 01.11.2017. 

 Leder- og fagkapasiteten ved Familiens hus er styrket ved å omgjøre en 

barnevernkonsulent stilling til fagleder for barnevern.  

 Barnevernet har flere frist brudd enn tidligere, men behandlet saker på tross av høyt 

sykefravær og mange alvorlige, komplekse og tidkrevende saker.   

 Sosialtjenesten har opprettholdt saksbehandlingstiden på tre uker på tross av økt 

saksmengde innen økonomisk rådgivning og sosialhjelp. 

 Sosialtjenesten har saksbehandlet flere brukere og veiledet flere brukere ut i 

arbeid/aktivitet. 

 Reduksjon i åpningstider for publikumsmottak og digitale løsninger, har stort sett 

hjulpet mottakere av statlige ytelser. 

 

4.2.2 Viktigste utfordringer i 2018 

 Fortsette å utvikle virksomhetsstyringen av tjenestene.  

 Implementering av ny rammeplanen i Rustad barnehage. 

 Opprettholde god kvalitet i barnehagen og fortsette kompetanseutvikling av 

personalet. 

 Fortsette videre- og etterutdanning av lærere som en del av nasjonal satsning 

«Ungdomstrinn i Utvikling» .   

 Sprengt kapasitet ved Hurdal skole (to baserom), medfører at spesialrom må tas i 

bruk. 

 Opprettholde god kvalitet på undervisning og spesialundervisning ved skolen med 

stadige økende ressursbehov. 

 Forebyggebyggende arbeid mot krenkende adferd og mobbing for oppfølging av 

elevundersøkelsen. 

 Omorganisering i ledelsen ved Hurdal skole og kultursenter og SFO. 

 Opprettholde et godt aktivitetstilbud i SFO. 

 Opprettholde et godt aktivitetstilbud i kultur- og musikkskolen, samt rekruttere nye 

elever. 

 Raskere saksgang og saksbehandling i PPT Nannestad. 

 Forsterke tidlig innsats ved økt familierådgivning, økt tverrfaglig samarbeid og 

videreutvikle tjenestene på Familiens hus. Det vil redusere sårbarheten ved fravær og 

økt aktivitet, samt styrke familiene. Tjenestetilbudet skal leveres ut fra krav og 

retningslinjer. 

 Øke nærværet på Familiens hus.  

 Økt pågang til sosialtjenesten er i hovedsak brukere av sosiale tjenester som 

økonomisk sosialhjelp og økonomisk rådgiving. 

 Sosialtjenesten har en økning i brukere som mottar hjelp fra flere instanser i 

kommunen, som barnevern, psykisk helse og rus og flyktningetjenesten. 
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 Styrke i sosialtjenesten ved å øke porteføljen, øke tidlig innsats, videreutvikle 

tverrfaglighet i sosialtjenestene. Det vil redusere sårbar ved fravær, imøtekomme økt 

aktivitet og styrke bruker/ familiene. 

 

4.2.3 Nøkkeltall tjenestedata  

4.2.3.1 Hurdal barnehage 

Kapasitet og kompetanse innen 
barnehagen 

2013 2014 2015 2016 

Barn under 3 år Hurdal (Rustad) 10 9 10 8 

Barn over 3 år Hurdal (Rustad) 17 17 16 17 

Sum barn Hurdal (Rustad) 27 26 26 25 

Antall barn pr ansatt Hurdal (Rustad) 4,6/ 6,3 4,4/ 6,03 4,8/ 6,6 4,7/ 6,2 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning Hurdal (Rustad) 

1 2 2 2 

Andel barnehager som oppfylle 
pedagognormen Hurdal (Rustad) 

0 1 1 1 

Andel barnehager som oppfyller 
ped.normen m/dispensasjon Hurdal 
(Rustad) 

1 1 1 1 

Andel barnehager som oppfyller ikke 
ped.normen Hurdal (Rustad) 

1 0 0 0 

Årstimer spesialpedagogisk hjelp gitt av 
spesialpedagog Hurdal (Rustad) 

0 0 0 95 

Årstimer spesialpedagogisk hjelp gitt av 
assistent Hurdal (Rustad) 

0 0 0 0,6% stilling 

Antall barn som mottar spesialpedagogisk 
hjelp Hurdal (Rustad) 

0 0 0 1 

Leke- og oppholdsareal per barn Hurdal 
(Rustad) 

175 175 175 175 

Kommentar: Hurdal barnehage har færre barn pr ansatte enn totalt i barnehagene i Hurdal..  
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4.2.3.2 Hurdal skole og kultursenter, skolefritidsordning og musikk- og kulturskole 

Kapasitetsstatistikk 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Antall elever 317 300 308 294 

Antall skoler 3 3 1 1 

Antall lærere med kontaktlærerfunksjon 19 19 21 21 

Antall lærere 31 34 34 34 

Andel barn i SFO elever i 1.-3. trinn 36 42 44 56 

Andel barn i SFO elever 4. trinn 8 5 3 3 

Kommentar: Lærertettheten er økt. 

 

4.2.3.2.1 Elevundersøkelse 

Tabellen under viser en sammenstilling av resultatene på de fem spørsmålene om mobbing 

fra Elevundersøkelsen høsten 2016. Sammenstillingen viser resultatene fra elevundersøkelsen 

aggregert for Hurdal kommune (summert 7. og 10. trinn), samt for hvert av trinnene, 

sammenlignet med resultatene Nasjonalt og Akershus. 

 

Kommentar: På alle spørsmålene er andel i Hurdal høyere enn både nasjonalt og i Akershus fylke. Resultatene er slått 

sammen pga lite utvalg og resultatene fra 10. trinn ligger  høyere enn nasjonalt og i Akershus fylke.   

 

4.2.3.2.2 Avgangsresultater 

Tabellen viser gjennomsnittskarakterer for alle standpunktkarakterer i norsk sidemål og 

hovedmål, fremmedspråk, religion, livssyn og etikk, samfunnsfag, naturfag, engelsk og 

matematikk i grunnskolen. Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i 

videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen skal gi informasjon om 

den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutning av opplæringen, og 
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vurderingen skal være fundert i målene i læreplanverket. Karakterskalaen er 1-6. Beste 

karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt med én desimal. 

De enkelte karaktergradene har dette innholdet: 

Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. 

Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget. 

Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. 

Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget. 

Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget. 

Karakteren 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget. 

Hurdal skole og Kultursenter - Avd skole, Grunnskole, Standpunktkarakterer, Offentlig, Trinn 10, 

Begge kjønn 

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 

Engelsk skriftlig standpunkt 4,2 3,9 

Engelsk muntlig standpunkt 4,5 4,3 

Spansk 1 standpunkt 4,3 3,8 

Tysk 1 standpunkt . 4,1 

Kunst og håndverk standpunkt 5,0 4,7 

Kroppsøving 4,6 4,5 

Matematikk standpunkt 3,3 3,1 

Mat og helse standpunkt 5,0 4,9 

Musikk standpunkt 4,2 4,3 

Naturfag standpunkt 4,3 4,1 

Norsk hovedmål standpunkt 3,9 3,5 

Norsk sidemål standpunkt 3,4 3,0 

Norsk muntlig standpunkt 4,1 3,9 

Religion, livssyn og etikk standpunkt 4,4  

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt  4,1 

Samfunnsfag standpunkt 4,3 3,3 
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4.2.3.2.3 Nasjonale prøver 

Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i 

samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integrert i 

kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). 

Nasjonale prøve, trinn 9, begge kjønn 

 

 

Nasjonale prøve, trinn 8, begge kjønn 
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Nasjonale prøve, trinn 5, begge kjønn 

 

 

 

4.2.3.3 Barneverntjenesten  

 

Produksjonsstatistikk 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall nye meldinger 49 44 48 50 49 

Antall nye meldinger som ble undersøkt 37 36 44 48 44 

Antall barn med hjelpetiltak pr. 31.12 16 31 14 20 18 

Antall aktive undersøkelser pr.31.12 10 7 18 23 7 

Antall barn under omsorg 3 - 5 8 8 

Antall fristbrudd ved undersøkelser 13 3 1 3 16 

Kommentar: Det er en økning på fristbrudd som følge av færre ressursen pga høy turnover. 
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4.2.3.4 Sosialtjenesten (kommunal del av NAV) 

År 2013 2014 2015 2016 2017  

Antall deltakere i 
kvalifiseringsprogram 

0 8 6 5 0 

Andel langtidsmottagere (over 26 
uker) med økonomisk sosialhjelp 
som hovedinntekt 

17 18 19 23 27 

Andel mottagere av økonomisk 
sosialhjelp i alderen 20-66 år av 
innbyggerne i alderen 20-66 år 

2,6 % 3,4 % 4,2 % 4,1% 4,2 % 

Samlet antall mottakere av 
økonomisk sosialhjelp 

47 59 74 73 82 

Antall mottakere av økonomisk 
sosialhjelp under 25 år 

11 10 20 20 19 

Antall mottakere av økonomisk 
sosialhjelp med forsørgerplikt for 
barn under 18 år i husholdningen 

14 24 24 28 72 

Gjennomsnittlig stønads lengde for 
økonomisk sosialhjelp 

4,6 3,9 3,7 4,3 4,8 

Kommentar: Det er en økning på langtidsmottagere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og på antall 

mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgerplikt for barn under 18 år i husholdningen 

 

Gjennomsnittlig utbetaling pr bruker har økt slik: 

År Tot utbet Ant mottakere Snitt 

2014 1 873 217 59 31 749 

2015 2 151 303 74 29 071 

2016 2 156 139 73 29 536 

2017 2 966 780 72 41 205 

Kommentar: Antall mottakere er stabilt, men sakene har blitt mer kompliserte, med økt antall ytelser i samme vedtak. 

Dette fører til merarbeid i vedtaksprosess og økte utbetalinger. 
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4.2.4 Budsjett og regnskap HA2 

4.2.4.1 HA2 regnskap per artsgruppe 

 

i 1000 Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 

2017

Avvik Avvik % Regnskap 

2016

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -2 478 -2 703 -226 -8,3 % -2 437

Andre salgs- og leieinntekter -11 -30 -20 -65,0 % -10

Overføringer med krav til motytelse -10 287 -5 193 5 093 98,1 % -9 126

Rammetilskudd 0 0 0 0,0 % 0

Andre statlige overføringer -702 -512 190 37,1 % -383

Andre overføringer -370 -1 369 0,0 % -783

Inntekts- og formuesskatt 0 0 0 0,0 % 0

Eiendomsskatt 0 0 0 0,0 % 0

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0,0 % 0

Sum driftsinntekter -13 847 -8 439 5 408 64,1 % -12 739

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 33 675 33 032 -643 -1,9 % 32 355

Sosiale utgifter 9 577 10 101 524 5,2 % 9 122

Kjøp av varer og tjenester i kommunens tjenesteprod. 6 084 6 242 158 2,5 % 4 114

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 25 323 22 155 -3 169 -14,3 % 23 603

Overføringer 4 185 2 740 -1 444 -52,7 % 3 030

Avskrivninger 0 0 0 0,0 % 0

Fordelte utgifter -14 2 16 0,0 % -3

Sum driftsutgifter 78 829 74 272 -4 558 -6,1 % 72 221

Brutto driftsresultat 64 983 65 833 850 1,3 % 59 482

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 #DIV/0! -12

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 0 0 0 0,0 % 0

Resultat eksterne finanstransaksjoner 0 0 0 #DIV/0! -12

Motpost avskrivninger 0 0 0

Netto driftsresultat 64 983 65 833 850 1,3 % 59 470

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger -726 0 726 -350

Avsetninger 1 193 0 -1 193 412

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 65 449 65 833 383 0,6 % 59 532
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4.2.4.2 HA2  regnskap per ansvarsområde 

 

4.2.4.3 Kommentar og forklaringer 

 

Rammeområdet leverer 0,4 mill bedre enn budsjettert.  

 

Sum driftsinntekter er 5,4 mill høyere en budsjettert. Dette skyldes ubudsjetterte 

sykepengerefusjoner (0,5 mill), mottak av ubudsjettert tilskudd til Voksenopplæringen (2,3 

mill), tilskudd til økt lærerinnsats (0,6 mill) og refusjoner til barnevern (1,2 mill). 

Sum driftskostnader er 4,5 mill høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader 

til finansiering av private barnehager (1,2 mill), innleid kompetanse knyttet til barnevern (1,4 

mill) og økte sosialutbetalinger (1,1 mill)  

 

Voksenopplæringen har et mindreforbruk som følge av ubudsjettert tilskudd til 

Voksenopplæringen fra kvalifiserte beboere fra Hurdal asylmottak. Det vil bli foreslått å 

avsette til disposisjonsfond for å dekke fremtidige forpliktelser på området.  

 

Finansiering av private barnehager har merforbruk på grunn av refusjoner knyttet til 

spesialpedagogisk hjelp, redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon.  

 

Regnskap 2017  Justert 

budsjett 2017 

Avvik Avvik %  Regnskap 

2016 

21000 SEKTOR LEVEKÅR - ADMINISTRASJON 1 410                   1 207               -204                -16,9 % 672                  

22100 FELLESUTGIFTER OPPVEKST 1 797                   2 492               695                  27,9 % 1 913               

22101 VIDEREUTDANNING LÆRERE -196                     -192                5                      -2,6 % 186                  

22102 LEIRSKOLEOPPLÆRING 64                        57                    -7                    -13,2 % 43                    

22120 PPT OG SPESIALUNDERVISNING 1 507                   1 378               -129                -9,3 % 1 565               

22140 VOKSENOPPLÆRING -1 836                  83                    1 919               2311,6 % -1 081             

22150 INNFØRINGSKLASSER 49                        140                  91                    65,1 % 339                  

22230 SFO 182                      -200                -382                191,1 % 206                  

22410 HARALDVANGEN LEIRSKOLE -                       -                  -                  57                    

22500 HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER 25 931                 26 269             338                  1,3 % 24 712             

22503 GRUNNSKOLEOPPLÆRING ASYLSØKERE -715                     -                  715                  108                  

23100 FINANISERING AV PRIVATE BHG 20 036                 18 807             -1 229             -6,5 % 17 595             

23101 KOMPETANSEMIDLER BHG -28                       18                    46                    251,1 % -                  

23260 HURDAL BHG 2 881                   3 077               196                  6,4 % 2 960               

23261 HURDAL BHG EKSTRA ASSISTENT 335                      283                  -52                  -18,4 % 18                    

24200 MUSIKK- OG KULTURSKOLE 632                      627                  -5                    -0,8 % 619                  

26110 SOSIALTJENESTER 4 656                   3 839               -817                -21,3 % 4 247               

26111 BARNEFATTIGDOM -                       -                  -                  -                  

26120 BARNEVERN 8 744                   7 928               -816                -10,3 % 5 373               

26121 KOMPETANSEMIDLER BARNEVERN -                       18                    18                    100,0 % -                  

SUM HA 2 65 448                 65 833             384                  0,6 % 59 532             
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 Sosialtjenesten har et merforbruk som følge av økt antall nye brukere av økonomisk 

sosialhjelp. 

Barneverntjenesten har et merforbruk som følge av bistand av advokat ved behandlinger i 

rettsapparatet i forhold til omsorgsovertakelser, ansatt flere fosterhjem enn beregnet, og hatt 

institusjonsplasseringer som ikke var budsjettert. Høy turnover medførte også merforbruk som 

følge av innleide saksbehandlere/vikarer. 

 

 

Øvrige ansvar leverer på budsjett, eller et lite mindreforbruk.
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4.3 Helse og Omsorg (HA3 og HA4) 
 

Hovedansvarsområde (HA3 og 4) dekker 

psykisk helse og rus, helsestasjonen, kjøkken, 

vaskeri, og helse- og omsorg. Helse og 

omsorg består av sykehjemmet, 

hjemmetjenesten, skjermet enhet, bemannet 

boliger og hverdagsrehabilitering. Helse og 

omsorg inngår i sektor levekår, se kap. 6 og 

innledningen i kap 6.1.  

 

 

4.3.1 Oppnådde resultater 2017 

Året 2017 har vært preget av å opprettholde drift og levere tjenester, gjennomgang av 

tjenester og innspill til å forbedre disse.  Høsten 2017 ble det gjennomført foredlingsprosess for 

å sikre organisasjonsklarhet gjennom tydelige nivåer, nærhet til brukere og ressursstyring. 

Endring i organisasjonen fra 1. november er ikke implementert i personal - og 

økonomisystemer i årsmeldingen. Kommunen har gjennomført og implementert 

foredlingsprosessen, med forpliktende lederskap og oppstart av lederutvikling. Ledere er 

tettere på tjenestene og vi bruker ressursene der de gir bedre effekt. 

Viktige resultater som ble oppnådd i 2017 er: 

 Drift og videreutvikling av Livsstilspoliklinikken viser gode resultater for deltakerne. Disse 

er både ansatte og brukere av tjenester i Hurdal. 

 Økt nærvær på Helsetunet. 

 #Foredlingsprosess er gjennomført og implementert, som medførte reduksjon i en 

lederstilling innen Helse og omsorg 

 Hverdagsrehabilitering er etablert som integrert modell i hjemmesykepleien. Samtidig 

er det etablert læringsnettverk innen fagfeltet med andre kommuner.  

 Implementert velferdsteknologi ved å skifte ut alle trygghetsalarmer og installert  

elektroniske dørlåser. 

 

4.3.2 Viktigste utfordringer i 2018 

 Videreutvikle virksomhetsstyringen av alle tjenesteområdene  

 Sikre god overgang/overlapping når fagleder psykisk helse og rus går av med 

pensjon. 

 Familiens hus har høyt sykefravær, økt tjenestebehov og utfordringer med å få vikarer 

innen spesielt barnevern og helsestasjon.  

 Øke kompetansen på rusfeltet og psykisk helse for barn og unge.  

 Opprettholde økt fokus på helsetjenester innen psykisk helse barn og unge 

 Videreutvikle tjenestene i Familiens hus ved nyansatt psykolog fra juni - 2018 

 Videreutvikle og opprettholde god kvalitet på helsetjenester ved knapp bemanning 

innen helse og omsorg.  
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 Tyngre brukere grunnet høyere kriterier for innvilgning av tjenester innen helse og 

omsorg med samme bemanning. 

 Innføre aktive arbeidslister i hjemmesykepleien for å sikre god ressursbruk og 

tjenesteyting. 

 Øke kompetansen hos medarbeidere i forhold til dokumentasjonssystemet.  

 Videreutvikle tjenestene i bolig for funksjonshemmede og øke kompetanse ved 

ansettelse av vernepleier.  

 Omstille til hjemmebaserte tjenester for å nå målet om færre sykehjemsplasser. Det 

medfører at eksisterende areal og senger skal økes til omsorgsleiligheter og 

korttidsplasser. 

 Økt behov for tjenester i hjemmet som følge av vridning fra institusjon til å bo lenge 

hjemme.  

 Utrede behov for boliger til ulike brukere som følge av dagens ventelister på 

omsorgsboliger og økning av den eldre befolkning. 

 

4.3.3 Nøkkeltall tjenestedata 

4.3.3.1 Helsestasjon  

Produksjonsstatistikk (antall kontakter) 
Helsestasjon 

2013 2014 2015 2016 2017 

Fast konsultasjon 1219 879 789 914 630 

Ekstrakonsultasjon 354 347 245 381 184 

Lab.prøve 0 3 1 0 0 

Telefon 505 266 220 144 123 

Samarbeidsmøte 17 39 26 16 17 

Brev ut 419 366 332 125 297 

Brev inn 244 257 241 226 154 

Import Sysvak Lokal 37 76 27 16 17 

Utenlandsvaksinering 0 0 0 0 0 

Dialogmelding 0 0 0 0 0 

Totalt 2795 2233 1881 1822 1422 

Kommentar: Høyt sykefravær/turnover har medført at oppgaver er prioritert og lavere aktivitet 

 

 

Produksjon svangerskapsomsorgen 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall nye gravide 24 26 31 31 26 

Henvist andre leger 0 0 0 0 0 

Førstegangsfødende 9 5 8 16 15 

Fullført fødselsforberedende kurs 0 0 0 0 0 

Flergangsfødende 15 21 23 15 11 

Antall konsultasjoner totalt 196 204 190 137 140 

Faste konsultasjoner 135 133 123 104 102 

telefon konsultasjoner 61 71 67 33 38 

Ved Jordmor 196 204 190 137 140 

Antall henvisninger 0 0 0 0 0 
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Kommentar: Høyt sykefravær og turnover i helsesøstertjenesten  har medført at oppgaver er prioritert og lavere 

aktivitet 

4.3.3.2 Helse og omsorg  

Vedtak innen helse og omsorg 2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt antall vedtak pr. år 190 247 229 193 152 

Vedtak sykehjemsplasser 10 10 7 10 7 

Vedtak på hjemmesykepleie 29 55 80 44 23 

Vedtak på hjemmehjelp 13 12 7 14 7 

Vedtak på støttekontakt 11 11 14 22 22 

Vedtak på omsorgslønn 6 7 7 7 6 

Vedtak på omsorgsbolig mat 1 4 1 2 2 

Vedtak på omsorgsbolig  middag 0 0 1 0 1 

Vedtak på matombringning 8 1 3 9 8 

Vedtak på omsorgsbolig 6 7 6 5 4 

Vedtak på BPA 0 0 1 1 1 

Vedtak på korttidsopph. IKA 15 25 6 17 13 

Vedtak på korttidsopph. IKR 45 54 51 15 19 

Vedtak på korttidsopp. IKU 3 7 6 3 2 

Vedtak på parkeringtillatelser for 

forflytningshemmede 
7 20 16 25 16 

Vedtak på trygghetsalarmer 22 15 10 12 12 

Vedtak avlastning institusjon 9 14 9 6 8 

Vedtak på individuell plan (IP) 1 3 0 0 0 

Vedtak avlastning utenfor instiyusjon 4 2 4 1 1 

Kommentar: Antall vedtak er redusert som følge av færre etterspørsler. 

 

Antall personer som har fått 
hjemmesykepleie fordelt på alder 

2013 2014 2015 2016 2017 

Antall personer som har fått 
hjemmesykepleie, alder 0-17 år 

0 1 1 2 2 

Antall personer som har fått 
hjemmesykepleie, alder 18-49 år 

7 5 8 13 12 

Antall personer som har fått 
hjemmesykepleie, alder 50-66 år 

6 8 12 15 21 

Antall personer som har fått 
hjemmesykepleie, alder 67-79 år 

17 22 30 31 31 

Antall personer som har fått 
hjemmesykepleie, alder 80 og over år 

38 40 52 64 65 

Totalt antall personer som har fått 
hjemmesykepleie 

68 76 103 125 131 

Kommentar: Antall personer som har fått hjemmesykepleie har økt siste tre år, som er i tråd med ønsket utvikling.   
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Antall personer som har fått hjemmehjelp 
fordelt på alder 

2013 2014 2015 2016 2017 

Antall personer som har fått hjemmehjelp, 
alder 0-17 år 

0 0 0 0 0 

Antall personer som har fått hjemmehjelp, 
alder 18-49 år 1 1 1 2 2 

Antall personer som har fått hjemmehjelp, 
alder 50-66 år 3 1 2 3 3 

Antall personer som har fått hjemmehjelp, 
alder 67-79 år 5 8 11 13 10 

Antall personer som har fått hjemmehjelp, 
alder 80 og over år 23 27 28 32 34 

Totalt antall personer som har fått 
hjemmehjelp 32 37 42 50 49 

Kommentar:  Svak økning av hjemmehjelp de siste fire årene på grunnet høy alder og er hjemmeboende.  
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4.3.4 Budsjett og regnskap HA3 og HA4 

4.3.4.1 HA3 og 4 regnskap per artsgruppe 

 

i 1000 kr. Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 

2017

Avvik Avvik % Regnskap 

2016

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -4 363 -3 906 457 11,7 % -4 985

Andre salgs- og leieinntekter -1 547 -1 356 191 14,1 % -1 690

Overføringer med krav til motytelse -9 441 -4 990 4 451 89,2 % -9 980

Rammetilskudd 0 0 0 0,0 % 0

Andre statlige overføringer -258 -750 -492 -65,6 % -297

Andre overføringer -45 0 45 0,0 % -210

Inntekts- og formuesskatt 0 0 0 0,0 % 0

Eiendomsskatt 0 0 0 0,0 % 0

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0,0 % 0

Sum driftsinntekter -15 655 -11 001 4 653 42,3 % -17 163

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 46 523 43 943 -2 580 -5,9 % 45 879

Sosiale utgifter 14 423 12 305 -2 118 -17,2 % 14 275

Kjøp av varer og tjenester i kommunens tjenesteprod. 5 494 6 247 753 12,0 % 5 900

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 6 987 7 357 370 5,0 % 8 026

Overføringer -286 -1 078 -792 73,5 % 861

Avskrivninger 0 0 0 0,0 % 0

Fordelte utgifter -18 -45 -27 0,0 % -18

Sum driftsutgifter 73 122 68 729 -4 393 -6,4 % 74 923

Brutto driftsresultat 57 468 57 728 260 0,5 % 57 761

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 0 0 0 0

Resultat eksterne finanstransaksjoner 0 0 0 0,0 % 0

Motpost avskrivninger 0 0 0

Netto driftsresultat 57 468 57 728 260 0,5 % 57 761

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger -229 -376 -148 -1146

Avsetninger 423 -423 169

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 57 662 57 352 -310 -0,5 % 56 784
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4.3.4.2 HA3 og 4 regnskap per ansvarsområde 

 

4.3.4.3 Kommentar og forklaringer 

Rammeområdet leverer 0,3 mill under budsjett. 

Sum driftsinntekter er 4,6 mill høyere enn budsjettert. Dette skyldes økte sykepengerefusjoner 

(3,3 mill) og ubudsjetterte tilskuddsmidler.  

Sum driftsutgifter er 4,3 mill høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak økte 

lønnskostnader.  De økte lønnskostnadene kompenseres med økte sykelønnsrefusjoner. 

Sykehjemmet leverer et merforbruk på 0,6 mill på grunn av noe økte lønnsutgifter (i budsjettet 

for 2017 er det ikke budsjettert arbeidsgiveravgift på skifttillegg og overtid). 

Legetjenesten leverer et merforbruk på 0,34 mill som følge av kostnader til sykevikarer. 

Øvrige ansvar leverer med små avvik mot budsjettet. 

 

 

Regnskap 2017

 Justert 

budsjett 2017 Avvik Avvik % 

 Regnskap 

2016 

31000 HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER 1 824                   2 522             697                  27,7 % 3 862               

31001 KOMPETANSEMIDLER HELSE 65                        -                 -65                  0,0 % -0                    

31002 ELDRERÅDET 75                        75                  0                      0,0 % 75                    

31500 GAVER 0                          -                 -0                    0,0 % 0                      

32000 KJØKKEN HELSETUNET 3 035                   3 010             -25                  -0,8 % 2 778               

32100 VASKERI HELSETUNET 554                      605                51                    8,5 % 568                  

35000 SYKEHJEM 19 132                 18 440           -693                -3,8 % 18 992             

35101 DAGSENTER 157                      407                250                  61,4 % 104                  

36100 LEGETJENESTE 5 147                   4 805             -342                -7,1 % 4 779               

36400 FYSIOTERAPITJENESTE 1 292                   1 223             -69                  -5,7 % 1 251               

36500 ERGOTERAPTITJENESTE 325                      330                5                      1,7 % 321                  

42100 HJEMMESYKEPLEIE 9 210                   8 906             -304                -3,4 % 8 566               

42101 BARNETEAM 1 516                   1 818             303                  16,7 % 1 477               

42200 HJEMMEHJELP 725                      662                -63                  -9,5 % 619                  

44000 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 3 292                   3 312             20                    0,6 % 3 528               

44100 BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE 7 759                   7 742             -17                  -0,2 % 5 264               

44200 OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE 278                      101                -177                -176,0 % 1 743               

45200 HELSESTASJON 1 352                   1 172             -179                -15,3 % 1 382               

45201 FRISKLIVSPOLIKLINIKKEN 1                          102                101                  99,0 % -                  

45300 RUS OG PSYKISK HELSEVERN 1 293                   1 415             121                  8,6 % 1 598               

45301 DAGSENTER PSYSKISK HELSE/RUS -3                         -                 3                      -                  

45302 RUSARBEID 633                      705                73                    10,3 % -124                

SUM HA 3/4 57 662                 57 352           -310                -0,54 % 56 783             
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4.4 Vann, avløp, renovasjon, feiing - selvkost (HA5) 
Hovedansvar 5 omfatter selvkosttjenestene vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn 

fyringsanlegg. For disse tjenestene har kommunestyret tidligere vedtatt at kostnadene skal 

dekkes 100 % av gebyrinntekter. Fagansvaret for områdene ligger under tjenesteområde 

eiendomsforvaltning og prosjekt. Alle oppgaver knyttet til behandling av avfall, under 

tjenesten renovasjon, blir ivaretatt av Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS). 

Fagoppgavene innen feiing/tilsyn av fyringsanlegg blir  ivaretatt av Øvre Romerike Brann og 

Redning IKS (ØRB). 

4.4.1 Oppnådde resultater 2017 

 På grunn av redusert bemanning har hovedfokus vært å sikre grunnleggende drift av 

tjenestene. 

 Det er inngått samarbeid med Driftsassistanse vannforsyning for Romerike, levert av 

Norconsult AS, for å få faglig bistand til å lukke avvik fra Mattilsynet på driften av 

Hurdal vannverk. Avvikene skyldes i hovedsak manglende oppfølging av intenkontroll, 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplaner.  

 Lekkasjetap på vannledningsnettet har holdt seg på et ganske stabilt nivå i forhold til 

2016, men ligger fortsatt høyt (ca. 45 %). 

 Kvalitet og leveringssikkerhet for drikkevann er fortsatt bra og uten avvik. 

 Årsrapport for avløpsrenseanlegget viser at driften er bra og alle analyser er godt 

innenfor kravene.  

 Renovasjon – kommunene i Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) har med faglig 

bistand gjennomført en utredning «Fremtidig driftsform for ØRAS».   

4.4.2 Viktigste utfordringer i 2018 

 Oppdatere internkontroll, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplaner 

innen vannforsyning og lukke alle påpekte avvik fra Mattilsynet. 

 Utarbeide handlingsplaner for utskifting av ledningsnett. 

 Gjennomføre områdevise vurderinger i forhold til framtidige løsninger for vann og 

avløp. 

 Sikre at kommunen har nødvendige fagressurser innen vann og avløp. 

 Renovasjon i et 2030-perspektiv – utarbeide felles avfallsplan for ØRAS- kommunene.  

 

4.4.3 Nøkkeltall tjenestedata 

Nøkkeltall for tjenestedata finnes i rapporter til Mattilsynet (vannforsyning), Miljødirektoratet 

(avløp) og Statistisk sentralbyrå (KOSTRA – alle tjenester). 
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4.4.4 Budsjett og regnskap HA5 

4.4.4.1 HA5 regnskap per artsgruppe 

 

i 1000 kr. Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 

2017

Avvik Avvik % Regnskap 

2016

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger 0 0 0 0,0 % 0

Andre salgs- og leieinntekter -16 148 -14 965 1 183 7,9 % -13 626

Overføringer med krav til motytelse -81 -1 230 -1 149 -93,4 % -315

Rammetilskudd 0 0 0 0,0 % 0

Andre statlige overføringer 0 0 0 0,0 % 0

Andre overføringer -70 0 70 0,0 % -229

Inntekts- og formuesskatt 0 0 0 0,0 % 0

Eiendomsskatt 0 0 0 0,0 % 0

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0,0 % 0

Sum driftsinntekter -16 298 -16 195 103 0,6 % -14 170

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 2 138 2 373 236 9,9 % 2 379

Sosiale utgifter 691 733 42 5,7 % 749

Kjøp av varer og tjenester i kommunens tjenesteprod. 2 451 2 042 -409 -20,0 % 2 287

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 5 411 4 617 -794 -17,2 % 5 122

Overføringer 0 2 430 2 430 100,0 % 276

Avskrivninger 0 0 0 0,0 % 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0,0 % 0

Sum driftsutgifter 10 691 12 195 1 504 12,3 % 10 813

Brutto driftsresultat -5 608 -4 000 1 608 -40,2 % -3 357

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 0 0 0 0

Resultat eksterne finanstransaksjoner 0 0 0 0,0 % 0

Motpost avskrivninger 0 0 0

Netto driftsresultat -5 608 -4 000 1 608 -40,2 % -3 357

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger -130 0 130 0

Avsetninger 363 0 -363 159

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -5 375 -4 000 1 375 -34,4 % -3 198
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4.4.4.2 HA5 regnskap per ansvarsområde 

 

4.4.4.3 Kommentar og forklaringer 

Rammeområdet leverer 1,4 mill bedre enn budsjettert.  

Sum driftsinntekter er som budsjettert.  

Sum driftskostnader er 1,5 mill lavere enn budsjettert.  

 Renovasjon- avvik skyldes feil budsjettering av driftstilskudd til ØRAS 

 Feiing/tilsyn fyringsanlegg- større inntekter enn antatt skyldes tilbakebetaling til 

eierkommunene fra feierfond hos ØRB 

 

 

  

Regnskap 

2017

 Justert 

budsjett 2017 Avvik Avvik % 

 Regnskap 

2016 

51000 VAR SELVKOST FELLESKOSTNADER 2                     -                  -2                278              

52310 VANN -2 812             -1 520             1 292          85,0 % -1 820          

52410 AVLØP -2 334             -983                1 351          137,5 % -1 062          

52510 RENOVASJON -119                -1 283             -1 164         -90,7 % -352             

53110 FOREBYGGENDE BRANNVERN/FEIING -111                -214                -103            -48,1 % -240             

SUM HA 5 -5 375             -4 000             1 375          34,4 % -3 198          
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4.5 Plan og Utvikling (HA6) 
Hovedansvar 6 omfatter følgende fagoppgaver innen plan og forvaltning: 

Overordnet planlegging og arealplaner, bygge- og delingssaker , utslippstillatelser, 

oppmålingsforretninger og matrikkelføring, kartverk, vegnavn og adressering, 

forvaltning innen jordbruk og skogbruk, vassdragsforvaltning, naturforvaltning, friluftsliv, 

kulturminnevern, kultur – aktiviteter og forvaltning, bibliotek, kino, fritidsklubb 

Fagområdene ligger under avdeling plan og miljø.  

4.5.1 Oppnådde resultater 2017 

 

 Det foreligger et utkast til områdereguleringsplan for Hurdal sentrum. Det gjenstår 

fortsatt en del arbeid med analyser/utredning, bl.a. for infrastruktur, for å kvalitetssikre 

planen. Noe av dette arbeidet er utført i 2017, planen sluttføres i 2018. 

 Arbeidet med ny kommuneplan er iverksatt – sluttføres i 2018.  

 Arbeidet med kartlegging av private vann- og avløpsanlegg i Hurdal, som var i gang 

for fullt fra 2015, er kommet svært langt i 2017. Prosjektet ferdigstilles i 2018.     

4.5.2 Viktigste utfordringer i 2018 

 

 Få vedtatt ny kommuneplan og områdeplanen for Hurdal sentrum. 

 Gjennomføre prosjekt med innføring av eiendomsskatt før frist i juni mnd.. 

 Synliggjøre kommunens mål for bærekraftig utvikling i kommunens planer og 

tjenesteproduksjon. 

 Sikre god oppfølging av et økende antall boligområder som er under utbygging i 

Hurdal. 

 Rullering av plan for anlegg og områder til idrett og friluftsliv (nødvendig grunnlag for 

å søke om spillemidler). 

 Etterslep på vedlikehold av kommunens friområder. 

 Kvalitetssikre rutiner og forbedre verktøy for saksbehandling og rapportering. 

 Utvikle gode verktøy for å skape økt forutsigbarhet og sikkerhet omkring 

gebyrinntektene. 

 Hente økte inntekter fra eksterne tilskuddsordninger. 

4.5.3 Nøkkeltall tjenestedata 

 

Det er ikke prioritert å fremskaffe nøkkeltall utover det som inngår i KOSTRA-rapporteringen til 

SSB. 
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4.5.4 Budsjett og regnskap HA6 

4.5.4.1 HA6 regnskap per artsgruppe 

 

i 1000 kr.

Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 

2017 Avvik Avvik %

Regnskap 

2016

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger 0 0 0 0,0 % 0

Andre salgs- og leieinntekter -2 324 -1 205 1 119 92,9 % -1 277

Overføringer med krav til motytelse -635 -205 430 209,6 % -282

Rammetilskudd 0 0 0 0,0 % 0

Andre statlige overføringer -1 161 0 1 161 0,0 % 5

Andre overføringer -373 -38 335 0,0 % -158

Inntekts- og formuesskatt 0 0 0 0,0 % 0

Eiendomsskatt 0 0 0 0,0 % 0

Andre direkte og indirekte skatter -19 -17 2 0,0 % -19

Sum driftsinntekter -4 512 -1 465 3 047 208,0 % -1 731

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 5 393 5 156 -237 -4,6 % 4 333

Sosiale utgifter 1 824 1 812 -12 -0,6 % 1 533

Kjøp av varer og tjenester i kommunens tjenesteprod. 1 995 806 -1 189 -147,5 % 3 678

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 178 97 -81 -83,5 % 85

Overføringer 3 852 3 121 -731 -23,4 % 3 216

Avskrivninger 0 0 0 0,0 % 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0,0 % 0

Sum driftsutgifter 13 242 10 992 -2 250 -20,5 % 12 845

Brutto driftsresultat 8 730 9 527 797 8,4 % 11 115

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 0 0 0 0

Resultat eksterne finanstransaksjoner 0 0 0 0,0 % 0

Motpost avskrivninger 0 0 0

Netto driftsresultat 8 730 9 527 797 8,4 % 11 115

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger -291 -300 -9 -17

Avsetninger 1 290 -1 290 20

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 9 730 9 227 -502 -5,4 % 11 118
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4.5.4.2 HA6 regnskap per ansvarsområde 

 

4.5.4.3 Kommentar og forklaringer 

Rammeområdet leverer 0,5 mill. dårligere enn budsjettert.  

Sum driftsinntekter er 3 mill. høyere enn budsjettert. Noe skyldes dobbelt så mye i merinntekter 

på kart/oppmåling enn budsjettert grunnet mer aktivitet enn planlagt. 

Sum driftsutgifter er 2,2 mill høyere enn budsjettert. Noe skyldes forskuttering av spillemidler til 

kunstgressbane. Her er også ekstrautgifter i forbindelse med utbetalinger til rovviltjakten 2017, 

noe som er midler som gis av fylkesmannen.   

Kart/Oppmåling har mindre forbruk på 0,4 mill sammenlignet med budsjett. Skyldes blant 

annet et mindreforbruk på innkjøp av tjeneste.  

Det er bokført kostnader knyttet til infrastruktur Hurdal Sentrum på 0,3 mill. Arbeidet er knyttet 

til sluttføring av områderegulering sentrum.    

Andre kulturformål har merforbruk på 0,2 mill. Dette skyldes ekstrautbetaling av midler Kirken.  

Øvrige ansvar leverer med små avvik mot budsjett.  

 

Regnskap 

2017

 Justert budsjett 

2017 

Avvik Avvik % Regnskap 

2016

61000 PLAN OG UTVIKLING FELLESKOSTNADER 1 251          1 222                   -29        -2,4 % 1 192           

64110 KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK 1 172          1 568                   396        25,3 % 1 904           

64111 OMRÅDEREGULERING HURDAL SENTRUM 18               -                       -18        520              

64112 DETALJREGULERING INDRE SENTRUM -              -                       -        1 477           

64113 INFRASTRUKTUR HURDAL SENTRUM 308             -                       -308      1 094           

65110 NÆRING 927             802                      -125      -15,6 % 118              

65111 BK FESTIVAL/KONFERANSE -91              -                       91          

65210 JORDBRUK/SKOGBRUK 882             811                      -71        -8,7 % 798              

65230 KOMMUNAL LANDBRUKSEIENDOM 3                 -                       -3          -4                 

66110 VILTFORVALTNING 447             382                      -65        -17,0 % 305              

66210 FRILUFTSLIV 320             273                      -47        -17,1 % 273              

67100 KULTURADMINISTRASJON 368             358                      -9          -2,6 % 340              

67101 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 33               30                        -3          -11,5 % 31                

67200 BIBLIOTEK 788             770                      -18        -2,3 % 757              

67300 ANDRE KULTURFORMÅL 2 280          2 046                   -235      -11,5 % 1 830           

67301 HURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD -        146              

67400 DRIFTSTØTTE LAG/FORENINGER 878             865                      -13        -1,5 % 338              

67500 FOLKEHELSE/SAMARBEIDSAVTALE 145             100                      -45        -45,0 % -2                 

SUM HA 6 9 729          9 227                   -502      -5,4 % 11 118         
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4.6 Kommunale bygg, samferdsel og brannvesen (HA7) 
Hovedansvar 7 omfatter kommunale bygg, samferdsel og brannvesen. Driftsområdene ligger 

under tjenesteområde eiendom og drift. Alle fagoppgaver innen brannvesen – 

brannberedskap og brannforebyggende, ivaretas av interkommunalt selskap – Øvre 

Romerike Brann og Redning IKS (ØRBR). 

 

4.6.1 Oppnådde resultater 2017 

 Asfaltering rundt skolebygg – Hurdal skole og kultursenter 

 Installert fettutskiller på Helsetunet 

 Utført nødvendig rehabilitering av bad på Helsetunet 

 Etablert parkering for bussreisende ved rådhuset – i forbindelse med omlegging av 

busstilbudet i Hurdal 

 Grøfting, høvling og oppgrusing av Gjødingvegen og Rådystigen 

4.6.2 Viktigste utfordringer i 2018 

 Utarbeide vedlikeholdsplaner og renholdsplaner for kommunale bygg 

 Oppdatere vedlikeholdsplan for kommunale veger, inkludert veglys. 

 Asfaltere kommunale veger uten fast dekke – Rådyrstigen og Klokkermoen 

 Utrede investeringsbehov knyttet til veglysanlegg og andre trafikksikkerhetstiltak – 

kommunale veger/ gamle fylkesveger 

 Salg/utleie av kommunale bygg/eiendommer 

 Sikre at kommunen har nødvendige fagressurser innen bygg- og eiendomsforvaltning 

4.6.3 Nøkkeltall tjenestedata 

Det er ikke prioritert å fremskaffe nøkkeltall utover det som inngår i KOSTRA-rapporteringen til 

Statistisk sentralbyrå.
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4.6.4 Budsjett og regnskap HA7 

4.6.4.1 HA7 regnskap per artsgruppe 

 

i 1000 kr. Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 

2017

Avvik Avvik % Regnskap 

2016

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger 0 0 0 0,0 % 0

Andre salgs- og leieinntekter -3 433 -3 300 133 4,0 % -3 292

Overføringer med krav til motytelse -1 792 -1 551 241 15,5 % -2 053

Rammetilskudd 0 0 0 0,0 % 0

Andre statlige overføringer 0 0 0 0,0 % 0

Andre overføringer 0 0 0 0,0 % 0

Inntekts- og formuesskatt 0 0 0 0,0 % 0

Eiendomsskatt 0 0 0 0,0 % 0

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0,0 % 0

Sum driftsinntekter -5 225 -4 851 374 7,7 % -5 345

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 4 055 3 832 -223 -5,8 % 3 931

Sosiale utgifter 1 346 1 442 96 6,7 % 1 317

Kjøp av varer og tjenester i kommunens tjenesteprod. 7 416 5 540 -1 876 -33,9 % 7 816

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 2 729 2 678 -51 -1,9 % 2 599

Overføringer 1 961 1 751 -210 -12,0 % 2 326

Avskrivninger 0 0 0 0,0 % 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0,0 % 0

Sum driftsutgifter 17 506 15 243 -2 263 -14,8 % 17 988

Brutto driftsresultat 12 281 10 392 -1 889 -18,2 % 12 643

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 0 0 0 0

Resultat eksterne finanstransaksjoner 0 0 0 0,0 % 0

Motpost avskrivninger 0 0 0

Netto driftsresultat 12 281 10 392 -1 889 -18,2 % 12 643

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger -60 0 60 0

Avsetninger 0 0 0 0

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 12 220 10 392 -1 829 -17,6 % 12 643
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4.6.4.2 HA7 regnskap per ansvarsområde 

 

 

4.6.4.3 Kommentar og forklaringer 

Rammeområdet leverer et resultat som er 1,8 mill dårligere enn budsjettert.  

Sum driftsinntekter er  0,4 mill høyere enn budsjettert.  

Sum driftsutgifter er 2,2 mill høyere enn budsjettert.  

Ansvaret for bygninger og anlegg leverer et merforbruk som er 1 mill høyere enn budsjett. 

Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til vedlikehold av skole- og institusjonslokaler.  

Renhold bygg leverer et merforbruk som er  0,4 mill  over budsjett. Avviket skyldes økte 

lønnskostnader.  

Samferdsel har et merforbruk på 0,2 mill sammenlignet mot budsjett. Dette skyldes økte 

kostnader knyttet til vedlikehold av kommunale veger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap 

2017

 Justert 

budsjett 2017 

Avvik Avvik %  Regnskap 

2016 

71100 EIENDOM OG DRIFT FELLESKOSTNADER 95                  -                 -95               #DIV/0! 279                  

73100 FELLESUTGIFTER EIENDOM/DRIFT -                 -                 -               1                      

74100 BYGNINGER/ANLEGG 4 629             3 544              -1 085          -30,6 % 5 325               

74300 RENHOLD BYGG 3 595             3 210              -386             -12,0 % 3 368               

75100 SAMFERDSEL 1 576             1 392              -184             -13,2 % 1 607               

75101 BUSSTILBUD HURDAL 92                  100                 9                   8,5 %

76100 BRANNVESEN/BEREDSKAP 2 234             2 146              -88               -4,1 % 2 063               

SUM HA 7 12 221           10 392            -1 829          -17,6 % 12 643             
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5 Finansområdet – Finansrapport (HA 9) 
Driftsregnskapet under hovedansvar 9 omfatter i hovedsak rammetilskudd fra staten, 

skatteinntekter, finansforvaltning, formidlingslån og avskrivninger. Sosiale utgifter inkluderer 

premieavvik, amortisering av premieavvik og differansen mellom avsatt og innbetalt pensjon 

og personalforsikringer. Alle føringer mot disposisjonsfond skal gjøres gjennom HA9. 

 

5.1 Lån. 
 

 

 7 Låneportefølje pr 31.12.17 

 

 

8  Nøkkeltall 

Kommunens låneportefølje er innenfor finansreglementets krav. Kommunens gjennomsnittlige 

innlånsrente var 1,55 % ved utgangen av 2017.  

Det ble ikke tatt opp nye investeringslån i 2017.   

Det ble tatt opp 5 mill til formidlingslån i 2017.  

 

 

 

Lånenr Långiver Restgjeld pr 31.12

KBN 20090456 Kommununalbanken 25 696 310                 

KBN 20120589 Kommununalbanken 34 383 810                 

KBN 20130094 Kommununalbanken 53 124 970                 

KBN 20130464 Kommununalbanken 22 793 360                 

KBN 20150462 Kommununalbanken 62 700 000                 

KBN 20160167 Kommununalbanken 1 650 000                   

Sum lånegjeld 200 348 450               

Nøkkeltall Krav finansreglement 31.12.2017

Samlet lånegjeld i 1000 kr 200 348

Fastrenteandel > 1 år Min 25% av gjeldsporteføljen 26,52 %

Største enkeltlån Max 33,33% av samlet gjeldsportefølje 31,30 %

Gjennomsnitlig rente 1,55 %

Låneforfall innen 12. mnd 0

Gjennomsnittlig løpetid lån. 25,72 år
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5.2 Likviditet 
Alle midler til driftsformål og ledig likviditet har vært plassert som innskudd i bank. For 

nåværende bankavtale er innskuddsbetingelsene 3 mnd NIBOR. 

Figuren under viser utviklingen i kommunens bankinnskudd i 2016 og 2017.  Siden mars 2016 

har kommunen hatt ubrukte lånemidler på konto. Disse vurderes tilbakebetalt i 2018.  

 Gjennomsnittlig bankinnskudd i 2017 var 48 mill.  

 

 8 Utvikling bankinnskudd 
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5.3 Budsjett og regnskap HA9 
HA9 Regnskap pr artsgruppe

 

i 1000 kr. Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 

2017

Avvik Avvik % Regnskap 

2016

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger 0 0 0 0

Andre salgs- og leieinntekter 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -4 -5 -1 -16,3 % -4

Rammetilskudd -101 901 -99 741 2 160 2,2 % -97 637

Andre statlige overføringer -878 -500 378 75,7 % -1 756

Andre overføringer 0 0 0 0

Inntekts- og formuesskatt -62 531 -61 903 628 1,0 % -60 078

Eiendomsskatt 0 0 0 0

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -165 315 -162 149 3 166 2,0 % -159 475

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 0 0 0 0

Sosiale utgifter -1 913 0 1 913 -2 586

Kjøp av varer og tjenester i kommunens tjenesteprod. 37 0 -37 25

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 0 50 50 100,0 % 4

Overføringer 4 2 968 2 964 99,9 % 4

Avskrivninger 10 458 9 991 -467 0,0 % 9 942

Fordelte utgifter 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 8 585 13 009 4 423 34,0 % 7 389

Brutto driftsresultat -156 730 -149 140 7 589 -5,1 % -152 086

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte -866 -520 346 -66,6 % -633

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 3 692 4 050 358 8,8 % 3 778

Avdrag på lån 6 193 6 500 307 4,7 % 5 893

Utlån 447 0 0 118

Resultat eksterne finanstransaksjoner 9 465 10 030 1 012 10,1 % 9 156

Motpost avskrivninger -10 458 -9 991 467 -4,7 % -9 942

Netto driftsresultat -157 722 -149 101 9 068 -6,1 % -152 872

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger -6 616       -6 169    447 -7,2 % -5 549       

Avsetninger 3 270 3 170 -100 -3,2 % 3 105

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -161 068 -152 100 9 415 -6,2 % -155 316
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5.3.1 Hovedansvarets regnskap per ansvarsområde 

 

5.3.1.1 Kommentar og forklaringer 

Rammetilskuddet fra staten og skatt på inntekt og formue er de store postene på HA9 og 

utgjør kommunens frie inntekter. 

De frie inntektene har blitt 1,7 % høyere enn prognostisert. Dette skyldes økning i 

skatteinngang i kommunen, samt effekt på inntektsutjevningen av økte skatteinntekter på 

landsbasis.   

Avskrivningene er bokført etter gjeldende avskrivningssatser.   

Det er betalt litt mer enn beregnede minimumsavdrag på egne investeringslån i 2017. 

Gunstige renter har gitt en lavere rentekostnad og høyere renteinntekt enn budsjettert. 

Føringene på lønnsfond er knyttet til differanse mellom avsatt kostnad på de enkelte 

ansvarene for personalforsikringer og pensjon og faktisk premier, samt premieavvik og 

amortisering av premieavvik.  Dette utgjør sosiale utgifter på HA 9. 

Avviket på ansvar 94110 tilsvarer årets mindreforbruk 2017 (7 mill) og årets budsjetterte 

merforbruk (3 mill). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap 2017

 Justert budsjett 

2017 Avvik Avvik % 

 Regnskap 

2016 

91110 SKATT/RAMMETILSKUDD -164 432              -161 644              2 788                1,7 % -157 715         

91120 GENERELLE STATSTILSKUDD -778                     -500                     278                   55,7 % -856                

93110 EGNE LÅN/INVESTERINGSLÅN 9 428                   10 000                 572                   -5,7 % 9 278               

93111 FORMIDLINGSLÅN 128                      380                      252                   -66,4 % 109                  

93120 BANK/FOND/OBLIGASJONER/AKSJER -523                     -300                     223                   74,3 % -329                

94105 LØNNSFOND -1 891                  2 963                   4 854                -163,8 % -2 577             

94110 FINANSIERING/AVSETTING 4 205                   -6 019                  -10 224             -169,9 % -56                  

SUM HA 9 -153 864              -155 120              -1 256               -0,8 % -152 147         
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6 Investeringer (HA 8) 
Investeringsprosjektene regnskapsføres som egne ansvarsområder på HA 8. 

Utlånsvirksomheten knyttet til formidlingslånene inngår også i investeringsregnskapet. 

6.1.1.1 Hovedansvarets regnskap per artsgruppe 

  

i 1000 kr. Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 2017

Avvik Avvik % Regnskap 

2016

INVESTERINGSINNTEKTER

Salg av driftsmidler og fast eiendom -4 500 -4 500 0 0 % 0

Andre salgsinntekter 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -111 0 111 0

Kompensasjon for merverdiavgift -246 -165 81 -49 % 242

Statlige overføringer 0 0 0 -360

Andre overføringer 0 0 0 0

Renteinntekterog utbytte -3 -3 0 0

Sum inntekter -4 859 -4 668 192 -4,1 % -118

INVESTERINGSUTGIFTER

Lønnsutgifter 1 097 1 160 63 5,4 % 1 577

Sosiale utgifter 377 305 -72 -23,7 % 567

Kjøp av varer og tjenester i kommunens tjenesteproduksjon 1 048 3 245 2 197 67,7 % 758

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 14 0 -14 #DIV/0! -48

Overføringer 391 165 -226 -137,5 % 2 217

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0

Sum utgifter 2 928 4 875 1 947 39,9 % 5 070

FINANSUTGIFTER

Avdrag på lån 1 334 1 300 -34 1 204

Utlån 5 180 3 000 -2 180 5 914

Kjøp av aksjer og andeler 596 596 0 0,0 % 558

Dekning av tidligere års udekket 3 409 3 409 0 -329

Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 #DIV/0! 0

Avsetninger til bundne fond 403 700 297 641

Sum finansieringstransaksjoner 10 922 9 005 -1 917 -21,3 % 7 989

Finansieringsbehov 8 991 9 212 221 0 12 940

FINANSUTGIFTER

Bruk av lån -8 589 -6 616 1 973 -29,8 % -4 400

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 -2 105

Salg av aksjer og andeler -1 737 -2 000 -263 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -596 -596 0 0,0 % -4 893

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 1 867

Bruk av bundne fond 0 0 0 0

Sum finansiering -10 922 -9 212 1 710 -18,6 % -9 531

Udekket / udisponert -1 931 0 1 931 3 409
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Investeringsregnskapet avlegges med et udisponert mindre forbruk på 1,9 mill.   

Tabellen under er hentet fra regnskapsskjema 2B og viser investeringsprosjektene fra 2016-

2017: 

Investeringsbudsjettet for 2017 var på 13,8 mill kr. Investeringsprosjektene er gjennomført i 

henhold til budsjett, med unntak av 81704 Digitalisering arkiv teknisk som ikke er igangsatt. De 

Ansvar

Regnskap 

2017

Justert 

budsjett 2017

Regnskap 

2016

81003 HELSETUNET-VARME VENTILASJON 5

81102 INFRASTRUKTUR NY 1-10 SKOLE 11

81103 TORGET-NY VEI 1 550

81108
S-PRIVATE AVLØPSANL-

KARTLEGGING,REGISTR.,OPPFØLGING
1 552 1 600 1 969

81110 S-NETT-KARTL./LEKKASJESØK/RISIKOVURD. 116

81115 GANG- OG SYKKELVEI TORGET-BUNDLI 416

81205 S-HOVEDPLAN VA -184

81211 NY BRANNSTASJON 182

81299 EIENDOMMER - KJØP OG SALG 98 76 0

81302 S-AVLØP - RESTAURERING  LEDNINGSNETT 728

81304 S-VANN-RESTAURERING AV LEDNINGSNETT 627

81310 ARKIVLOKALER -1 784

81405 AKTIVITETSHUS 476

81406 OMBYGGING HURDAL RÅDHUS -697

81408 LYD-OG LYSANLEGG HURDAL SKOLE OG KULTURSENTER 435

81502 LADESTASJONER FOR EL-BILER 234

81503 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2015-LYSPUNKT 1 091

81504 INVESTERINGER ØKONOMIPLAN HURDAL FELLESRÅD 596

81505 GJENNOMFØRING AV BÆREKRAFSPROGRAMMET -1 332

81508 UTVIKLING KOMMUNAL EIENDOM HURDAL SENTRUM -1 634

81509 UTBYGGING INFRASTRUKTUR HURDAL SENTRUM -885

81601 ASFALTERING OMRÅDE VED HELSETUNET 1 042

81602 OMBYGGING HURDAL RÅDHUS B 620

81606
HURDAL SKOLE OG KULTURSENTER, TAK VED INNGANGER 

OG ASFALTERING AV UTEOMRÅDER
521 550 20

81608 INVESTERINGER INVENTAR OG UTSTYR HELSETUNET 262

81609 INVESTERINGER INVENTAR OG UTSTYR SKOLE 206

81612 S-OMBYGGING VANN (OG AVLØP) PÅ KNAIMOEN 10 340

81614 ROGNSTADVEGEN 329

81616 FETTUTSKILLER HELSETUNET 362 250 0

81702 HUSK - MØBLER 2017 249 250 0

81703 HURDAL KIRKE NY TRAPP 2017 146 139 0

81704 DIGITALISERING ARKIV TEKNISK 2 000 0

89000 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 596 596 558

89900 FINANSIERING INVESTERINGSPROSJEKTER 3 409 3 409 0

93111 FORMIDLINGSLÅN 6 917 5 000 7 760

Totalsum 13 850 13 879 13 059
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største prosjektene som ble gjennomført var knyttet til asfaltering av uteområder ved skolen, 

samt installering av fettutskiller på Helsetunet. I tillegg er det gjort investeringer innenfor 

selvkostområdet der digitalisering av kartlegging av private avløpsanlegg er det mest 

betydelige sammen med påkostninger på vann- og avløpsnettet.  

 

7 Hovedtrekk ved regnskapet 

7.1 Generelle trekk 
Til tross for et krevende utgangspunkt med oppbrukte disposisjonsfond og mangelfull kontroll 

på kostnadene er regnskapet for 2017 avsluttet med et brutto driftsresultat på 4,7 millioner. 

Hovedårsaken til det positive resultatet handler om bedre rammebetingelser enn forventet. 

Med dette utgangspunktet kan Hurdal allerede fra 2017 begynne å bygge en solid 

kommuneøkonomi.   

2017 var et økonomisk utfordrende år for kommunen. Det har vært nødvendig med en 

fullstendig gjennomgang av driften. En rekke omstillingstiltak er nå beskrevet for å sikre 

fremtidig god økonomisk styring.   

Sum driftsinntekter for 2017 er 229,3 mill.kr. mot budsjetterte 211,5 mill.kr. Dette er en svært 

positiv inntektsutvikling for kommunen. Kostnadsutviklingen har ikke hatt tilsvarende positiv 

utvikling. Sum driftsutgifter utgjorde 224,5mill.kr mot budsjett på 218 mill.kr. Brutto driftsresultat 

for Hurdal kommune ble derfor i 2017 på 4,7 mill.kr, som tilsvarer en resultatgrad på 2,05 % av 

driftsinntektene og 2,8 % av de frie inntektene.  

Årsakene til et mer positivt resultat enn prognosene viste, er sammensatt. Veksten i de frie 

inntektene ga 2,7 millioner i inntektsutjevning for Hurdal kommune. Dette skyldes større 

skatteinngang i Norge enn hva Finansdepartementet hadde forutsett for 2017. Informasjonen 

fra Finansdepartementet kom for sent til at kommunen fikk justert dette inn i revidert budsjett 

2017. Reduserte pensjonskostnader på 2,1 millioner har også bidratt positivt, samt 

tilskuddsmidler knyttet til bosetting og integrering av flyktninger på ca 4 millioner. I tillegg har 

tjenestene tidlig tatt tak i utfordringsbildet og utvist god budsjettdisiplin. Rådmannen er 

spesielt godt fornøyd med samhandlingen med ansatte og ledere for å lykkes med omstilling 

av kommunen.   

Detaljer om de enkelte hovedansvarsområdene finnes i kapitlene for de enkelte 

virksomhetene.  

Tabellene i den videre oversikten viser tall i hele tusen kroner. Det kan derfor forekomme noen 

mindre avvik i forhold til de eksakte beløpene i regnskapsdokumentet. 
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7.2 Utviklingen av driftsresultat for perioden 2012 – 2017 

 

 Regnskap 

2012 

 Regnskap 

2013 

 Regnskap 

2014 

 Regnskap 

2015 

 Regnskap 

2016

 Regnskap 

2017

 Brukerbetalinger -7 080 -6 959 -7 426 -6 308 -7 423 -6 841

 Andre salgs- og leieinntekter -17 280 -18 699 -17 239 -19 797 -20 980 -23 693

 Overføring med krav ti l  motytelse -31 236 -54 009 -23 954 -31 918 -30 470 -29 490

 Rammetilskudd -87 497 -91 655 -93 324 -94 687 -107 622 -101 901

 Andre statlige ti lskudd -819 -1 616 -1 677 -3 288 -3 267 -3 934

 Andre overføringer -186 -190 -386 -703 -1680 -858

 Skatt på inntekt og formue -46 913 -47 820 -49 897 -53 872 -50 093 -62 531

 Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0

 Andre direkte og indirekte skatter -17 -17 -17 -17 -19 -19

 Sum driftsinntekter -191 028 -220 965 -193 920 -210 591 -221 554 -229 267

 Lønnsutgifter 89 077 90 583 91 577 96 267 98 335 102 321

 Sosiale utgifter 23 800 24 874 25 440 26 808 26 860 28 386

 Kjøp som inngår i  tjenesteproduksjonen 24 534 24 635 22 949 27 270 30 847 25 302

 Kjøp som erstatter kom. tjenesteproduksjon 25 270 31 623 32 520 41 558 44 161 46 606

 Overføringer 9 850 10 622 11 190 10 295 12 178 11 499

 Avskrivninger 5 366 4 792 9 488 9 625 9 942 10 458

 Fordelte utgifter -102 -110 -103 -58 -37 -44

 Sum driftsutgifter 177 795 187 019 193 059 211 765 222 287 224 528

 Brutto driftsresultat -13 233 -33 946 -861 1 174 733 -4 738

 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -1 408 -1 879 -915 -994 -856 -977

 Gevinst finansielle instrumenter -109 -10 0 0

 Mottatte avdrag på utlån -38 -40 -9 -12 -12 0

 Renteutgifter og andre finansutgifter 2 280 4 314 4 872 4 490 3 793 3 693

 Avdragsutgifter 3 227 5 427 5 209 5 029 5 893 6 193

 Utlån 60 0 0 928 118 447

 Sum eks. finanstrans 4 121 7 822 9 047 9 432 9 804 9 355

 Motpost avskrivninger -5 366 -4 792 -9 488 -9 625 -9 942 -10 458

 Netto driftsresultat -14 478 -30 916 -1 302 980 -274             -5 841 

 Bruk av tidligere års  mindreforbruk -5 866 -9 277 -4 910 -2 198 -2 205 -3 170

 Bruk av disposisjonsfond -1 222 -5 840 -1 506 -3 320 -3 226 -2 999

 Bruk av bundne driftsfond -1 921 -1 167 -1 655 -2 634 -1 630 -1 883

 Overført ti l  investeringsregnskapet 5 700 31 195 0 0 0 0

 Dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd 90 0 0 0 0

 Avsetninger ti l  fond/overført inv. 8 155 11 005 7 175 4 967 4 165 6 688

 Avsatt ti l  dekning av underskudd 444

 Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk 9 188 -4 910 -2 198 -2 205 -3 170 -7 205

 DRIFTSINNTEKTER: 

 DRIFTSUTGIFTER: 

 EKSTERNE FINANSTRANS 

 BRUK/AVSETNINGER 
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Brutto driftsresultat er differansen mellom sum driftsinntekter og sum driftsutgifter, og skal være 

stort nok til minst å kunne dekke finansinntekter og finansutgifter (renter og avdrag) og 

avskrivninger. 

Netto driftsresultat skal dekke avsetninger til fond, overføringer til investeringsregnskapet og 

eventuelle tidligere regnskapsmessige underskudd. 

Utviklingen i driftsresultat viser en kraftig resultatforbedring fra 2012 til 2013. Dette var en 

periode med store investeringer der momskompensasjonen fra disse kunne føres tilbake til 

driftsregnskapet. Den markante nedgangen i 2014 skyldtes i hovedsak endringer i 

rammebetingelser og forutsetninger med bortfall av mulighet for å føre momskompensasjon 

fra investeringer i drift og betydelig redusert skatteinngang. I 2015 er resultatet ytterligere ned 

fra 2014, mens 2016 viser en svak forbedring. I 2017 er resultatet ytterligere forbedret.  

Oversikten viser at brutto og netto driftsresultat i 2012 var tilfredsstillende. I 2013 har 

kommunen hatt meget høye overføringsinntekter grunnet kompensasjon av merverdiavgift 

fra investeringsregnskapet på til sammen kr 31,2 millioner. Uten disse overføringene ville 

resultatet vært negativt. 

Netto driftsresultat 2017 i prosent av driftsinntektene er på 2,55%, mot  0,12 % i 2016 og +0,5 % i 

2015.  
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Arkivsak-dok. 15/00219-9 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Hurdal kontrollutvalg 14.05.2018 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET - 
FOREBYGGENDE ARBEID MOT BARN OG UNGE I RISIKOSONER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapporten - Forebyggende arbeid mot barn og unge i
risikosoner 

Saksframstilling: 
I henhold til Kontrollutvalgsforskriften § 12 så skal kontrollutvalget påse at
kommunestyrets vedtak i tiknytning til gjennomførte forvaltningsrevisjoner, følges
opp. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til kommunestyret om hvordan 
kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt fulgt opp. Dette 
gjøres i kontrollutvalgets årsmelding. 

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten - Forebyggende arbeid mot
barn og unge i risikosoner den 12.4.2016, sak 11/16. Kontrollutvalget tok rapporten til 
orientering og sendte den til behandling i kommunestyret. 
Kommunestyret behandlet rapporten den 07.09.2016, sak 86/16. Følgende vedtak
ble fattet: 

 Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger.

Revisjonens anbefalinger i rapporten er som følger: 

1. Kommunen bør vurdere tiltak for å styrke den systematiske kartleggingen av
aktuelle risikosoner for barn og unge, slik at det forebyggende arbeidet i større
grad kan innrettes mot disse.

2. Kommunen bør følge opp arbeidet med å utarbeide en helhetlig plan for tidlig
innsats blant barn og unge, og forankre det forebyggende arbeidet for barn og
unge i risikosoner her.

Sak 14/18
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3. Kommunen bør i større grad nedfelle sine rutiner for det forebyggende 
arbeidet skriftlig og dokumentere arbeidet, slik at tiltakene kan evalueres og 
vurderes i etterkant. 

 
 
Kontrollutvalget har innkalt rådmannen og bedt om en orientering om hvilke tiltak 
som er satt inn for å imøtekomme rapportens anbefalinger. 
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SAMMENDRAG 

Formål  

Formålet med prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad Hurdal kommune ivaretar sitt ansvar 
for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner.  
 
Revisjonen besvarer i denne rapporten på følgende problemstillinger:  
 

1. Er det etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for kommunens forebyggende arbeid for 
barn og unge i risikosoner? 

2. I hvilken grad har kommunen etablert et tverrfaglig samarbeid som sikrer en helhetlig og 
målrettet innsats for barn og unge i risikosoner? 
 

Revisjonens oppsummering 

Kommunen har ansvar for å bidra til at barn og unge har gode og trygge oppvekstvilkår, og for at 
barn og unge som har behov for hjelp og omsorg får det. Kommunen har videre et ansvar for å følge 
nøye med på de forhold barn i kommunen lever under, samt iverksette tiltak som kan forebygge 
omsorgssvikt og atferdsproblemer. Undersøkelsen fokuserer på den delen av kommunens 
forebyggende arbeidet som retter seg mot grupper av barn og unge hvor det er en forhøyet risiko for 
vansker eller spesielt negative tendenser, det vil si barn og unge som befinner seg i en risikosone.  
 
Undersøkelsen viser at Hurdal kommune har forankret sitt forebyggende arbeid for barn og unge i 
kommunens planverk. Revisjonen er kjent med at kommunen har som mål å utarbeide en helhetlig 
plan for tidlig innsats blant barn og unge. Det er viktig at dette arbeidet følges opp. Undersøkelsen 
viser videre at relevante tjenesteområder har forstått viktigheten av et godt forebyggende arbeid for 
barn og unge. Revisjonen vil i den sammenheng særlig fremheve at barneverntjenesten har en 
egen stilling for forebyggende arbeid.  
 
Revisjonen vurderer det slik at kommunen i større grad kan innrette det forebyggende arbeidet 
direkte mot barn og unge som befinner seg i en risikosone. Dette fordrer at kommunen har 
kunnskap om og har kartlagt aktuelle risikosoner for barn og unge. Undersøkelsen viser at 
kommunen ikke har rutiner for systematiske kartlegginger og i liten grad systematisk kartlegger og 
dokumenterer hvilke risikosoner som gjør seg gjeldende. Dette kan føre til at kommunen overser 
utsatte grupper, og at det forebyggende arbeidet blir mindre treffsikkert. Kommunen bør etter 
revisjonens oppfatning vurdere tiltak for å styrke og systematisere kartleggingen av risikosoner blant 
barn og unge.  
 
Samtidig viser undersøkelsen at kommunen allerede har kartlagt et viktig forhold, nemlig 
barnefattigdom, og planlegger å sette inn målrettede forebyggende tiltak gjennom 
barnefattigdomsprosjektet. Revisjonen finner videre at en rekke av kommunens virksomheter klart 
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oppfatter forebyggende arbeid som en sentral del av sine ansvarsområder, og også setter inn 
målrettede forebyggende tiltak. Imidlertid er dette arbeidet i liten grad dokumentert, noe som kan 
gjøre det vanskelig for kommunen å vurdere om tiltakene treffer godt. Manglende dokumentasjon 
kan også gjøre det vanskelig å evaluere og forbedre den samlede forebyggende innsatsen 
kommunen gjør.   
 
Forebyggende arbeid for barn og unge i en kommune er en oppgave som både bør og skal deles av 
flere tjenester og sektorer i kommunen. Målrettet og helhetlig innsats i det forebyggende arbeidet er 
avhengig et godt samarbeid mellom ulike tjenester. Kommunens barneverntjeneste har et særlig 
ansvar for organiseringen og gjennomføringen av dette samarbeidet. 
 
Etter revisjons vurdering har kommunen en god praksis for tverrfaglig samarbeid i det forebyggende 
arbeidet for barn og unge. Undersøkelsen viser at det er etablert en rekke møteplasser og fora som 
bidrar til å skape god informasjonsflyt og samhandling på tvers av instansene. Det er også blitt 
bekreftet i intervjuer at samarbeidsrelasjonene oppleves som gode, både de faste strukturerte 
møtepunktene og det samarbeidet som skjer løpende. Samlokaliseringen av flere tjenester i 
Helsehuset, under én virksomhetsleder, fremheves som et viktig tiltak i den sammenheng. Samtidig 
viser undersøkelsen at administrasjonen er liten og at frafall i form av sykdom eller vakanse i 
stillinger kan gå utover kontinuiteten i samarbeidet om det forebyggende arbeidet.  
 
Revisjonen konstaterer at det i liten grad er utformet skriftlige rutiner som formaliserer og klargjør 
ansvarsfordeling og praksis for samarbeidet mellom de ulike instansene i kommunen som har 
ansvar for forebyggede arbeid for barn og unge. Undersøkelsen viser at virksomhetene selv mener 
at dette er et arbeid som bør prioriteres, både på administrativt nivå og hos de ulike instansene selv.  
 

Rådmannens høringssvar 

Utkast til rapport ble forelagt rådmannen til uttalelse 17. mars 2016. Revisjonen mottok 
tilbakemelding på rapportens faktagrunnlag fra sektorleder for levekår i epost av 30. mars 2016. Det 
er gjort rettelser i fakta i samsvar med tilbakemeldingen. I epost av 4. april 2016 uttaler rådmannen 
at kommunen ikke har kommentarer til rapporten utover dette. 
 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 

Etter revisjonens vurdering gjør Hurdal kommune i praksis mye godt forebyggende arbeid for barn 
og unge i risikosoner. Det er også revisjonens vurdering at det er etablert en god praksis for 
samhandling mellom ulike instanser i kommunen som har et selvstendig ansvar for forebyggende 
arbeid. 
 
Etter revisjonens oppfatning burde kommunen i noe større grad dokumentere og nedfelle 
rutinebeskrivelser for det forebyggende arbeidet, samt for kartlegginger av aktuelle risikosoner. 
Gode rutiner for kartlegging og risikovurderinger er viktig for et målrettet forebyggende arbeid og for 
å kunne gjøre gode prioriteringer mellom aktuelle tiltak. Systemer og rutiner som tydeliggjør 
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ansvars- og oppgavefordelingen og samhandlingen mellom ulike instanser, kan bidra til å gjøre 
etablert praksis mindre sårbar. Dette vil også bidra til å styrke internkontrollen på området. Her som 
på andre områder må internkontrollen tilpasses kommunens størrelse og behov. 
 
Revisjonen er innforstått med at Hurdal er en liten kommune, med en liten kommuneadministrasjon. 
Dette gjør det på den ene siden lett å kunne holde oversikt over barn og unges oppvekstsvilkår, og 
gir også gode muligheter for et effektivt og fleksibelt samarbeid mellom aktuelle instanser. På den 
andre siden kan dette gi utfordringer med hensyn til kapasitet og kompetanse på dette feltet. En 
liten administrasjon gjør også kommunen sårbar i forhold til kontinuitet og langsiktighet i det 
forebyggende arbeidet, og i samhandlingen mellom instanser som har et ansvar i dette arbeidet. 
 

Revisjonens anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger:  
 

1. Kommunen bør vurdere tiltak for å styrke den systematiske kartleggingen av aktuelle 
risikosoner for barn og unge, slik at det forebyggende arbeidet i større grad kan innrettes 
mot disse. 
 

2. Kommunen bør følge opp arbeidet med å utarbeide en helhetlig plan for tidlig innsats blant 
barn og unge, og forankre det forebyggende arbeidet for barn og unge i risikosoner her. 
 

3. Kommunen bør i større grad nedfelle sine rutiner for det forebyggende arbeidet skriftlig og 
dokumentere arbeidet, slik at tiltakene kan evalueres og vurderes i etterkant. 

 
 
 
Jessheim, 4. april 2016  
 
 
 
 
Nina Neset 
daglig leder 
 
 Oddny Ruud Nordvik 
 avdelingsleder forvaltningsrevisjon  
 og selskapskontroll
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Med utgangspunkt i revidert plan for forvaltningsrevisjon 2014-2016 bestilte kontrollutvalget i Hurdal 
i møte 11.9.2015 (sak 15/2015) et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området forebyggende 
arbeid for barn og unge i risikosoner. Kontrollutvalget behandlet og vedtok prosjektplanen i møte 
27.11.2015 (sak 30/2015). Undersøkelsen er gjennomført i perioden januar til mars 2016.  

1.2 Formål 

Formålet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad Hurdal kommune ivaretar sitt ansvar for å 
sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner.  
 
Kommunen har ansvar for å bidra til og legge til rette for at barn og unge har gode og trygge 
oppvekstsvilkår, og at barn og unge som har behov for hjelp og omsorg får det. Kommunen har et 
ansvar for å følge nøye med på de forhold barn i kommunen lever under, samt finne og iverksette 
tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.    
 
Denne undersøkelsen fokuserer på det forebyggende arbeidet som retter seg mot grupper av barn 
og unge hvor det er en forhøyet risiko for vansker eller spesielt negative tendenser. For å oppnå 
ønskede resultater innen det forebyggende arbeidet er det en forutsetning at kommunen har god 
kjennskap til hvilke risikosoner barn og unge i kommunen kan havne i, og at den jobber systematisk, 
tverrfaglig og målrettet i sitt forebyggende arbeid mot barn og unge i risikosoner. En helhetlig 
tilnærming til det forebyggende arbeidet i kommunen vil også kunne bidra til at mer spesialisert 
innsats og metodikk rettet mot risikosoner og utsatte grupper virker etter hensikten (Barne- og 
familiedepartementet 2005). 
 

1.3 Problemstillinger  

Følgende problemstillinger besvares i undersøkelsen: 
 

1. Er det etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for kommunens forebyggende arbeid for 
barn og unge i risikosoner? 

2. I hvilken grad har kommunen etablert et tverrfaglig samarbeid som sikrer en helhetlig og 
målrettet innsats for barn og unge i risikosoner? 

1.4 Avgrensninger 

Undersøkelsen omfatter kommunens forebyggende arbeid rettet mot barn og unge mellom 0 og 18 
år. En rekke statlige, fylkeskommunale og frivillige aktører er også viktige i det forebyggende 
arbeidet for barn og unge i risikosoner. Hvordan dette arbeidet og samarbeidet fungerer ligger 
utenfor denne undersøkelsen, som er avgrenset til kommunens ansvar og tjenester.  
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Undersøkelsens hovedfokus er kommunens systemer og rutiner for forebyggende arbeid for barn 
og unge i risikosoner. Gode internkontrollrutiner er viktig for å sikre at både kommuneledelsen og 
aktuelle tjenester ivaretar sitt ansvar for å sikre forebyggende arbeid på en god måte. 
 
Med rutine menes etablerte og standardiserte prosedyrer eller handlinger som følges fast. En rutine 
kan være nedfelt skriftlig, men kan også være etablert som en fast praksis. En rutine er ikke 
personavhengig, altså skal det ikke være slik at kommunens forebyggende arbeid for barn og unge i 
risikosoner varierer etter hvem som til enhver tid innehar en stilling. 
 
Tverrfaglig samarbeid er en plikt og nødvendighet for å oppnå helhetlige og målretta tjenester. 
Samtidig kan samarbeid være krevende å få til. Det viser seg at faste samarbeidsstrukturer og 
tverrfaglige møtepunkter letter samarbeidet, gjør det mer forutsigbart og mindre avhengig av 
enkeltpersoner. Undersøkelsen omfatter derfor om kommunen har etablert systemer og rutiner for 
tverrfaglig samarbeid for helhetlig og målrettet innsats for barn og unge i risikosoner, samt hvorvidt 
samarbeidet mellom aktører i kommunen fungerer i praksis.  
 
Nedenfor gjør revisjonen nærmere rede for hvordan begrepet «risikosoner» forstås, og avgrenser 
det forebyggende arbeid mot barn og unge i risikosoner opp mot andre former for forebygging og 
tiltak for barn og unge. 
 

1.4.1 Risikosone 

 «Risikosone» er ikke et presist begrep. I denne sammenhengen brukes risikosoner som områder 
(f.eks. situasjoner, arenaer eller andre omstendigheter) i barn og unges oppvekst og utvikling som 
kan være problematiske. At et barn befinner seg i en risikosone betyr at et barn er i en utsatt 
situasjon. Disse risikoene fordrer helhetlige og målrettede tiltak på flere nivåer. Risikosoner kan for 
eksempel være at barn og unge;  
 

 befinner seg i familieforhold som oppleves belastende 
 opplever eller er vitne til vold i nære relasjoner 
 har fysiske og psykiske helsebehov  
 er i befatning med rus og kriminalitet 
 er utsatt for mobbing eller har andre sosiale problemer 
 har spesielle behov for tiltak for å fungere og mestre skole og barnehage 

 
Revisjonen legger til grunn at de overnevnte faktorer åpenbart vil være negative for et barn, og i 
verste fall skadelige for deres helse og utvikling. Med andre ord favner en risikosone faktorer som 
kan ha negativ påvirkning på barn og unges velferd og utvikling, både på individ- og gruppenivå. 
Risikosonene er ikke gjensidig utelukkende og de fordrer tverrfaglig og helhetlig samarbeid mellom 
kommunens tjenester og andre statlige, fylkeskommunale og private aktører.  
 
Et annet begrep som brukes om barn og unge i risikosoner er «utsatte barn og unge». Med utsatte 
barn menes barn og unge «som ved tilbaketrekking, utagering, rusmisbruk, eller som på andre 
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måter viser ved sin oppførsel at de har behov for samordnet bistand fra helsetjenesten, 
sosialtjenesten og barnevernet, samt barn som har behov for samordnet bistand på grunn av 
foreldrenes atferd eller situasjon» (Helsetilsynet 2009). Barn og unge i risikosonen kan ha, men må 
ikke ha behov for individrettede hjelpetiltak, fra kommunen. Det vil variere fra kommune til kommune 
hvilke risikosoner som gjør seg gjeldende, og hvordan kommunen vektlegger og prioriterer disse i 
sitt forebyggende arbeid. En god prioritering av den forebyggende innsatsen krever at kommunen 
har tilstrekkelig oversikt over aktuelle risikosoner. 

1.4.2 Forebyggende arbeid 

Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å legge til rette for et godt 
oppvekstmiljø for alle. Forebyggende arbeid for barn og unge kan favne vidt, men deles gjerne opp i 
tre hovedgrupper av forebyggende tiltaksnivåer i kommunen (Einarsson og Sandbæk 1997: 28, 
BLID 2013). 
  

1) Universell forebygging er en betegnelse på kommunens ansvar for å sette inn tiltak for å 
fremme alle barn og unges velferd og utvikling. Under dette begrepet ligger de tiltakene som 
kommunen iverksetter for å treffe alle barn og unge i en kommune, også uten at spesielle 
problem har vist seg i målgruppen. Dette kan være seg generelle helsetiltak, kampanjer 
rettet mot barn og unge (for eksempel antimobbekampanjer), og tilbud innen idrett og kultur.  

 
2) Selektiv forebygging er det forebyggende arbeidet rettet spesifikt mot grupper med en 

forhøyet risiko eller med dokumenterte negative tendenser. Tiltak på dette nivået skal rette 
seg mot grupper og personer med identifiserbare kjennetegn på problemer og utfordringer. 
Tiltakene som iverksettes skal ha som mål å oppnå konkrete endringer på et observert 
problem.  
 

3) Indisiert forebygging beskriver det oppfølgingsansvar kommunen har for de personene som 
allerede mottar et hjelpetiltak. Tiltakene på dette nivået skal rettes mot det enkelte individ, og 
følger i all hovedsak vedtak fattet med hjemler i barnevernloven.  

 
I denne undersøkelsen legges hovedvekten på det forebyggende arbeidet rettet mot grupper av 
barn og unge med en forhøyet risiko eller med dokumenterte negative tendenser, som beskrevet i 
punkt 2) over. Revisjonen legger samtidig til grunn at god forebygging på gruppenivå kan bidra til å 
redusere behovet for individrettede tiltak. Dessuten kan gode arenaer for forebygging være en 
forutsetning for å oppdage den enkelte som er i en vanskelig livssituasjon. Mye av det forebyggende 
arbeidet er ikke direkte lovpålagt på samme måte som tiltak i enkelttilfeller, og kan derfor stå i fare 
for å svekkes når kommunen opplever økonomisk trange tider.  
 

1.5 Oppbyggingen av rapporten 

I kapittel to presenteres undersøkelsens datagrunnlag. Kapittel tre gir en oversikt over 
revisjonskriteriene som legges til grunn. Revisjonskriteriene er den målestokken kommunens 
praksis blir holdt opp mot og grunnlaget for revisjonens vurderinger. 
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Kapittel fire gir en oversikt over organiseringen av kommunens tjenester til barn og unge. Kapittel 
fem beskriver Hurdal kommunes systemer og rutiner for det forebyggende arbeidet, mens kapittel 
seks gir en gjennomgang og vurdering av tverrfaglige samarbeidet i kommunen.  
 
I innledningen til hvert av de to faktakapitlene gjentas kort de aktuelle revisjonskriteriene. Etter hvert 
av faktakapitlene følger revisjonens vurdering. Revisjons samlede vurderinger og 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 som er 
fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 
revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.  
 

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse og intervjuer. 

Dokumentanalyse 
Revisjonen har innhentet og analysert dokumenter som på overordnet nivå beskriver Hurdals planer 
og strategier for forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, samt hvordan kommunen kartlegger 
aktuelle risikosoner for barn og unge. I tillegg har revisjonen gjennomgått dokumentasjon på 
hvordan det arbeides forebyggende på virksomhetsnivå, samt rutiner og retningslinjer som beskriver 
samarbeid mellom ulike instanser som har med barn og unge å gjøre. 
 
Revisjonen har lagt til grunn at barnevernet har en sentral rolle i det forebyggende arbeidet for barn 
og unge, og har derfor lagt særlig vekt på dokumenter som beskriver hvordan barnevernet ivaretar 
sitt ansvar for forebygging, samt ansvar for samhandling og samarbeid med andre faginstanser, 
som helsetjeneste, barnehage og skole.  

Intervjuer  
For å få utfyllende informasjon om kommunenes forebyggende arbeid for barn og unge, har 
revisjonen gjennomført en rekke intervjuer. Revisjonen har intervjuet sektorleder for levekår, 
avdelingsleder for kommunale helsetjenester, leder for barnevernstjenesten, kommunens ansatte 
for forebyggende barnevern, samt  konstituert rektor og barnehagestyrer. Intervjuene er gjennomført 
som delvis strukturerte dybdeintervjuer. I forkant av intervjuene har revisjonen utarbeidet en 
intervjuguide med forhåndsdefinerte spørsmål, for å sikre at intervjuene dekker de temaer som 
trengs for å besvare undersøkelsens problemstillinger. Det er skrevet referater av intervjuene, som 
igjen er verifisert av intervjuobjektene.  

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Revisjonen mener dataene rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og derfor gir et 
forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
 
Informasjon om kommunens rutiner og systemer er hentet fra de instanser i Hurdal kommune som 
har best kjennskap til området. Ettersom dokumentene ikke gir oss all informasjon som trengs for å 
besvare undersøkelsens problemstillinger, har revisjonen gjennomført en rekke intervjuer med 
ledere i kommunens administrasjon og relevante ansatte som jobber direkte med forbyggende 
arbeid for barn og unge. Gjennom intervjuer er den skriftlige informasjonen supplert og utfylt med 
beskrivelser og informasjon om faktiske forhold. De intervjuede har fått mulighet til å korrigere og 
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rette opp eventuelle feil og misforståelser. Alle intervjuede har verifisert at informasjonen revisjonen 
har fått er riktig.  
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3 REVISJONSSKRITERIER 

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. 1584 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov 

om barneverntjenester. 
- Barne- og familiedepartementet (BFD): «Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn 

og unge og deres familier», Rundskriv Q-25/2005. 
- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD): «Forebyggende innsats for barn 

og unge», Rundskriv Q-16/2013. 
- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir.): «Samarbeid om barneverntjenester og 

psykiske helsetjenester til barnets beste», Rundskriv Q-21/2015. 
- Barne- og likestillingsdepartementet (BLD): «Internkontroll i barneverntjenesten i 

kommunene – en veileder», 2006.  
 

3.1 Forebyggende arbeid  

Barnevernloven (1992) slår fast at kommunen har ansvar for å følge med på barns og unges 
oppvekstsvilkår. I lovens § 3-1 om barneverntjenestens forebyggende virksomhet, heter det at: 
 

Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak 
som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.  
 
Barnevernet 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. 
 

I rundskriv Q-16/2013 vises det til en rekke forutsetninger for godt forebyggende arbeid. Blant annet 
pekes det på at kompetanse, i form av kunnskap om risiko og hvordan beskytte barn og unge, er 
avgjørende for å kunne oppdage dem som er i en vanskelig livssituasjon. Gode arenaer for 
forebygging er i følge rundskrivet ofte avhengig av voksne med kompetanse til å observere, forstå 
det de ser og handle. Dette innebærer blant annet evne til å analysere behovene, ha kunnskap om 
hva som virker og hvordan man kan nå ut til ulike grupper, samt evne til å iverksette tiltak.  
 
Det legges i undersøkelsen til grunn at relevante instanser i kommunens forebyggende arbeid har 
en oversikt hva som ansees som risikosoner i kommunen. Hva som ansees som risikosoner bør 
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være basert på kartlegginger og risikovurderinger kommunen har gjennomført. Revisjonen legger 
videre til grunn at aktuelle risikosoner for barn og unge endrer seg over tid, slik at kommunen jevnlig 
og systematisk bør gjennomføre kartlegginger av aktuelle risikosoner for barn og unge i Hurdal.  
 

3.2 Planer for det forebyggende arbeidet  

Et godt og systematisk forebyggende arbeid krever videre helhetlige planer, tydelig ledelse og en 
tydelig forankring (BLD 2013). Departementet peker i sitt rundskriv på at forebygging får 
konsekvenser for hvordan kommunen organiserer og koordinerer tjenestetilbudet. Det pekes videre 
på et planarbeid må være helhetlig og forpliktende, og at dette først er et godt verktøy når det er 
forankret i ledelsen og blant alle som har et ansvar.  
 
For å jobbe systematisk og målrettet med de rette forebyggende tiltakene for barn og unge i 
risikosonen, legger revisjonen til grunn at det forebyggende arbeidet bør være integrert i 
kommunens planverk. Det legges videre til grunn at planverket skal synliggjøre mål og tiltak for det 
forebyggende arbeidet og at disse skal være kjent for hele organisasjonen.  
 

3.3 Systemer og rutiner for det forebyggende arbeidet 

Avgjørende for et godt forebyggende arbeid er også gode kommunale styrings- og 
rapporteringssystemer, samt systemer og rutiner for kartlegging av risikosoner og for hvordan det 
forebyggende arbeidet skal skje i praksis på virksomhetsnivå. Systemer og rutiner som beskriver 
ansvar og oppgaver er et viktig ledd i kommunens internkontroll på et område. Kommunens plikt om 
internkontroll på barnevernområdet er forankret i barnevernloven § 2-1, hvor det heter: 
 

Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar 
med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan 
den oppfyller kravet om internkontroll.  

 
Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester (2005) 
definerer interkontroll som «systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter 
planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovkrav» (§ 3).  
 
Revisjonen legger til grunn at de etablerte systemene og rutinene skal være hensiktsmessig. Det 
innebærer at de har et omfang som i tilstrekkelig grad bidrar til å ivareta barneverntjenestens ansvar 
for forebyggende arbeid, gitt kommunens og barneverntjenestens størrelse, egenart og risikoforhold 
(jfr. forskrift om internkontroll § 4).  
 
Det legges til grunn at rutinebeskrivelser bør være nedfelt skriftlig. For å sikre en god innretning på 
det forebyggende arbeidet, og muligheter for å justere innretningen i samsvar med endringer i 
risikobildet for barn og unge, er det også viktig at det forebyggende arbeidet dokumenteres. 
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Ut fra gjennomgangen over utledes følgende revisjonskriterier for problemstilling 1: 
 
Problemstilling 1 

Revisjonskriterier 

Er det etablert hensiktsmessige systemer og 
rutiner for kommunens forebyggende arbeid for 
barn og unge i risikosoner? 

 Kommunen bør ha forankret sitt forebyggende 
arbeid for barn og unge i planverket. 

 Kommunen bør ha rutiner for systematiske 
kartlegginger av risikosoner for barn og unge. 

 Kommunen bør ha rutiner som sikrer at det 
forebyggende arbeidet rettes mot og fanger opp 
barn som befinner seg i risikosoner. 

 

3.4 Tverrfaglig arbeid for helhetlig og målrettet innsats  

Det er en rekke kommunale aktører som har selvstendig ansvar for oppvekstvilkårene til barn og 
unge. Foruten barnevernet har blant annet også kommunale helsetjenester, skole og barnehager et 
slikt ansvar. Det legges i undersøkelsen til grunn at et godt tverrfaglig samarbeid mellom 
kommunale aktører som på ulike måter har et ansvar for barns oppvekstvilkår er viktig for å sikre at 
den forebyggende innsatsen for barn og unge i risikosoner blir helhetlig og målrettet.  
 
Kommunen har et ansvar for at de ulike tjenestene som skal sikre forebyggende arbeid for barn og 
unge i risikosonen er godt koordinert. Barneverntjenesten har et særlig ansvar for å sikre at barn og 
unges interesser ivaretas av alle organer som er involverte i barn og unges oppvekst. Tjenestens 
plikt til samarbeid med andre deler av forvaltningen er nedfelt i barnevernloven § 3-2, hvor det heter: 
 

Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige 
organer. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når 
dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse 
oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i de kommunale og 
fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet. 

 
Også i et rundskriv fra departementet pekes det på at gode resultater innen det forebyggende 
arbeidet i mange tilfeller vil forutsette et godt samarbeid på tvers av ulike fagområder og 
forvaltningsnivå (BLID 2013).  For å få til et godt samarbeid må alle ha kunnskap om og respekt for 
hverandres ansvar og roller. Det vises i rundskrivet også til at det er viktig at det blir laget rutiner og 
systemer som gjør det enkelt å samarbeide.  
 
I rundskriv Q-25/2005 peker departementet på at for å unngå at det forebyggende arbeidet «blir 
tilfeldig og fragmentert, er det nødvendig at virksomheten inngår i en formalisert struktur slik at den 
setter varige spor» (BFD 2005). Det vises videre til at «mange kommuner har erfart at uformelle 
samarbeidsrelasjoner kan føre til at mye godt arbeid blir utført, men faren ligger i at det blir sårbart 
og lett faller bort hvis en av hovedaktørene forsvinner» (BFD 2005).  
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Kommunen står fritt i hvordan den velger å organisere sine samarbeidsstrukturer (BUF-dir 2015). 
Revisjonen legger likevel til grunn at det kan legges til rette for et godt tverrfaglig samarbeid blant 
annet gjennom å etablere samarbeidsstrukturer med faste møtepunkter og skriftliggjorte rutiner for 
samarbeidet mellom de aktuelle instansene.  
 
Ut fra gjennomgangen over utledes følgende revisjonskriterier for problemstilling 2: 
Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad har kommunen etablert et 
tverrfaglig samarbeid som sikrer en helhetlig og 
målrettet innsats for barn og unge i risikosoner? 

 Det bør være etablert en fast praksis for 
tverrfaglig samarbeid mellom relevante instanser 

 Det bør være skriftlige rutiner for ansvars- og 
oppgavefordelingen og samarbeidet mellom 
instansene. 
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4 TJEN ESTER FOR B ARN O G U N GE

I dette kapitlet beskrives nærmere organiseringen av tjenestetilbudet til barn og unge i Hurdal
kommune. I tillegg beskrives oppgavene og ansvaret til ulike tjenester som bidrar til, og er forutsatt
å samarbeid om, det forebyggende arbeidet.

4.1 Organisasjonsmodell

Hurdal kommune er organisert etter en tre - nivå modell. Rådmannen er kommunens øverste
administrative leder, og har tre sektorledere og tre stabsledere i sitt lederteam , jf. figuren under. Den
største sektoren i Hurdal kommune er sektoren for levekår , som omfatter oppvekst - og
opplæringsområdet og kommunens helse - og omsorgsoppgaver . Sektorleder og nestleder skal ha
en utfyllende og supplerende kompetanse innenfor henholdsvis helse og oppvekst.

Figur 1 Hurdals kommunes ledergruppe og sektornivåer

Kilde: Hurdal kommune

Sosialtjenesten har etter NAV - reformen fra 2009 blitt en del av et felles kommunalt NAV - kontor som
huser både trygdekontor og arbeidskontor. Samhandlingsreformen har på sin side ført til økt fokus
på forebyggende arbeid i helse - og omsorgssektoren, noe som sammen med statens
folke helsesatsning tilsier at kommunen har en mer helhetlig tilnærming til arbeidet med folks levekår
enn tidligere (Hurdal kommune 2015) . Som et ledd i denne målsetningen ble ansvaret for skole,
barnehage, sosialtjeneste, barnever n, pleie og omsorg og helsetjenester plassert under én
sektorleder. Kommunen gjennomførte omorganiseringen 1. mai 2015 .
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I følge Hurdal kommune s organisasjonsplan har sektor for levekår de siste fem årene gjennomgått
en prosess for å «skape en mer robust og effektiv organisasjon» (Hurdal kommune 2015). Denne
prosessen har blant annet ført til at tre skoler i Hurdal har blitt slått sammen til en skole o g fem
barnehager har blitt til é n kom munal og to private barnehager. Organisasjonskartet under viser
hvilke virksomheter som ligger i sektor levekår.

Figur 2 Organisasjonskart levekår

Kilde: Hurdal kommune

Fra 1. april 2016 vil kommunen gjøre flere organisatoriske justeringer, slik at organiseringen vil
svare litt bedre på utfordrin gene kommunen står ovenfor. Justeringen innebærer blant annet at
kommunen etablerer Helsehuset som én virksomhet. Det formaliserer dagens praksis, og vil ifølge
sektorleder gjøre virksomheten mer beslutningsdyktig. Det er barnevernsleder som blir
virksomhe tsleder.

Revisjonen får opplyst at kommunen vil utvide fysioterapitilbudet fra 0,7 til 2 årsverk. Det vil gjøre at
det blir et utvidet tilbud om fysioterapi også til barn og unge som trenger det, ikke bare til
kommunens eldre. Det vil også komme på plass en livsstilskoordinator som en del av et utvidet
frisklivstilbud. Tilbudet vil nok primært være rettet mot voksne, men med økt kunnskap om og
opplevelse av verdien av riktig ernæring og fysisk aktivitet hos voksne venter kommunen ifølge
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sektorleder også kunne få forbedringer også hos barn og unge. Figuren under viser hvordan sektor
for levekår vil organiseres fra 1.4.2016.

Figur 3 Organisasjonskart sektor levekår fra 1.4.2016

Kilde: Hurdal kommune

4.2 Sentrale aktører i kommunens forebyggende arbeid

I 2015 hadde Hurdal 2752 innbyggere. Av disse var det 577 mellom 0 og 17 år. De enhetene med
størst relevans for denne undersøkelsen er helsestasjons - og skolehelsetjenesten, barnehagene,
skolene, barnevernstjenesten, PP - tjenesten og NAV.

4.2.1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Det kommunale helsetilbudet til barn og unge er en sentral aktør i det forebyggende arbeidet.
Helsetjenester for barn og unge vil i denne sammenhengen være de tjenester som tilbys gjennom
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helsestasjon og skolehelsetjenesten. Disse tjenestenes formål er å fremme psykisk og fysisk helse, 
fremme gode sosiale og miljømessige forhold, samt å forebygge sykdommer og skader.1 
 
Helsestasjonen har en unik kontaktflate mot barn og unge i kommunen. På landsbasis følger den i 
snitt opp 95 prosent av alle barn fra fødselen av og er dermed en hjørnestein i kommunenes 
forebyggende og helsefremmende arbeid (Helsetilsynet 2014). Dette arbeidet inkluderer blant annet 
helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser, vaksinasjoner, målrettet oppfølging av sped- og 
småbarn med spesielle behov og utvidet støtte til foreldre som trenger det. Helsestasjonen har også 
en viktig rolle i å forebygge psykiske og fysiske plager og lidelser hos gravide og barn og ungdom.  
 
Barne- og familiedepartementet påpeker at helsestasjonene er sentrale i det tverrfaglige tiltak for å 
styrke foreldres mestring, oppfølging av barn og unges lærings- og utviklingsmiljø, samt 
tilrettelegging av gode psykososiale og fysiske arbeidsmiljø i skolen (BFD 2005).  
 
Det kommunale helsetilbudet til barn og unge i Hurdal er samlokalisert med barneverntjenesten og 
øvrige kommunale helsetjenester i helsehuset. Kommunen har en helsestasjon for barn fra 0 til 5 år. 
Helsestasjonen har ansatt jordmor i fast 20 prosent stilling, samt to helsesøstre i henholdsvis 100 
og 80 prosent stilling. Skolehelsetjenesten i Hurdal har helsesøster på skolen to dager i uka. 
Skolehelsetjenesten har en rekke faste oppgaver, som råd og veiledning og vaksinasjoner. (Hurdal 
kommune u.d.). Revisjonen får opplyst at det også har vært en egen helsestasjon for ungdom, som 
skal starte opp igjen én dag i uken. 
 

4.2.2 Barnehage 

Barnehagen skal sikre barna et trygt miljø og skåne dem for fysisk eller psykisk skade. De ansatte 
skal ivareta barna, skape et inkluderende miljø og arbeide for et godt psykososialt miljø uten 
mobbing (Utdanningsdirektoratet 2011). Det å gå i barnehage har en rekke positive forebyggende 
virkninger for barns utvikling av tenkning, språk, følelser og sosiale evner. Barnehagene kan videre 
bidra til å utlikne forskjeller i barns oppvekstsvilkår som følge av ulike ressurser i hjemmene. 
Internasjonale undersøkelser viser at barnehager kan kompensere for og beskytte barna mot 
familiebaserte risikosoner som fattigdom, rusmiddelbruk og psykiske lidelser (FHI 2011).   
 
Barnehagen skal ha et helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller (jf. barnehageloven § 2). Barnehagene og deres ansatte har også en opplysningsplikt til 
kommunale helse og omsorgstjenester om spesielle forhold, samt til barneverntjenesten ved 

                                                
 
 
1 I merknadene til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten blir det presisert at helsestasjons- og skolehelsetjenesten i et tverrfaglig samarbeid skal 
bidra til gode oppvekstmiljø for barn og unge. Det gjøres også merknader på at skolehelsetjenesten bør være 
en integrert del av helsestasjonstjenesten, og påpeker at handlingsrommet som ligger i disse tjenestene bør 
organiseres til en samordnet og helhetlig tjeneste for barn og unge mellom 0-20 år (Forskrift om 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2003). 
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observasjoner på at barn lever under forhold som kan være skadelige eller ved observasjoner av 
barn med vedvarende atferdsvansker (jf. barnehageloven §§ 21, 22 ).  
 
Hurdal kommune har tre barnehager. De to største er private og ligger i Hurdal sentrum, mens 
Rusta barnehage er kommunal. Barnehagedekningen i Hurdal lå i 2015 på 89-90 prosent. Det er 
imidlertid variasjoner fra år til år. 

4.2.3 Skolen 

Skolen har stor betydning for barn og unges utvikling og læring, og har også et ansvar etter 
opplæringsloven for barnas psykososiale miljø (kapittel 9a). De fleste barn og unge er på skolen 
fem dager i uka fra de er seks til atten år gamle, og skolens ansatte har derfor en unik mulighet til å 
følge barns utvikling, identifisere risikosoner på og utenfor skolen, og sette inn målretta 
forebyggende tiltak for å hindre negativ utvikling.  Samtidig kan forhold ved skolen i seg selv utgjøre 
en risikosone. Barn kan oppleve sosial isolasjon, mobbing og dårlig forhold til lærere 
(Utdanningsdirektoratet 2006).  
 
I 2013 ble de tre grendeskolene og kulturskolen i Hurdal samlet i Hurdal skole og kultursenter, som 
er grunnskole for elevene fra første til tiende klasse. Skolebygget fungerer også som samlingssted 
og kulturhus, og rommer også folkebiblioteket. Skolen har skolefritidsordning (SFO). Per 2013 
benyttet 46 barn seg av SFO-tilbudet (Hurdal kommune 2013). Revisjonen får opplyst at kommunen 
per februar 2016 er i ferd med å ansette ny rektor. 
 

4.2.4 Barneverntjenesten 

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 
og utvikling får rett hjelp til rett tid. Barneverntjenesten i Hurdal kommune er lokalisert i Hurdal 
helsehus. Tjenesten har per i dag 5,3 årsverk.  Den gjennomgikk en del endringer i 2012, både i 
forhold til ledelse og økning av antall ansatte. Tidligere 50 % stilling som miljøarbeider ble omgjort til 
30 % for å opprette en 80 % stilling for forebyggende barnevern med hjelp av styrkningsmidler fra 
staten. Videre ble koordinatorstillingen omgjort til avdelingslederstilling med fag, personal og 
budsjettansvar. Tjenesten fikk også egen virksomhetsleder (Hurdal kommune 2012).  
 
Som det framgår i tabellen under har ressursene i barneverntjenesten økt fra under 2 årsverk i 2003 
til over 5 årsverk i 2013 som et ledd i den statlige satsningen på det kommunale barnevernet 
(Hurdal kommune 2015). Folketallet i kommunen har vært stabilt i perioden fra 2003 til i dag, slik at 
antallet tilsatte per 1000 innbyggere har økt proporsjonalt med antallet årsverk i barneverntjenesten. 
Etter 2009 har barneverntjenesten primært vært besatt av barnevernspedagoger. 
Barneverntjenesten i Hurdal kommune har siden 2013 hatt en egen stilling for forebyggende 
barnevern. I barnevernmeldingen fra 2013 kommer det fram at antall meldinger, undersøkelser og 
tiltak til og av barnevernet er økende, samtidig som barneverntjenesten har fått økt kapasitet og 
kompetanse.  
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Figur 4 Antall årsverk i barneverntjenesten i Hurdal 2003 - 2013 

 
Kilde: Hurdals barnevernmelding 2013, side 3. Tabellen viser antall årsverk i barneverntjenesten i kommunen fra 2003 til 
2013 etter fagutdanning, og antall tilsatte per innbygger i målgruppene til barneverntjenesten basert på tall fra KOSTRA.  

 
Barnevernmeldingen til Hurdal kommune fra 2013 viser til noen tendenser innen barnevernsektoren, 
blant annet at andelen av barn med barneverntiltak har hatt en økning siden 2007. En annen tydelig 
tendens som blir påpekt er at det i mye større grad blir meldt inn bekymring og opprettet saker for 
barn under skolealder, og at det er en kraftig nedgang i saker for den tidligere hovedgruppa av 
ungdommer mellom 13 og 18 år. Denne tendensen kan ifølge meldingen tilskrives 
barneverntjenestens økte kompetanse og ressurser, samt fokuset på tidlig innsats for utsatte barn.  

4.2.5 Andre tjenester 

Det finnes også andre tjenester som har en rolle i det forebyggende arbeidet for barn og unge, som 
ikke i samme grad omfattes av undersøkelsen. Her kan nevnes PP-tjenesten og NAV.  
 
Hurdal har et interkommunalt samarbeid med Nannestad om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-
tjeneste). PP-tjenesten skal gi råd og veiledning til foreldre med barn og unge som har vansker i 
forhold til utvikling, trivsel og opplæring. Etter avtale med foreldrene kan PP-tjenesten gi råd og 
veiledning til barnehage og skole om hvordan de best kan tilrettelegge utfra barnets/elevens behov. 
Som en del av dette kan PP-tjenesten uttale seg om barnets behov for spesialpedagogisk hjelp eller 
spesialundervisning. Tjenesten kan også bistå barnehager og skoler med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling for å forebygge at vansker oppstår, og for at barnehager og skoler på en 
bedre måte kan dekke behovene til barn med spesielle vansker (Nannestad kommune u.d.).  
 
NAV-kontoret har ansvar for sosialt vanskeligstilte, personer utenfor arbeidslivet og 
oppvekstsvilkårene for barn og unge. I tillegg har NAV-kontoret også et ansvar for ungdom som står 
i fare for å falle fra videregående opplæring. I arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) § 1 
vises det til at barn og unge og deres familier skal få et helhetlig og samordnet tjenestetilbud som 
skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og forebygge sosial problemer. 
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5 SYSTEMER OG RUTINER  

5.1 Innledning 

Dette kapittelet besvares problemstillingen om det er etablert hensiktsmessige systemer og rutiner 
for kommunens forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner. Gode internkontrollrutiner er 
viktig for å sikre at både kommuneledelsen og aktuelle tjenester ivaretar sitt ansvar for å sikre 
forebyggende arbeid på en god måte.  

5.2 Revisjonskriterier 

Følgende revisjonskriterier er utledet for å besvare problemstilling 1: 
 
Problemstilling 1 

Revisjonskriterier 

Er det etablert hensiktsmessige systemer og 
rutiner for kommunens forebyggende arbeid for 
barn og unge i risikosoner? 

 Kommunen bør ha forankret sitt forebyggende 
arbeid for barn og unge i planverket. 

 Kommunen bør ha rutiner for systematiske 
kartlegginger av risikosoner for barn og unge. 

 Kommunen bør ha rutiner som sikrer at det 
forebyggende arbeidet rettes mot og fanger opp 
barn som befinner seg i risikosoner. 

5.3 Dokumentasjonsgrunnlag 

Det er kommunen som har det overordna ansvaret for det forebyggende arbeidet for barn og unge 
generelt og for barn og unge som befinner seg i risikosoner.  
 
Figur 5 Oversikt over dokumentasjonsgrunnlag 

Mottatt dokumentasjon på systemer og rutiner  

Kartlegging: 
Kartlegging av oppvekstsvilkår i Hurdal kommune 2015 
Tertialstatistikk for sektor for levekår 3. tertial 2015 
Barnevernmeldingen 2013 
 
Systembeskrivelser: 
Organisasjonsplan for Hurdal kommune 2015 
Kompetanseplan for barneverntjenesten 2015-2018 
Serviceerklæring for barneverntjenesten  
Virksomhetsplan for barneverntjenesten i Hurdal 2015-2016 
 
Rutinebeskrivelser: 

  Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing i Hurdalskolen 2015-2016 
  Årshjul for arbeid mot mobbing og krenkende atferd i Hurdalsskolen  
  Barnevernleders redegjøring av barneverntjenestens forebyggende arbeid med barn og unge i Hurdal 2016 
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Revisjonen ba kommunen om dokumenter som viser kommunens systemer og rutiner for det 
forebyggende arbeidet for barn og unge i risikosonen. Dette kapittelet baserer seg på en 
gjennomgang av mottatte dokumenter, samt supplerende og utdypende informasjon fra intervjuer 
med relevante aktører. 

5.4 Forankring i planverk 

Revisjonen legger som nevnt til grunn at det forebyggende arbeidet bør være integrert i kommunens 
planverk. Det er for å sikre at det jobbes systematisk og målrettet med de rette forebyggende 
tiltakene for barn og unge i risikosonen. Revisjonen legger videre til grunn at planverket skal 
synliggjøre mål og tiltak for det forebyggende arbeidet og at disse skal være kjent for hele 
organisasjonen.  
 
Revisjonen får opplyst at Handlingsplanen for 2014-2017 er den siste vedtatte handlingsplanen til 
kommunen. I den er det konkretisert målsettinger for det forebyggende arbeidet i kommunen, blant 
annet at kommunen har som mål «å skape aktivitet, mestring og livsglede med fokus på tidlig 
innsats i et tverrfaglig perspektiv» (Hurdal kommune 2014).  Tankegangen i handlingsplanen er å 
jobbe med å ta ned behovet for ulike typer tjenester og å gå tidlig inn. Det innebærer at lederne i 
kommunen legger vekt på at kommunen heller skal gå tyngre inn på et tidligere stadium, enn å 
vente og se hvordan en situasjon utvikler seg. Sektorleder opplever at det er en riktig prioritering og 
at kommunen lykkes med å være tidlig på.  
 
Videre er det beskrevet mål om å utarbeide en helhetlig plan for tidlig innsats blant barn og unge. 
Dette skal blant annet bygge på barnefattigdomsplan og oppvekstmelding for barnehage og skole. 
Kommunen skal også utvikle Aktivitetshus i bankbygget. Dette er videreført i organisasjonsplanen 
for Hurdal kommune 2015. En av målsetningene til kommunen er å skape aktivitet, mestring og 
livsglede med fokus på tidlig innsats i et tverrfaglig perspektiv. Det presiseres også at 
barneverntjenesten oppgaver innebefatter «Forebyggende arbeid, i form av opplæring av og 
samarbeid med andre instanser i kommunen. Forebyggende arbeid /lavterskeltilbud til barn og unge 
og deres familier i form av samtaler/oppfølging» (Hurdal kommune 2015).  
 
Serviceerklæringen for barneverntjenesten i Hurdal kommune definerer forebyggende arbeid som 
en del av deres tjenesteinnhold. Her er det presisert at «Barneverntjenesten arbeider forebyggende 
overfor barn og unge mellom 0-18 år, blant annet gjennom jevnlige besøk i barnehager og skoler, 
kontakt med andre tjenester og ved å oppsøke ungdommens fritidsarenaer.» I virksomhetsplanen til 
Hurdal barneverntjeneste for 2015-2016 er fokusområde for perioden formulert som «utvikling og 
bruk av forebyggende verktøy i møte med barn og unge». 
 
Hurdal kommunes barnevernmelding fra 2013 er en helhetlig gjennomgang av hele tjenesten med 
nøkkeltall, tendenser og beskrivelse av endringer, samt analyser av tjenestens styrker og svakheter.  
I meldingen understreker rådmannen at barneverntjenesten bør prioritere utviklingen av det 
forebyggende arbeidet og refererer til Hurdals handlingsplan for oppvekst og kultur hvor følgende 
tiltak som berører barnevernet trekkes fram:  
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1.A. Utarbeide en handlingsplan mot barnefattigdom med fokus på systemtiltak 

1.C. Utarbeide og iverksette en helhetlig handlingsplan for tverrfaglig samarbeid og oppfølging basert 
rundt etablering av miljøteam i skolen 

1.E. Etablere et «Hurdalsprogram» for velkomst og oppsøkende virksomhet ovenfor nyinnflyttede til 
kommunen 

3.D. Utvikle og gjennomføre brukerundersøkelser som kan gi god styringsinformasjon 

4.C. Utvikle «Hurdalsbarnehagen 2020» - en strategi og tiltakspakke for å løfte barnehage og 
samarbeid barnehage-skole og barnehage-forebyggende tjenester 

4.E. Gjennomgang for modell for tilpasset opplæring og bruk av spesialundervisning  

         (Hurdal kommune 2013: 20). 
 
I tillegg trekker rådmannen fram to nye tiltak kommunen skal arbeide med i 2014:  
 

I. Barneverntjenesten skal øke sin tilstedeværelse på barn og ungdoms fritidsarenaer, 
ovenfor NAV, psykisk helse og helsestasjon, samt vedlike sin tilstedeværelse i skoler og 
barnehager. Som et minimum bør minst 25 % av barnevernets ressurser utenom 
merkantil ressurs i sin helhet vies forebyggende arbeid, og anslagsvis 25% vies til arbeid 
med tiltak.  

II. Barnevernet skal gjennom 2014 arbeide systematisk med kompetanseheving innen 
dokumentasjon, tiltaksutføring, tiltaksevaluering og barns medvirkning, og skal i større 
grad gjennomføre egne tiltak.  

(Hurdal kommune 2013: 20). 
 

5.5 Kartlegging av risikosoner 

Revisjonen legger til grunn at Hurdal kommune bør ha rutiner for å gjennomføre systematiske 
kartlegginger av hvilke forhold som kan gjøre seg gjeldende for barn og unge i Hurdal, særlig av 
forhold som vurderes som risikosoner. At kommunen har en oversikt over hvilke forhold barn lever 
under i kommunen, og at det blir gjennomført risikokartlegginger, er sentralt for at kommunen skal 
kunne gjøre gode prioriteringer av tiltak i sitt forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner.  

5.5.1 Systematisk kartlegging 

Revisjonen får opplyst at kommunen i liten grad kartlegginger av hvilke risikosoner som gjør seg 
gjeldende for barn og unge i Hurdal. Kommunen ikke har gjennomført systematiske kartlegginger. 
Sektorleder gir uttrykk for at man i organisasjonen er for lite opptatt av systematisk innsamling og 
analyser av informasjon. Hurdal kommune bruker tertialstatistikk, men den sier ifølge sektorleder 
ikke nødvendigvis så mye om hvordan befolkningen har det. Som en del av kommunens arbeid mot 
barnefattigdom har kommunen gjennomført én levekårsundersøkelse som kartlegger 
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oppvekstsvilkårene i kommunen. Kartleggingen er en spørreundersøkelse som tar for seg en rekke 
demografiske og sosioøkonomiske faktorer. Kartleggingen hadde 52 respondenter.  
 
De aktørene som jobber tett på barn og unge, som forebyggende barnevern, rektor og 
barnehagestyrer, påpeker imidlertid at de har en kartleggende funksjon i sine oppgaver. Deres 
nærvær og direkte kjennskap til barna i kommunen, skaper en god oversikt over hvilke risikosoner 
som til enhver tid gjør seg gjeldende. Barnehagen har eksempelvis egne mapper på barna, hvor 
observasjoner og notater om dem og deres utvikling er samlet. Skolen har elevmapper, og 
gjennomfører regelmessige elevsamtaler og foreldresamtaler, samt elevundersøkelser. Revisjonen 
får også opplyst at forebyggende barnevern «fingeren på pulsen» når det gjelder hvordan barn og 
unge har det. Likevel informerer barnevernet om at det ikke er noen systematikk i at forebyggende 
barnevern formidler sin kunnskap om barn og unges oppvekstsvilkår og aktuelle risikosoner 
oppover i kommunen. Denne kunnskapen om barns levekår blir ifølge aktørene først og fremst 
formidlet til de andre aktørene gjennom de samarbeidsmøtene og forum som er etablert (jf. neste 
kapittel).  
 
Sektorleder opplever at det er behov for rutiner for innsamling og analyse av kvantitative data, 
herunder å trekke ut læring av enkeltsaker. Dette bekreftes av flere av revisjonens intervjuobjekter 
som peker på at de ikke vet nok om aktuelle risikosoner. Sektorleder påpeker at det ofte ikke gjøres 
kartlegginger utover enkeltes opplevelser og inntrykk. Selv om dette kan være en verdifull kilde til 
informasjon, er det også utfordringer ved denne type informasjon. Enkeltpersoners erfaringer 
og/eller enkeltsituasjoner gir ifølge sektorleder ikke godt nok grunnlag for langsiktig og systematisk 
forebyggende arbeid som treffer barn og unge i risikosoner.  
 
Sektorleder opplever det også om en generell utfordring at det i liten grad er en kultur i 
organisasjonen for å dokumentere inntrykk, erfaringer og funn. Uten dokumentasjon og 
systematiske kartlegginger av risikosoner er det en risiko for å «blåse opp» enkeltsituasjoner, særlig 
fordi forholdene i kommunen er så små. Sektorleder viser til at kommunen er nødt til å gjøre harde 
prioriteringer, og de prioriteringene bør være basert på gode risikoanalyser for å kunne bruke 
ressursene mest mulig effektivt.  
 

5.5.2 Mulige risikosoner  

Selv om kommunen ikke gjennomfører systematiske kartlegginger av gjeldende risikosoner for barn 
og unge, er Hurdal er en liten og oversiktlig bygdekommune. Revisjonen har spurt sine 
intervjuobjekter om hva de anser som aktuelle risikosoner for barn og unge i kommunen og gjengir 
nedenfor risikosonene som blir trukket fram.  
 

 Omsorgssvikt og vold i hjemmet: Revisjonens intervjuobjekter forteller at de er beviste på at 
omsorgssvikt og vold i hjemmet kan forekomme i kommunen, som i hjem i alle kommuner. 
Barn som befinner seg i en situasjon hvor foreldrene ikke evner å ta omsorg for det, befinner 
seg i en klar risikosone. Det samme gjelder barn og unge som lever i hjem med vold i nære 
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relasjoner, enten de selv blir utsatt for eller er vitne til utøvelse av vold fra og/eller mot sine 
nærmeste omsorgspersoner.  
 

 Psykisk helse: Folkehelseprofilen til kommunen tyder videre på at det er en overhyppighet 
av lettere psykiske helseproblemer. Det er ifølge sektorleder grunn til å tro at dette også 
omfatter barn og unge. Flere av revisjonens informanter uttrykker at arbeid for barn og unge 
som har foreldre med psykiske problemer og/eller som selv har psykiske problemer ikke har 
blitt tilstrekkelig prioritert og at man i kommunen ikke vet nok om utstrekningen av problemet.  

 

 Mobbing: I tillegg til en rekke andre traumer forbundet med mobbing, kan barn også bli 
sosialt isolert om de opplever mobbing i barnehagen eller på skolen. Barna i Hurdal befinner 
seg ifølge revisjonens intervjuobjekter i det samme miljøet i ti år i grunnskolen. Sektorleder 
opplever bekymring for at det er flere barn og unge som har for lite nettverk og ressurser.  

 

 Rusmisbruk: Eget og/eller foreldres bruk av rusmidler kan være en risikosone for barn og 
unge. Revisjonens informanter opplever ikke at rusmiddelbruk utgjør en særlig stor 
risikosone for barn og unge i Hurdal per i dag.  
 

 Vaksinasjon og sykdomsutbrudd: I Hurdal er det ifølge sektorleder forholdsvis lav andel 
vaksinerte barn. Når de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, blir det få 
personer igjen som smitten kan spre seg til. Lav andel vaksinerte barn, altså barn som følger 
barnevaksinasjonsprogrammet, gjør at disse og andre barn har forhøyet risiko for smitte av 
alvorlige sykdommer. Samtidig opplever sektorleder at kommunens juridiske mulighetsrom 
for å få flere til å ta vaksiner begrenset utover det å informere foreldre aktivt på 
helsestasjonen og i skolehelsetjenesten.om vaksineprogrammet og hvorfor vaksiner er bra  
 

 Barnefattigdom: Samtlige intervjuobjekter trekker fram barnefattigdom som en risikosone. I 
2015 viser Folkehelseprofilen til kommunen at 11 prosent av barna i kommunen mellom 0 og 
17 lever i en familie med lav inntekt (Folkehelseinstituttet 2016). Hurdal ligger på 
landsgjennomsnittet i denne kategorien2, men noe over gjennomsnittet i fylket. Kommunens 
tertialstatistikk for 3. tertial 2015 viser videre at andelen barnefamilier blant sosialhjelps-
mottakerne har økt til 30 prosent gjennom året. Levekårsundersøkelsen kommunen 
gjennomførte viser videre at flere barnefamilier opplever økonomistyring- og planlegging 
som vanskelig.  
 

 Ernæring: Den nevnte levekårsundersøkelsen viser også at flere barnefamilier i kommunen 
synes ernæring, altså det å lage sunn, næringsrik og prisgunstig mat, kan være utfordrende.  

 

                                                
 
 
2 «Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt» (Folkehelseinstituttet 2016, 1). 



14/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Forebyggende arbeid mot barn og unge i risikosoner  - 15/00219-9 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Forebyggende arbeid mot barn og unge i risikosoner  : forvaltningsrevisjonsrapport - Forebyggende arbeid mot barn og unge i risikosoner

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE I RISIKOSONER Side 22 

 

 Lav mobilitet: Revisjonen får opplyst at barn kan bli sosialt isolert av å bo avsidesliggende til 
og ha vansker med tilgjengelig offentlig og/eller privat transport, slik at de derfor vanskelig 
kan ta del i fritidsaktiviteter og sosial omgang med andre barn utenfor barnehage- og 
skoletid. Det kan også gjøre det vanskelig for disse barna å benytte seg av kommunens 
forebyggende tjenester. 

 

 Frafall fra videregående skole: Frafall fra videregående trekkes også fram som en risikosone 
for unge i Hurdal. Det finnes ikke oppdaterte tall på hvor mange som faller fra, utover for 
hvor mange som har fullført og bestått videregående innen fylte 21 år. Tallene fra 2010 viser 
at 95 til 100 prosent fullfører første året på videregående. Det kan ifølge sektorleder indikere 
at det blir mindre frafall. Folkehelseprofilen for 2016 viser at frafallet i videregående skole for 
elever fra Hurdal ikke er entydig forskjellig fra landsnivået (fhi 2016).  
 

 Barn på flukt: Barn og unge flyktninger og barn av flyktninger som er i kommunen befinner 
seg også i en særs sårbar situasjon, og gjerne i flere risikosoner samtidig. I Hurdal er det et 
fåtall barn av bosatte flyktninger som ikke har norsk som morsmål. Hurdal har også et 
akuttmottak, hvor barn og unge i utgangspunktet bare skal befinne seg en kort periode. Her 
sikrer kommunen at barn og unge mottar det mest nødvendige av grunnskoleopplæring.  
 
Hurdal leirsted vil bli et permanent mottak med over 100 plasser. Det er per dags dato uvisst 
hvor mange barn og unge som vil bo på mottaket, noe som gjør det utfordrende for 
kommunen å forberede seg. 

5.6 Kommunens forebyggende arbeid for barn og unge i risikosonen 

Forebygging er ifølge sektorleder en integrert del av alt kommunen driver med på innen sektor for 
levekår. Revisjonens intervjuobjekter bekrefter alle at de har en klar forståelse for sine 
virksomheters ansvar for forebyggende arbeid. Flere opplever at dette et prioritert område og at det 
prioriteres av kommuneledelsen. Samtidig påpeker sektorleder at han opplever at det er ulikt fokus 
på og forståelse av forebygging mellom virksomhetene. I praksis opererer ikke kommunen med et 
skarpt skille mellom generelt forebyggende arbeid og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge i 
risikosonen. Sektorleder sier imidlertid at dette er et viktig skille som bør få større fokus.  
 
Flere av revisjonens intervjuobjekter opplyser at det foreligger få dokumenter på det forebyggende 
arbeidet i kommunen, verken på administrativt nivå eller virksomhetsnivå, med unntak av 
barnehage. Hvorvidt skriftlige rutiner for det forebyggende arbeidet generelt og for barn og unge i 
risikosoner spesielt anses som nødvendig varierer noe mellom revisjonens informanter. 
Revisjonens informanter er likefult enige om at tydelige rolleavklaringer og definerte 
ansvarsområder vil kunne være et tiltak for å dempe sårbarhetene knyttet til det å være en liten 
kommune. 
 
Nedenfor går revisjonen gjennom sentrale deler av kommunens etablerte forebyggende arbeid for 
barn og unge i risikosoner. 
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5.6.1 Barnefattigdomsprosjektet 

Ettersom Hurdal er en kommune hvor innbyggerne har forholdsmessig lav utdanning og lav inntekt, 
er barnefattigdom en risikosone. Kommunen har derfor startet et barnefattigdomsprosjekt som 
fortsatt er i startfasen. I motsetning til en del andre tiltak i kommunen skal det først kartlegges og så 
settes inn tiltak der det er mest behov. Barnefattigdomsprosjektet følger altså en prosess med 
risikokartlegging, innsetting av tiltak der det er behov og vurdering/evaluering av de tiltakene.  
 
Foreløpig har kommunen som en del av prosjektet som nevnt gjennomført en enkeltkartlegging av 
hvordan barn og unge har det. På bakgrunn av funnene skal administrasjonen søke om midler til 
tiltak. Tre områder skilte seg ut: personlig økonomi og planlegging, manglende deltagelse på og 
tilbud om fritidsaktiviteter og ernæring. De tre tiltakene som skal startes opp er etablering av en 
«utlånspool» for sportsutstyr, og muligens et aktivitetskort for fritidsaktiviteter, samt arrangering av 
kurs i ernæring og personlig økonomi. 
 
Enn så lenge avventer kommunen utfallet av søknadsbehandlingen. Sektorleder sier at kommunen 
har manglet noe kompetanse for å kunne administrere prosjektet, og søkte derfor om midler til en 
hel stilling, men fikk avslag på søknaden. Ansvaret for barnefattigdomsprosjektet lå tidligere til 
jordmor. Forebyggende barnevern overtar denne rollen. Det er ifølge sektorleder viktig for 
kommunen å utnytte hans kompetanse om hvordan barn og unge i kommunen har det.  
 

5.7 Forebyggende arbeid i virksomhetene 

En rekke av kommunens virksomheter utfører som nevnt generelt, sekundært og tertiært 
forebyggende arbeid for barn og unge (jf. forklaring i rapportens innledning). Nedenfor går vi 
gjennom hvordan de ulike virksomhetene arbeider forebyggende for barn og unge i risikosonen.  

5.7.1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Helsestasjonen i Hurdal kommune er lokalisert sammen med de øvrige tjenestene på Helsehuset. 
Revisjonen får opplyst at helsetjenesten for barn og unge består av to helsesøstre, på til sammen 
180 prosent stillingsbrøk. Det var vakanse i en stilling, men tjenesten har hatt full bemanning siden 
desember 2015.  I tillegg til fast tilhold på Helsehuset, er helsesøster på Hurdalsskolen to dager i 
uka. Helsestasjonen har også tilbudt helsestasjon for ungdom en dag i uken tidligere. På grunn av 
vakanse i stillinger har dette tilbudet ligget brakk en stund, men det er planlagt gjenopptatt våren 
2016.  
 
I tillegg har Hurdal kommune har en jordmor ansatt i en 20 prosent stilling. Denne er også lokalisert 
ved Helsehuset. Jordmor foretok tidligere hjemmebesøk til nybakte foreldre i kommunen med en 
utvidet stillingsbrøk. Dette var imidlertid prosjektbasert og etter prosjektslutt har dette vært vanskelig 
å gjennomføre innenfor stillingens ramme på 20 prosent.  
 
Leder for kommunale helsetjenester informerer om at det er iverksatt en rekke tiltak som er ment for 
barn og unge i kommunen. Det gjennomføres barselcafé på Helsehuset, og det er planlagt oppstart 
av aktivitetshus. Leder for kommunale helsetjenester viser også til at helsetjenesten samarbeider 
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med BUP, og har i regi av dem startet familievernkontor noen timer hver måned. Dette er, ifølge 
leder for kommunale helsetjenester, et populært og nødvendig tilbud. 
 

5.7.2 Barnehage 

Hurdal kommune har god barnehagekapasitet og attraktive barnehager. Kommunen har hatt høy 
barnehagedekning (95-96 prosent), men barnehagedekningen i 2015 er litt lavere – 89-90% etter 
ureviderte KOSTRA-tall. Revisjonen får opplyst at barnehagedekningen varierer fra år til år. Det er 
mange som søker opptak hele året, og revisjonen får opplyst at barnehagene har god oversikt over 
barna i kommunen. Det er som nevnt tre barnehager i Hurdal, to private og en kommunal. 
Revisjonen har bare innhentet informasjon fra den kommunale barnehagen. Barnehagestyrer der 
forklarer at hun forstår forebyggende arbeid som en klar del av barnehagens ansvarsområde. 
Barnehagestyrer forteller at de ikke gjennomfører systematiske kartlegginger av risikosoner, men at 
barnehagen følger nøye med og har god dialog med foreldre, PPT og barnevernet.  
 
Når barn utviser atferdsproblemer setter barnehagen inn tiltak tidlige, oftest i tett dialog med 
foreldrene, PPT og barnevernet. Revisjonen får opplyst at barnehagen ikke opplever at det er grunn 
til å vente og se hvordan barnet utvikler seg, uten å gjøre noe. Når barnehagen er bekymret for et 
eller flere barn melder den fra til barnevernet. Ofte vil barnehagen diskutere bekymringen med 
foreldrene, PPT eller barnevernskontakten først, for å se etter andre løsninger før den sender 
bekymringsmelding. Revisjonen blir opplyst om at barnehagen rutinemessig kobler inn barnevernet 
ved mistanke om vold i hjemmet, overgrep og omsorgssvikt. 
 
Barnehagen jobber for et godt miljø i barnehagen ved å se hvert enkelt barn, ha god og nær kontakt 
med foreldrene. Om barn har sein språkutvikling, vil PPT ifølge barnehagestyrer bli koblet inn (da 
for at barnet skal få logoped) eller ved at barnehagen lager ekstra språkgrupper. Når barnehagen 
møter ressurssvake foreldre informerer den om hjelpetiltak og hjelpeinstanser. Når barn har 
ressurssvake foreldre eller psykisk/fysisk syke foreldre jobber barnehagen med at de barna ikke 
skal skille seg ut fra de andre: 

Skal vi på tur og det barnet ikke har med seg kakao, så lager de ansatte kakao i barnehagen.  

Revisjonen får videre opplyst at barnehagen har et bevist forhold til barnas ernæring. To dager i uka 
serveres det varm lunsj, en dag er det havregrøt og resten er det brødmat til lunsj. Spørsmål om 
ernæring, spising og kosthold blir tatt opp i foreldresamtaler og barnehagen veileder aktivt. 
Revisjonen blir også informert om at barnehagen jobber med ikke å snakke over hodet på barnet 
dersom barnet har lite klær eller mangler utstyr. Revisjonen får opplyst at de ansatte heller finner 
utstyret som trengs slik at barnet blir godt ivaretatt selv om det egentlig er foreldres ansvar. Foreldre 
med svak økonomi får videre redusert barnehagepris i kommunen. Foreldrene søker da Hurdal 
kommune om å få redusert foreldrebetaling. Det er avhengig av inntekt til begge foreldre, og de skal 
ikke betale mer enn seks prosent av inntekten for barnehageplass. De kan også få gratis kjernetid 
for fire- og fem-åringer når foreldrene har lav inntekt. Kjernetiden er fire timer per dag. Dersom 
foreldrenes økonomiske stilling går utover omsorgen for barnet vil barnevernet bli koblet inn.  
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Barnehagen har skriftlige rutiner som beskriver hva som skal gjøres i de fleste situasjoner, for 
eksempel om hva som skal skje om en forelder leverer eller henter et barn i beruset tilstand, når og 
hvordan man skal sende bekymringsmelding til barnevernet eller om det er slik at en av foreldrene 
ikke har lov til å hente i barnehagen.  Når barn i barnehagen lever i familier hvor foreldre har psykisk 
sykdom har barnehagen tett dialog med foreldrene, barnevernet og småbarnsteamet til BUP3. 
Rutinene oppleves som svært nyttige blant personalet og i barnehageledelsen. De bidrar til å gjøre 
de ansatte tryggere, og barnehagen mindre sårbare i tilfelle sykdom og annet fravær. Barnehagen 
har også en vikarperm hvor beskrivelse av en vanlig dag, hva som skal gjøres, lister over hvem som 
jobber der og hvem som skal gjøre hva ligger, samt beredskapsplan og barnehagens øvrige rutiner.  

5.7.3 Skolen 

Hurdalskolen består av tre trinn, småskole, mellomskole og ungdomsskole, med omtrent 100 elever 
fordelt på hvert trinn. Sammenslåingen av tre Hurdalsskolene til én en til ti-skole har ifølge 
sektorleder bidratt til å skyve det forebyggende arbeidet lenger fram på agendaen. Revisjonen får 
opplyst om at skolen har sterkt fokus på tidlig og målrettet innsats og på å bygge godt skolemiljø, 
men utover det er det ifølge sektorleder ikke nok helhetlig forebygging i skolen. Mangel på rektor 
siden 2015 har ifølge revisjonens intervjuobjekter bidratt til å vanskeliggjøre det langsiktige og 
strategiske forebyggende arbeidet ved skolen, også for barn og unge i risikosoner. Revisjonen får 
opplyst at kommunen per februar 2016 er i ferd med å ansette ny rektor.  Sektorleder forventer at ny 
rektor vil ta tak i det strategiske forebyggende arbeidet.  
 
Skolen har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd for 2015-2016. 
Formålet til planen er å sikre at Hurdal skole og kultursenter skal ha et sosialt læringsmiljø der det 
ikke forekommer rasisme, vold og mobbing (Hurdal skole og kultursenter 2015). Planen slår fast at 
skolens ledelse har ansvar for å sikre dette. Handlingsplanen dokumenterer skolens rutiner for 
arbeidet mot mobbing, generelle forebyggende tiltak, rutiner for klasseledelse, tiltaksplan mot 
mobbing og krenkende atferd, rutiner for hva ansatte skal gjøre dersom en elev utsettes for 
mobbing eller andre krenkelser, samt prosedyrer for gjennomføring av elevsamtaler og 
utviklingssamtaler.  
  

                                                
 
 
3 BUP er forkortelsen for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, et tilbud til barn under 18 og deres familier 
i spesialisthelsetjenesten. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe gjennom utredning, behandling, rådgivning og 
tilrettelegging knyttet til psykiske vansker, atferdsvansker og læringsvansker. BUP skal ta hånd om problemer 
som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Hos BUP kan barn og ungdom få hjelp med å takle det 
som gjør hverdagen vanskelig, for eksempel tristhet, angst, konsentrasjonsproblemer, atferdsvansker, 
ettervirkninger etter ubehagelige hendelser og søvnproblemer. Noen barn og unge har en form for psykisk 
lidelse av mer alvorlig karakter. Det er bare lege eller leder for barneverntjenesten eller sosialtjenesten som 
kan henvise til BUP. 
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Revisjonen er informert om at skolen utfører en rekke forebyggende tiltak, særlig for å sikre godt 
psykososialt arbeidsmiljø4 og for å skape godt skolemiljø. Skolen jobber for godt skolemiljø ved 
blant annet å arrangere felles turer for alle trinn. Skolen har også en fadderordning hvor elever på 
femte trinn har ansvar for elever på første trinn, et trivselsaktivitetsprogram hvor eldre elever 
arrangerer trygge friminutts-aktiviteter for yngre elever og en skolepatrulje som i likhet med 
trivselsaktivitetsprogrammet oppfordrer de eldre elevene til å ta ansvar og vise omsorg for de yngre.  
I tillegg jobber skolen aktivt med relasjonsbasert klasseledelse.  
 
Revisjonen får opplyst at tanken bak er at disse tiltakene skal minske risikoen for mobbing og at 
elevene får en trygg og god skolehverdag. Ifølge sektorleder viser de siste elevundersøkelsene at 
selv om skolen er ny, måles trivselen på skolen som stabil, men kommunen hadde ønsket at den 
skulle utvikle seg mer positivt. Læringsresultatene ser ut til å ha hatt en svak forverring, men 
sektorleder understreker at det er behov for lengre tidsserier før kommunen konkluderer på dette 
området. 
 
Skolen har også satt inn noen forebyggende tiltak rettet mot barn som befinner seg i kjente 
risikosoner og for å bidra til sosial utjevning, samt dempe uheldige utviklinger og skjevheter i 
elevmassen:  

 Skolen har tilbud om leksehjelp for femte til sjuende trinn to ganger i uka. Revisjonen får 
opplyst at erfaring tilsier at forskjeller i ressurser hjemme fra og med i femte trinn gjør seg 
mest synlig i elevens prestasjoner.  

 Skolen har også tilbud om lekselesing for elevene på ungdomsskoletrinnet.  
 
Hurdalsskolen har lagt tilbudene om leksehjelp på tidspunkter som gjør det mulig for alle elever å 
delta gjennom å tilpasse det til den eksisterende kollektivtrafikken.  
 
Skolen jobber også med rådgivning av ungdomsskoleelever, blant annet om mulige utdanningsveier 
og yrkesløp. Det er et tiltak som også kan bidra til å forebygge frafall fra videregående skole. 
Kommunen og Hurdal skole og kultursenter jobber i den sammenheng også aktivt med et målretta 
og tett samarbeid med Eidsvoll VGS. Revisjonen får opplyst at elever fra Hurdal som går i tiende 
klasse får besøke Eidsvoll VGS og linja de ønsker å gå på og bli kjent på skolen. Sektorleder 
opplever at det er liten grad av feil studievalg for elever fra Hurdal som begynner på videregående 
og understreker at årsakssammenhengen for hvorfor noen faller fra er sammensatte.  
 

                                                
 
 
4 Fylkesmannen førte tilsyn med Hurdalsskolens arbeid med elevenes psykososiale miljø i 2014. I sin 
tilsynsrapport understreker Fylkesmannen at en nødvendig forutsetning for et godt psykososialt miljø er at 
skolen utfører forebyggende arbeid som skal forhindre uønsket og krenkende atferd (Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 2015). 
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5.7.4 Barnevernet  

Barnevernet i Hurdal skal ifølge revisjonsobjektene legge stor vekt på forebyggende arbeid og 
målsetningen om å gå tidlig inn. Tidligere dreide de flest bekymringsmeldinger til barnevernet seg 
om ungdommer, mens revisjonen får opplyst at de flest bekymringsmeldinger til barnevernet nå 
gjelder yngre barn. Barnevernets satsning på å gå tidlig inn gjør ifølge revisjonens intervjuobjekter 
at problemer fanges opp tidligere og bidrar dermed til at flere barn får trygge oppvekstsvilkår.  
 
Som en del av den tidlige innsatsen gir barnevernstjenesten i Hurdal andre enheter som 
helsestasjon, barnehagene, skolen og NAV kurs, veiledning og undervisning. Til veiledning og 
undervisning av andre instanser brukes blant annet «Kvello-metoden» for risiko/beskyttelse og det å 
tolke signaler på at barn og unge ikke har det bra. Revisjonens får opplyst at andre instanser i 
kommunen, som for eksempel hjemmetjeneste og tekniske tjenester, også skal få opplæring av 
barnevernstjenesten, da de kan komme i kontakt med barn som ikke har det bra, selv om deres 
primære arbeidsoppgave ikke er omsorg og opplæring av barn.  
 
Barnevernmeldingen understreker at styrkingen av barneverntjenesten bidrar til økt fokus på 
forebygging (Hurdal kommune 2013). I stillingsbeskrivelsene til de øvrige barnevernkonsulentene i 
Hurdal barneverntjeneste er det forebyggende arbeidet definert som et eget ansvarsområde. I 
tillegg til barneverntjenestens løpende tjenester og oppgaver, fordeles oppgaver innen 
«forebyggende arbeid i barnehager og skoler, samarbeidsmøter med andre instanser» (Hurdal 
kommune 2016). I tillegg til stillingen for forebyggende barnevern har barnevernstjenesten i Hurdal 
også barnevernskonsulent som er fast barnehagekontakt. Revisjonen får opplyst at 
barnehagekontakten ukentlig skal være tilstede i kommunens tre barnehager. Revisjonen får 
imidlertid opplyst at den saksbehandleren som er barnehagekontakt har hatt mange tidkrevende 
saker slik at oppfølgningen i barnehagene har blitt skadelidende den siste tiden. 
 
Stillingen for forebyggende barnevern retter primært sitt forebyggende arbeid mot barn og unge i 
skolealder. I beskrivelsen av stillingen, som gjengis nedenfor, heter det at forebyggende barnevern 
skal ha ukentlig tilstedeværelse i skolen, gå tidlig inn i familier gjennom tilstedeværelse i sosiale 
arenaer, gjennomføre samtaler med barn og unge og gi veiledning til andre instanser. 
Forebyggende barnevern er på skolen to dager i uka, samt på fritidsklubben én ettermiddag i uka, 
som et lavterskeltilbud for barn i bygda som trenger noen å snakke med. Forebyggende barnevern 
bemerker i intervju med revisjonen at det jobbes aktivt for å skjerme stillingen og det forebyggende 
arbeidet fra øvrige oppgaver i barneverntjenesten, slik at det forebyggende arbeidet ikke skal kunne 
slukes av barnevernets øvrige saksbehandling.  
 
Revisjonens intervjuobjekter forteller at muligheten til å snakke med forebyggende barnevern er et 
kjærkomment tilbud for barn og unge i kommunen. Tilstedeværelsen på skolen oppleves også som 
en styrking av det øvrige forebyggende arbeidet i skolen.  
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Figur 6 Stillingsbeskrivelse forebyggende barnevern 
 

 
Kilde: Hurdal kommune 
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Forebyggende barnevern i Hurdal har også etablert en egen side på Facebook, hvor det legges ut 
relevant informasjon til barn og unge og deres foreldre, og hvor barn, unge og foreldre enkelt kan 
komme i kontakt med forebyggende barnevern.  
 
 
 
 
Figur 7 Forebyggende barnevern på sosiale medier 

 
Kilde: https://www.facebook.com/pages/Forebyggende-Barnevern-i-Hurdal/207663422771580 
 

5.7.5 NAV 

NAV er ifølge sektorleder den virksomheten som er mest krevende for kommunen i forhold til 
forebygging. En av grunnene til det er den doble styringslinja stat og kommune. En annen grunn er 
at NAV selv i størst grad vektlegger arbeidsformidling for voksne. Det å vokse opp med 
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arbeidsledige foreldre, og medførende lav inntekt og mulig sosial isolasjon, kan være en risikosone 
for barn og unge. 
 
NAV-kontoret arbeider med andre ord i liten grad forebyggende direkte mot barn og unge i Hurdal, 
men NAVs virksomhet retter seg indirekte også mot risikosoner for barn og unge. I tillegg kartlegger 
NAV Hurdal barnefamilier som er i kontakt med kontoret rutinemessig (NAV Hurdal u.d.). Etter å ha 
startet opp et forsøk med redusert åpningstid i høst har NAV ifølge sektorleder nå bedre tid til å 
drive oppsøkende virksomhet overfor enkeltpersoner, og det ser ut til at dette gir økt overgang til 
andre ytelser eller aktivitet. 
 

5.8 Revisjonens vurdering 

Undersøkelsen viser at Hurdal kommune har forankret sitt forebyggende arbeid for barn og unge i 
planverket, men bør etter revisjonens vurdering i større grad forankre viktigheten av å rette det 
forebyggende arbeidet mot barn og unge som befinner seg i kjente risikosoner. Det fordrer at 
kommunen har kunnskap om aktuelle risikosoner for barn og unge.  
 
Revisjonen finner at kommunen ikke har rutiner for systematiske kartlegginger og i liten grad 
systematisk kartlegger og dokumenterer hvilke risikosoner som gjør seg gjeldende for barn og unge 
i Hurdal. Uten systematiske kartlegginger og dokumentasjon av kartleggingen risikerer kommunen å 
overse alvorlige risikosoner. Det kan medføre at arbeidet i liten grad rettes mot grupper av barn eller 
enkeltbarn som befinner seg i risikosoner, og det kan gjøre det vanskeligere for kommunen å 
etablere et langsiktig og strategisk forebyggende arbeid for disse barna. Kommunen bør vurdere 
tiltak for å styrke og systematisere kartleggingen av aktuelle risikosoner blant barn og unge. 
Revisjonen vurderer det dithen at kommunen bør følge opp arbeidet med å utarbeide en helhetlig 
og langsiktig plan for tidlig innsats og forebyggende arbeid for barn og unge, og at denne bygger på 
systematiske kartlegginger av risikosoner. 
 
Samtidig viser undersøkelsen at kommunen har kartlagt barnefattigdom som en særskilt risikosone, 
og planlegger å sette inn målrettede forebyggende tiltak gjennom barnefattigdomsprosjektet. 
Revisjonen finner videre at en rekke av kommunens virksomheter, da særlig barnehagen, skolen og 
barneverntjenesten, forstår forebyggende arbeid som en sentral del av sine arbeidsoppgaver, og 
setter inn målrettede tiltak mot flere risikosoner som gjør seg gjeldende. Imidlertid er dette arbeidet i 
liten grad dokumentert, noe som kan gjøre det vanskelig for kommunen å vurdere om tiltakene 
treffer godt. Manglende skriftlighet og dokumentasjon kan også gjøre det vanskelig å evaluere og 
forbedre det forebyggende arbeidet.   
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6 TVERRFAGLIG SAMARBEID 

6.1 Innledning 

Forebyggende arbeid for barn og unge i en kommune er en oppgave som både bør og skal deles av 
flere tjenester og sektorer i kommunen. Målrettet og helhetlig innsats i det forebyggende arbeidet er 
avhengig et godt samarbeid mellom tjenestene. 
 
Det forebyggende arbeidet er som påpekt tidligere et kommunalt ansvar, men barneverntjenesten 
sitter med et utvidet ansvarsområde i den forstand at de er ansvarlig for organiseringen og 
gjennomføringen av samarbeidet. 
 

6.2 Revisjonskriterier 

Følgende kriterier er utledet for problemstilling to.  
Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad har kommunen etablert et tverrfaglig 
samarbeid som sikrer en helhetlig og målrettet 
innsats for barn og unge i risikosoner? 

 Det bør være etablert en fast praksis for 
tverrfaglig samarbeid mellom relevante instanser 

 Det bør være skriftlige rutiner for ansvars- og 
oppgavefordelingen og samarbeidet mellom 
instansene. 

 

6.3 Datagrunnlag 

I dette kapittelet vil problemstilling to bli belyst på bakgrunn av dokumentasjon overlevert til 
revisjonen og informasjon gitt i intervjuer med sentrale aktører. Revisjonen ba kommunen om 
dokumenter med informasjon om planer, systemer og rutiner vedrørende: 
 

- Kommunens forebyggende arbeid for barn og unge 
- De aktuelle sektorenes forebyggende arbeid (skole og barnehage, barneverntjeneste, NAV, 

skolehelsetjeneste og lignende) 
- Det tverrfaglige samarbeidet mellom aktuelle aktører 
- Organisasjonskart med beskrivelser av stillinger og deres ansvarsområder 
- Eventuelle kartlegginger av risikosoner i kommunen og utsatte grupper 

 
 
Revisjonen fikk i tillegg til dokumenter med rutinebeskrivelser, skriftlige redegjørelser på gjeldende 
praksis fra leder for barneverntjenester og avdelingsleder for kommunale tjenester. 
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Figur 8 Mottatt dokumentasjon samarbeid 

Dokumentasjon på samarbeid og ansvarsområder 

Foraer og arenaer for samarbeid: 
Barnevernsleder redegjøring av barneverntjenestens forebyggende arbeid med barn og unge i Hurdal 
Tverrfaglig møte med barnehagene 
Administrativt forum i Hurdal (BUP-samarbeid) 
Redegjørelse fra avdelingsleder for kommunale helsetjenester 
 
System og rutinebeskrivelser av samarbeidet: 
Rutinebeskrivelsen av overgang barnehage og skole, «Tidlig Inn» 
Sjekkliste tverrfaglige møter med barnehagene 
Rutinebeskrivelse av tverrfaglige møter i barnehagene 
Virksomhetsplan for barneverntjenesten i Hurdal 2015-2016 
Agenda barnevernsmøter 
 
Ansvarsområder og rollebeskrivelser: 

  Organisasjonskart Hurdal kommune 
  Organisasjonskart Hurdalskolen  
  Stillingsbeskrivelse for styrer, pedagogisk leder og fagarbeider i barnehage 
  Stillingsbeskrivelse barnevernkonsulent, barnevernleder og forebyggende barnevern 
 

 

6.4 Nedfelte rutiner for samarbeid 

For at de ulike tjenestene skal samarbeide om en helhetlig innsats for barn og unge, fordrer det at 
det legges til rette for dette, både på overordnet administrativt nivå og enhetsnivå. Revisjonen har 
følgelig lagt til grunn at samarbeidsstrukturer bør være beskrevet i gjeldende systemer og rutiner. 
Dette for å hindre at samarbeidene er tilfeldige og fragmenterte, og på den måten oppleves som 
uforutsigbare for både tjenestene og brukerne.  
 

6.4.1 Kommunens ansvar og tiltak for samarbeid  

I barnevernmeldingen for 2013 ble det satt fokus på at det ville komme finansielle utfordringer 
knyttet til driften av barneverntjenesten i fremtiden.  Det ble på bakgrunn av dette, formulert en 
målsetning om at satsningsområdet for barneverntjenesten ut 2014 burde være en prioritering av 
det forebyggende arbeidet. I et lengre perspektiv ble det påpekt at det burde tilrettelegges for en 
ytterligere samordning av flere ulike tjenester med arbeid rettet mot barn og unge for å gjøre 
tjenesten mer robust i perioder med høy belastning (Hurdal kommune 2013). 
 
I intervju med revisjonen informerer sektorleder for levekår at det forebyggende arbeidet for barn og 
unge skjer på bakgrunn av rammene som ble satt i Handlingsplanen 2014-2017.  Sektorleder 
bemerker at kommunen ikke har operert med noen tydelige skiller mellom generelt forebyggende 
arbeid og det arbeidet som rettes mot barn og unge i risikosoner. Det er imidlertid ønskelig at det 
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gjøres et tydeligere skille på dette. Med tanke på utarbeidelsen av rutinebeskrivelser bemerket 
sektorleder det er en prioritert oppgave, men at det gjenstår en del arbeid rundt dette. Sektorleder 
bemerker at det for eksempel har vært liten sammenheng mellom mål i handlingsplan og hva 
enhetsledere måles opp mot. Nå er det etablert praksis på at det skrives referat fra 
styringsdialogmøter opp mot handlingsplanen og styringskort. 
 
Kommunen etablerte i 2013 Helsehuset, som skulle øke samarbeidet og bedre tilgjengeligheten på 
tvers av tjenestene. Sektorleder for levekår opplyste om at kommunen vil foreta en ytterligere 
styrking av Helsehuset, hvor det vil få posisjon som en egen virksomhet med følgende økt 
beslutningsmyndighet. Sektorleder informerte også om at sammenslåingen av barne- og 
ungdomsskolen til én skole satte det forebyggende tydeligere på agendaen, og økte samarbeidet 
mellom instansene. 
 

6.4.2 Barneverntjenestens nedfelte samarbeidsrutiner 

I virksomhetsplanen til barneverntjenesten finner revisjonen tydelige målsetninger om at 
barneverntjenesten skal delta i kommunens forebyggende arbeid, og at de skal ha et konstruktivt 
samarbeid med andre instanser. Dokumentet har en rekke mål og delmål, som skal sikre et godt 
samarbeid. Her står det at barneverntjenesten har fokus på felles retningslinjer for samarbeid 
mellom barnevern og barnehage, og barnevern og skole. Videre er det formulert et mål om at 
barneverntjenesten opprettholder samarbeidsmøter med skoler, barnehager, psykisk helse og rus, 
politi, NAV, kirken og familievernkontor. I tillegg ønsker tjenesten å ha et fokus på samarbeid med 
frivillige organisasjoner (Hurdal kommune 2016). 
 
Enkelte møtepunkt og samarbeidsstrukturer følger noen nedfelte rutiner. I rutinebeskrivelsen av 
«Tverrfaglig møte med barnehagene», er saksgang i forkant av møtene, ansvarlige aktører og 
øvrige rammer beskrevet. På samme måte er det årlige samarbeidsmøtet med BUP i 
«Administrativt forum» nedfelt i målsetning, deltakere og praktisk gjennomføring av møtene.  
 
Leder for barneverntjenesten bemerker at mye arbeidet som gjøres av tjenesten, som gjennomgått i 
foregående avsnitt, ikke er nedfelt i form av skriftlige rutiner. I intervjuene revisjonen har 
gjennomført blir det presisert av alle aktører at det er et opplevd godt samarbeid på tvers av 
instansene i det forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen, til tross for lite nedfelte 
rutinebeskrivelser på arbeidet. Det ble også påpekt at stillingen forebyggende barnevern jobber med 
flere av de øvrige aktørene i kommunen, og på den måten er et tiltak for økt samarbeid i sin natur.  
 

6.4.3 Øvrige tjenesters nedfelte rutiner 

Hurdal kommune har videre oversendt dokumentasjon på at de har utarbeidet noen rutiner ved og 
mellom de ulike sektorene. Dette omfatter blant annet rutiner på hvordan barnehage og skole skal 
håndtere overgangen mellom barnehage og skole, og for gjennomføringen av tverrfaglige møter ved 
barnehagene. 
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Barnehagestyrer informerte at barnehagen har et tett samarbeid med PPT5. PPT fatter vedtak om 
tiltak til enkeltbarn, som for eksempel logoped eller fysioterapeut. Barnehagestyrer opplyste at der 
hvor det ikke er akutt behov for vedtak, blir barnets tatt opp i tverrfaglige møter hvor PPT også 
møter. Barnehagen har praksis på å forberede saken i forkant av de tverrfaglige møtene for å lette 
prosessen for PPT. Hurdalsskolen ved konstituert rektor opplyste også om tett og godt samarbeid 
med PPT. 
 
I intervjuer med skoleleder og barnehageleder blir det informert om at det er etablert flere 
samarbeidsstrukturer mellom skole og barnehage. I dokumentet «Tidlig Inn» er målene for 
overgangen formulert, samt ansvarsfordeling for gjennomføringen av rutinene. Revisjonen blir også 
informert om at barnehagene i kommunen har en tilgjengelighet til skolens uteområder, samarbeid 
og samhandling med de andre barnehagene, som etablert tiltak for å trygge barnehagebarn i 
overgangen til skole. 
 
På samme måte blir det opplyst av konstituert rektor og sektorleder for levekår om at det foreligger 
rutiner for overgangen mellom grunnskole og videregående. I tillegg til rådgivning til enkeltelevene, 
er det etablert et målrettet samarbeid med blant annet Eidsvoll videregående skole. Med tanke på 
barn med annet morsmål enn norsk, er det etablert et samarbeid med Nannestad kommune i form 
av en felles innføringsklasse.  
 

6.5 Tverrfaglige møtepunkt 

Som et ledd i det helhetlige og tverrfaglige samarbeidet legges det til grunn at det bør være etablert 
faste møtepunkter for samarbeid for aktørene som er involvert i det forebyggende arbeidet i 
kommunen. Revisjonen har fått informasjon om at det finnes en rekke arenaer og forum i Hurdal 
kommune hvor formålet er et tverrfaglig samarbeid for barn og unge.  
 

6.5.1 Barneverntjenestens møtepunkt 

Som påpekt i revisjonskriteriene i kapittel 3 sitter barneverntjenesten med et utvidet ansvar for at det 
samarbeides mellom de ulike instansene i det forebyggende arbeidet. Revisjonen har fått skriftlige 
redegjørelser fra barneverntjenesten at de har samarbeidsmøter med ulike instanser regelmessig. 
Møtene skal, så langt det lar seg gjøre, være faste med tanke på både regelmessighet og deltagere.  
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
5 PPT- pedagogisk-psykologisk tjeneste. Veiledningstjeneste for barn og unge i førskole og grunnskolealder. 
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Figur 9 Barneverntjenesten faste møter 

Barneverntjenestens faste møter med samarbeidsaktører 

 NAV: hver andre måned 

 Enhet for psykisk helse: hver måned 

 Jordmor og helsestasjon: hver måned 

 Forebyggende barnevern og avdelingsleder ungdomstrinnet Hurdalsskolen 

 Barnevernlederforum 

 Politi: to til tre ganger i året 

 Leder for kommunale helsetjenester og rektor: forebyggende arbeid gjennom 
skolehelsetjenesten 

Kilde: Redegjørelse leder for barneverntjenesten, Barnevernmelding 2013 

 
Som vist i oversikten over er det etablert faste møtepunkter mellom barneverntjenesten og andre 
relevante tjenester. Av andre kommunale tjenester har barneverntjenesten møter med den 
kommunale NAV-tjenesten, enhet for psykisk helse, jordmor og helsestasjon, leder for kommunale 
helsetjenester og rektor. Forebyggende barnevern informerte om at det også er et etablert 
møtepunkt mellom forebyggende barnevern og ungdomstrinnet ved Hurdalskolen. Av 
fylkeskommunale, interkommunale eller statlige organer ble revisjonen informert om at 
barneverntjenesten i Hurdal har faste møter med politi, barnevernsvakt og BUP. 
 
Revisjonen har ikke fått noen ytterligere dokumentasjon på hva møtene rommer i form av innhold, 
praktisk gjennomføring eller eventuelle andre rammer for møtene. Barnevernleder påpekte imidlertid 
i intervju at de små forholdene i kommunen bidrar til en fungerende samarbeidspraksis på tross av 
manglende formaliserte samarbeidsstrukturer. På den andre siden trekker barnevernleder fram at 
enkelte samarbeidsstrukturer kan være vanskelig å opprettholde over tid, nettopp på grunn av at det 
er få personer som kan dekke opp ved fravær.  
 

6.5.2 Øvrige møtepunkter 

Revisjonen har fått overlevert dokumentasjon, samt redegjørelser på en rekke forum for samarbeid 
på tvers av instansene. Disse forumene kan være arrangert av en rekke aktører, med ulike 
samarbeidsstrukturer som bakgrunn. Leder for barnevernet informerer om at barneverntjenesten 
stiller med en eller flere deltagere også i disse foraene. 
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Figur 10 Foraer for samarbeid mellom ulike instanser 

  Foraer for tverrfaglig samarbeid 

 BRUS: Møter med fast deltagelse av BUP, helsesøster, leder for kommunale tjenester, 
barnevernleder og rektor. Relevante aktører som lærer, fastlege og saksbehandler møter ved 
behov. 

 Administrativt forum: Årlig samling i for – eller etterkant av BRUS. Drøfting av tjenestene og det 
gjensidige samarbeidet med BUP. 

 OT: Oppfølgingstjenesten og NAV møtes vedrørende frafall i skole. Barneverntjenesten 
representert. 

 Tverrfaglige møter i skole og barnehage: Forum for å drøfte bekymringer og saker anonymt 
sammen med barneverntjenesten. 

 Veiledningsmøter BUP: Temabaserte samlinger for barneverntjenesten i regi av BUP. Eksempel 
skolevegring, selvskading og psykisk helse 

 Koordinerende enhet 

 Kriseteam: Ved behov 
 

 
Det ble bekreftet i intervjuer at de fleste nevnte arenaene og foraene følges opp i praksis, i den 
forstand at møter gjennomføres regelmessig med de samme aktørene. Særlig trekkes BRUS- 
møtene frem som fruktbare hos alle deltagende aktører. I disse møtene blir bekymringer rundt barn 
og unge, gjerne enkelttilfeller, vurdert med alle instanser som vil være involverte i eventuelle tiltak 
som iverksettes.  BRUS- møtene følges også opp i forkant eller etterkant av møtene med et 
administrativt forum, hvor en evaluering av de ulike tjenestene og samarbeidet blir gjennomført. 
Tverrfaglige møter i skole og barnehage blir også nevnt av de aktuelle instansene som et godt 
etablert møtepunkt for samarbeid.  
 
I tillegg fikk revisjonen informasjon om at det er ligger møtepunkter mellom en rekke instanser, ofte 
avhengig av tema. For eksempel møtes oppfølgingstjenesten og NAV vedrørende frafall i skole og 
BUP gjennomfører temabaserte samlinger for barneverntjenesten. Koordinerende enhet er et 
samarbeidsorgan vedrørende individuelle planer og består av koordinerende helsesøster, 
avdelingsleder kommunale helsetjenester, leder for barnevernstjenesten, ergoterapeut, 
fysioterapeut, rusansvarlig i Hurdal kommune, representant fra skole, fra institusjon 
og hjemmebaserte tjenester samt ansatt fra NAV (Hurdalkommune.no 2016). 
 

6.5.3 Helsehuset 

Et viktig element i det etablerte samarbeidet i Hurdal kommune, er samlokaliseringen av en rekke 
kommunale helsetjenester under et hus. I følge organisasjonsplanen til Hurdal kommune (2015) var 
samlokaliseringen av omsorgs og helsetjenester i 2012 et ledd i et økt fokus på hjemmebaserte 
tjenester. Helsehuset rommer nå barneverntjenesten, helsesøster, psykisk helse og rus, 
jordmortjenesten, frisklivsentralen og andre kommunale tjenester.  
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De intervjuobjektene revisjonen har snakket trekker alle frem samlokaliseringen som et positivt tiltak 
for samarbeid og koordinasjonen av tjenester i kommunen. Den geografiske nærheten skaper, i 
følge respondentene, en rekke positive effekter. Avdelingsleder for kommunale helsetjenester og 
barnevernleder informerer om at effekten av samlokalisering i Helsehuset oppleves på flere nivåer: 
 

 en økt tilgjengelighet til de andre instansene 

 en økt tilgjengelighet for brukerne av tjenestene 

 en bedre flyt mellom de ulike instansene 

 kjappere avklaringer mellom instansene  

 en «ufarliggjøring» av enkelte tjenester. Særlig en bedring for barneverntjenesten som 
tidligere var lokalisert i Rådhuset. 

 
Revisjonen får opplyst at det vil bli gjennomført en ytterligere styrking av Helsehuset 2016, hvor det 
får en rolle som egen virksomhet i kommunen. Dette vil, i følge sektorleder for levekår, gjøre 
samarbeidet mellom mer robust og handlekraftig gjennom blant annet en styrking av 
beslutningsmyndighet. Avdelingsleder for kommunale helsetjenester peker også på denne 
omorganiseringen som et positivt insentiv til en styrking av hver enkelt instans og samarbeidet dem 
imellom. Dette vil, ifølge avdelingsleder, gjøre det enklere å identifisere hva som eventuelt trengs av 
kompetanseheving og rutinebeskrivelser. Som tidligere nevnt vil leder av barneverntjenesten bli 
virksomhetsleder for Helsehuset. 
 

6.6 Ansvar og rollefordeling 

6.6.1 Barneverntjenestens ansvar og rolle i det tverrfaglige samarbeidet 

For å lette samarbeidet og flyten mellom de ulike instansene, legger revisjonen til grunn at de ulike 
aktørene er bevisste sine ansvarsområder og roller i de ulike samarbeidsstrukturene. Det anses å 
være relevant både for samarbeidsstrukturen på tvers av instansene og internt i hver instans. 
 
Barneverntjenesten sitter med et utvidet ansvar for det forebyggende arbeidet for barn og unge i 
kommunen. I intervju med barnevernleder og forebyggende barnevern blir dette ansvarsområdet 
gjennomgått. Revisjonen blir informert om at barneverntjenesten har et bevisst fokus på det 
forebyggende arbeidet for barn og unge, særlig opp mot de øvrige instanser. Det ligger følgelig 
implementert i stillingsbeskrivelsen til alle ansatte i barneverntjenesten. Forebyggende barnevern 
forklarte i intervju at det ligger en samarbeidsfunksjon i stillingens natur. I tillegg til å møte i faste 
møtepunkt, så er det et løpende samarbeid med andre arenaer hvor barn og unge befinner seg. 
Kursing av de andre instansene (som for eksempel skole, barnehage, teknisk etat), tilgjengelighet 
for råd og veiledning til lærere og et løpende samarbeid med skolehelsetjenesten er en del av 
stillingens oppgaver. Barneverntjenesten og forebyggende barneverns posisjon som en tydelig 
samarbeidsaktør blir bekreftet av de øvrige intervjuobjektene.  
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Vedrørende informasjonsflyt innad i barneverntjenesten informerer barneverntjenesten om at det blir 
skrevet referat fra de flere av de faste samarbeidsmøtene. I interne barnevernsmøter blir også viktig 
informasjon fra møtene videreformidlet til de øvrige ansatte i barneverntjenesten.  
 

6.6.2 De øvrige instanser forståelse av roller og ansvarsområder 

Det trekkes frem av de fleste aktørene revisjonen intervjuet at det er en opplevelse av at 
samarbeidet fungerer i praksis, og at det er klart for aktørene hvem som gjør hva. Dette begrunnes 
med at det er korte avstander mellom de ulike instansene, og at de oppleves som tilgjengelige ved 
behov. Hurdals posisjon som en liten kommune, både i antall barn og antall personer i de ulike 
instansene trekkes frem som en årsak til at det er etablert god praksis på området. Det pekes på at 
tilstedeværelsen av barneverntjenesten i ulike arenaer gjør at det blir en naturlig flyt av informasjon 
på tvers av instansene. Behovet for en ytterligere skriftliggjøring av ansvarsområder og roller 
oppleves ikke som umiddelbart nødvendig av enkelte revisjonen intervjuet i forbindelse med 
prosjektet.  
 
Tilbakemeldingen fra skole og barnehage er at barneverntjenestens høye grad av tilstedeværelse 
har hatt positive effekter på flere nivåer. Det pekes på at styrkingen de siste årene, særlig tiltak som 
tilstedeværelse i skole og barnehage, har medført: 
 

 et økt fokus på forebyggende arbeid for barn og unge generelt 

 en økt forståelse og kunnskap på området 

 en lettere tilgjengelighet til de andre instansene 

 en økt forståelse av barnevernet generelt og en ufarliggjøring av de tjenestene de tilbyr 

 en trygging og innsikt i barnverntjenestens saksbehandling, som har tatt vekk noe av 
belastningen som kan oppleves ved melding til barneverntjenesten 
 

Det blir imidlertid også bemerket av samtlige respondenter at det er en sårbarhet i at det er få 
stillinger og aktører som er involvert i det forebyggende arbeidet. Sykefravær eller vakanse i en 
stilling får merkbare konsekvenser i gjennomføringen av avtalt samarbeidspraksis og 
ansvarsområder. Det ble vist til flere eksempler på at etablert praksis hadde fått et opphold i korte 
eller lengre perioder, som fast tilstedeværelse av barnevernkonsulent i barnehagen, 
samarbeidsmøter med rektor og helsestasjon for ungdom.  
 
Det blir informert om at det ved den planlagte omorganiseringen vår 2016 vil bli et økt fokus på å 
skriftliggjøre roller og ansvarsområder blant de ulike instansene. Flere av de intervjuede beskriver 
nåværende praksis som god, men at en styrking av de nedfelte rutinene ville skape mer 
forutsigbarhet og kontinuitet i det forebyggende arbeidet. 
 

6.7 Revisjonens vurdering 

På bakgrunn av informasjon revisjonen har fått gjennom dokumenter og intervjuer er det er 
revisjons vurdering at det er etablert en god og rimelig fast praksis for tverrfaglig samarbeid i det 
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forebyggende arbeidet for barn og unge. Revisjonen har fått informasjon om at det gjennomføres en 
rekke møter og forum som har som formål å skape en informasjonsflyt på tvers av instansene. Det 
er også blitt bekreftet i intervjuer at samarbeidene oppleves som fruktbare, både i form av de 
strukturerte møtepunktene og det samarbeidet som skjer løpende.  
 
Det er imidlertid trekk ved nåværende praksis som skaper en viss sårbarhet. Når det gjelder 
gjennomføringen av tverrfaglige møter og foraer for samarbeid blir det bemerket at frafall i form av 
sykdom eller vakanse i stillinger kan skape svekkelse i kontinuiteten av enkelte kontaktflater og 
samarbeidsstrukturer. Det samme sårbarhetselementet gjelder også med hensyn til 
ansvarsfordelinger mellom instansene.  
 
Revisjonen konstaterer at det i liten grad er utformet skriftlige rutiner som formaliserer og klargjør 
ansvarsfordeling og praksis for oppfølging av det arbeidet som gjøres. Det er imidlertid en bred 
enighet om at dette er et arbeid som bør prioriteres, både på administrativt nivå og hos de ulike 
instansene. Revisjonen mener det er viktig at dette arbeidet følges opp. 
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Arkivsak-dok. 17/00067-8 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Hurdal kontrollutvalg        14.05.2018 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON - 
ROMERIKE KRISESENTER IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Saken oversendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 

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

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

etterlevelse.

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

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

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

Romerike revisjon IKS av april 2018

Saksframstilling: 

Bakgrunn for saken 
Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll (2017-2020). 
Kontrollutvalget bestilte en oppfølging av forrige eierskapskontroll og en 
forvaltningsrevisjon. Formålet med eierskapskontroll er å følge opp funn fra forrige 
kontroll i 2013. Det ble besluttet at forvaltningsrevisjonen skulle ta for seg driften, 
ressursbruk og økonomistyring, samt hvordan formålet for virksomheten ivaretas.
Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget den 5. september 2017, sak 27/17. 

Sak 15/18
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Romerike Krisesenter IKS, ble stiftet i 2011, og er et ressurssenter for kvinner og 
menn som er eller har vært utsatt for vold og/eller mishandling fra en partner, familie 
eller andre. De tilbyr råd og veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen og 
bistår med å finne løsninger. Videre tilbys akutt, midlertidig botilbud som også er 
tilpasset barn. 
 
I det følgende vil det kort bli redegjort for problemstillingene og revisjonens funn og 
konklusjoner. For en fullstendig redegjørelse vises det til rapporten.  
 
Oppfølging av forrige eierskapskontroll 
 
Problemstilling 1: I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i 
Romerike Krisesenter IKS fulgt opp 
 
Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom 
eierne i en egen prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal 
være organisert som IKS inntil videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra 
forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette punkt. 
 
Eierskapskontrollen har imidlertid avdekket andre funn. Pr. i dag har selskapet ingen 
oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig vedtatt i alle 
kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne 
søk på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne 
alle kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å 
oversende særutskrifter til selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. 
Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i representantskapet. 
 
Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen 
rutine for automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved 
behandling av alle saker som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre 
at det er hensiktsmessig at selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den 
enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med sakshenvisning. 
 
Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. 
Møtet avholdes en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved 
behov. Revisjonen får opplyst at eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det 
skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere utfordrende eierstyringsspørsmål 
har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig sak oppstår tas 
den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 
representantskapsprotokollen. 
 
Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 
representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i 
ytterste konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. 
Videre har noen eiere kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer 
siden man ikke har fått forberedt sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter 
at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som omtalt ovenfor. 
 
Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi 
fra de 14 eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere 
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tjenester for mange kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for 
eierne sine. 
 
Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de 
ønsker i tillegg til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og 
årsrapport. Selskapet lager nå egen statistikk på blant annet brukerdøgn som legges 
frem for eierne.  
 
Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes 
til eierne seks uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene 
revisjonene har fått oversendt er udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer 
at frister overholdes. 
 
Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og 
implementert.  
 
Eierskapskontroll 
 
Problemstilling 2: Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger 
som er satt fra eiernes side? 
 
Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige 
eierskapskontroll. Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er 
innenfor rammene av selskapets formålsbestemmelse. 
 
Problemstilling 3a: Organisering og ressursbruk - Hvordan er virksomheten i 
selskapet organisert? 
 
Selskapet er organisert som et IKS og er redegjort for i kapittel 2.4. 
 
 
Forvaltningsrevisjon 
 
Problemstilling 3b: Organisering og ressursbruk - Hvordan bruker krisesenteret sine 
ressurser? 
 
Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per 
innbygger) er noenlunde på samme nivå som for andre krisesentre (kr 65 per 
innbygger) i 2016. Bemanningen kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente 
anbefalinger. 
 
I 2014 hadde Romerike krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en 
sammenligning med sju andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte 
mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per 
tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå målsettingen om ytterlige å øke 
antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre viser det seg at 
fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 2016 
målt per tusen innbyggere. 
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Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned 
fra 2015 til 2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng 
med åpningen av nytt krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre 
krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 
 
Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom 
kommunestørrelse og bruken av krisesenteret.  
 
Problemstilling 4: I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for 
økonomistyring og blir disse etterlevd i praksis? 
 
Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et 
tilfredsstillende system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker 
imidlertid også på noen avvik og forbedringspunkter. 
 
I tillegg til konklusjonen og det som er nevnt ovenfor, kommenterer revisjonen 
spørsmålet om krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå 
som kommunene. Revisjonen mener det kan være naturlig å legge seg på samme 
deflator som kommunene. Kommunene får føringer på dette fra staten. Andre 
behovsendringer som nye stillinger, inventar og utstyr ut over rammen må 
selvfølgelig løftes fram særskilt i tillegg. 
 
Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må 
dekke sine underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets 
handlingsrom vil etter hvert framstå som svært begrenset og det er heller ingen 
ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe manglende likviditet hvis det skulle 
oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette spørsmål som 
eierne bør ta stilling til. 
Hvis selskapet har et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige 
svingninger og uforutsette hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for 
likviditet og egne fondsmidler og ta dette opp med eierne. 
Størrelsen på et disposisjonsfond er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. 
 
Uttalelser til rapporten 
 
Rapporten forelegges representantskapets leder (eierskapskontrollen), styreleder og 
daglig leder (eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen) til uttalelse. Svar på 
foreleggelse følger som vedlegg til rapporten og kommenteres i sammendraget foran 
i rapporten. 
 
Revisjonens anbefalinger 
 
Romerike Krisesenter IKS bør vurdere punktene under «avvik og 
forbedringspunkter» og sørge for nødvendig oppfølging i styret og hos eierne. Dette 
omfatter: 

a) Ta nærmere stilling til når det skal gjennomføres budsjettendringer (IKS-loven 
§ 19). 

b) Ta stilling til bruken av premiefondet (dette omfatter saldo og årlig avkastning). 
c) Nedfelle ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder skriftlig. 
d) Utarbeide et overordnet økonomireglement (arbeidet er påbegynt). 
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Sekretariatets oppsummering 
Basert på daglig leder og styreleders tilbakemeldinger i etterkontrollen og 
eierskapskontrollen fremkommer det at eierkommuner ikke har noen rutine for å 
oversende særutskrifter til selskapet etter kommunestyrebehandling. Det er imidlertid 
ikke undersøkt hvilke kommuner dette gjelder for.  
 
Undersøkelsen viser at selskapet ønsker å få på plass en omforent og tydelig felles 
eierstrategi fra de 14 eierkommunene. Selskapet peker på at de skal produsere 
tjenester for mange kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for 
eierne sine.  
 
Revisjonen peker på at selskapet bør ha et disposisjonsfond som vil gi selskapet 
mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette hendelser, uten å måtte gå til 
eierne å be om ytterligere bevilgninger. Størrelsen på et disposisjonsfond er etter 
revisjonens oppfatning et eierspørsmål. 
 
Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et 
tilfredsstillende system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker 
imidlertid også på noen avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 
etterlevelse. 
 
Behandling av rapporten 
 
I forbindelse med behandling av rapporten i forrige møte den 3.4.18 ble saken tatt til 
foreløpig orientering, og Romerike revisjon ble bedt om å komme tilbake 
med en oversikt over 

1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling 
av revisjon av selskapsavtalen og 

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i 
valgperioden. 

 
 
Spørsmål 1 om kommunestyrenes behandling av revisjon av selskapsavtalen. 
 
Revisjonen har undersøkt om revidering av selskapsavtalen i årene 2012 - 13, 2014 
og 2015 er vedtatt i tråd med kravene til IKS-loven § 4.  
 
Prosessen med å endre selskapsavtalen i 2012 - 13 førte til noe ulike vedtak i 
kommunene. Det finnes ikke finnes dokumentasjon som belyser prosessen eller at 
vedtakene i kommunestyrene ble fulgt opp og innhentet fra Krisesenterets side. 
Revisjonen utelukker imidlertid ikke at alle kommunestyrene har vedtatt 
selskapsavtalen når det gjelder lånerammen (et av flere forslag til endringer).  
 
I 2014 ble selskapsavtalen endret på ny med hensyn til deltakernes eierandel og 
ansvarsandel. Den nye selskapsavtalen er behandlet i representantskapet, men ble 
ikke sendt til kommunene som egen sak for behandling i kommunestyrene, og er 
dermed ikke gyldig vedtatt.  
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I 2015 ble selskapsavtalene endret med hensyn til valg av styremedlemmer. En slik 
endring krever ikke kommunestyrebehandling, jf. IKS-loven § 4, slik at denne 
endringen var gyldig vedtatt. 

Per i dag er det selskapsavtalen datert 16. februar 2011 som er gyldig vedtatt og 
registrert i Brønnøysundregisteret. Sekretariatet foreslår derfor at eierrepresentanten 
i selskapet bidrar til å bringe vedtektene i orden slik at selskapsavtalen kan bli gyldig 
vedtatt og godkjent i Foretaksregisteret.  

Det må likevel gjøres oppmerksom på at selskapsavtalen vil måtte bli revidert på ny i
forbindelse med kommunesammenslåingen, hvor blant annet antall eiere blir 
redusert.  

Spørsmål 2 om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i valgperioden. 

Når det gjelder kommunens deltakelse i representantskapsmøtene har revisjonen 
sjekket 6 møter i innværende valgperiode. Det varierer veldig fra møte til møte om 
det meldes forfall og hvem som melder forfall.  

Oppsummeringen viser at Hurdal kommune har være representert i 5 av 6 møter.
Ullensaker kommune derimot har ikke vært representert i 5 av møtene, mens Nes
kommune ikke har vært representert i 2 av møtene.   
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ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 1 

 

SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

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

bestillinger i kontrollutvalgene høsten 2017. 

 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

 

1. I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp 

2. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

3. Organisering og ressursbruk 

      a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

      b) Hvordan bruker de sine ressurser? 

4. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Etterkontrollen etter forrige eierskapskontroll (problemstilling 1) samt problemstilling 2 og 3a) er 

besvart under eierskapskontrollen. Problemstilling 3b) og 4 er besvart under forvaltningsrevisjonen.  

Revisjonens oppsummering av del 1 Eierskapskontrollen  

I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS fulgt 

opp 

Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom eierne i en egen 

prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal være organisert som IKS inntil 

videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette 

punkt. 

 

Pr. i dag har selskapet ingen oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig 

vedtatt i alle kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne søk 

på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne alle 

kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å oversende særutskrifter til 

selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i 

representantskapet.  

 

Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen rutine for 

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre at det er hensiktsmessig at 

selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med 

sakshenvisning.  
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ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 2 

 

 

Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. Møtet avholdes 

en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved behov. Revisjonen får opplyst at 

eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere 

utfordrende eierstyringsspørsmål har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig 

sak oppstår tas den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 

representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 

representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i ytterste 

konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. Videre har noen eiere 

kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer siden man ikke har fått forberedt 

sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som 

omtalt ovenfor.  

 

Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi fra de 14 

eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere tjenester for mange 

kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for eierne sine. 

 

Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de ønsker i tillegg 

til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og årsrapport. Selskapet lager nå egen 

statistikk på blant annet brukerdøgn som legges frem for eierne. Statistikken er unntatt 

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes til eierne seks 

uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene revisjonene har fått oversendt er 

udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer at frister overholdes.  

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra eiernes 

side? 

Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige eierskapskontroll. 

Formålet reflekterer kravene i krisesenterloven og loven er ikke endret siden selskapsstiftelsen.  

 

Ifølge informasjon revisjonen har mottatt favner selskapets formål også skjæringspunktet mellom 

oppgaver både krisesenteret og kommunene skal løse. Diskusjonen har vært i hvilken grad 

krisesenteret skal involveres når brukerne returnerer til sine respektive kommuner med hensyn til 

tjenester som NAV, politiet m.m. Funnene viser at samarbeidet med de ulike eierkommunene 

varierer, men at god kontakt med kommunene gir effekt om man involverer de med kjennskap til 

brukerne.  
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Selskapets handlingsplan og strategiske fokusområder utdyper formålet i detalj, og disse er lagt 

frem for eierne i representantskapsmøte.  

 

Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse. 

Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

Selskapet er organisert som et IKS og er redegjort for i kapittel 2.4. 

Revisjonens oppsummering av del 2 Forvaltningsrevisjon  

Hvordan bruker krisesenteret sine ressurser? 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som for andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen 

kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om ytterlige å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre 

viser det seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 

2016 målt per tusen innbyggere. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 
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I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og blir disse 

etterlevd i praksis? 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har 

selskapet etablert 

tilfredsstillende system 

for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig informasjon samt rettidig 

regnskapsavleggelse. 
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Avvik og forbedringspunkt  Positive funn 

1. Egenkapitalinnskuddet (tilhører pensjon) er ikke 

budsjettert (forskrift om årsbudsjett § 2b). Det er 

opplyst at dette vil bli endret; det er positivt. 

2. Styrets vedtok den 31.5.2016 å gi tillatelse til 

oppdekking fra driftsfond i forbindelse med 

iverksatt tiltak for å unngå avvisninger. Styret har 

ikke fullmakt til å disponere disposisjonsfondet. 

Denne fullmakten ligger til representantskapet 

(IKS-loven § 19, forskrift om årsbudsjett § 2 og 

selskapsavtalen). 

3. Delegering fra styret til daglig leder er ikke fullt ut 

skriftlig når det gjelder budsjettfullmakter (for 

eksempel fullmakt til å se budsjett på hovedpost i 

sammenheng eller fullmakt til å se lønn og 

sykepengerefusjon i sammenheng).  

4. Det er ikke tatt stilling til bruk eller ikke bruk av 

avkastningen som legges til premiefondet i KLP. 

Fondet har en saldo på en million kroner i tillegg til 

årlig avkastning. 

5. Det er ikke utarbeidet et overordnet 

økonomireglement. En nærmere beskrivelse av 

ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder 

kan for eksempel inngå i et slikt reglement. 

Revisjonen er gjort kjent med at dette arbeidet er 

påbegynt, noe som er positivt. 

 Selskapet har på plass mange detaljerte 

prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for 

alle. Anvisningsmyndigheten er lagt til leder 

og nestleder. Styreleder anviser daglig 

leders lønn med mer.  

 

 Rutiner for virksomheten er på plass, 

herunder en detaljert avtale med 

regnskapsfører (Lørenskog kommune). 

 

 Det er rutiner som sikrer de fleste 

støttefunksjoner. 

 Budsjett og økonomiplan utarbeides og 

legges fram for representantskapet. 

 Det rapporteres til styret på budsjett og 

regnskap, både på overordnet nivå og 

detaljert på kontonivå. 

 Budsjettendringer legges fram for 

representantskapet når de foretas. Ved 

større avvik innenfor det vedtatte budsjett, 

kan styret ved behov justere budsjettet. 

 

Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et tilfredsstillende 

system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker imidlertid også på noen avvik og 

forbedringspunkter. 

 

I tillegg til konklusjonen og det som er nevnt ovenfor, kommenterer revisjonen spørsmålet om 

krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som kommunene. Revisjonen 

mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som kommunene. Kommunene får 

føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å uttale seg om en deflator alltid skal 

ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 prosent. Andre behovsendringer som nye stillinger, 

inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke sine 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  
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Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 

Uttalelse til rapporten fra representantskapets leder, styreleder og daglig leder 

Representantskapets leder, Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune, ble i brev av 

15.1.2018 gitt anledning til å gi uttrykk for sitt syn på rapportens del 1 om eierskapskontrollen. I 

svarbrev datert 29.1.2018 (vedlegg 5) skriver representantskapets leder at han registrerer at 

undersøkelsen viser at krisesenterets virksomhet per i dag er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse, og legger til «[e]ierskapskontrollen tas til etterretning». 

 

Styreleder, Kari Hauge, og daglig leder, Laila Durrani, ble i brev av 15.1.2018 gitt anledning til å 

uttale seg til rapportens del 2 om forvaltningsrevisjonen.  

 

Styreleder skriver i e-post 30.1.2018 at hun stort sett synes rapporten er dekkende. «Det eneste jeg 

har behov for å påpeke er punktet hvor det antydes at krisesenteret bør ha en deflator på samme 

nivå som kommunene. Samtidig står det at "andre behovsendringer utover rammen må løftes fram i 

særskilte tillegg". Med to representantskapsmøter i året og lang behandlingstid på sakene kan dette 

bli en utfordring. Men enda viktigere er det som det helt riktig påpekes, at krisesenteret selv må 

dekke underskudd, mens overskuddet trekkes inn. Jeg har min sterke tvil om eierne vil gå for 

tilleggsbevilgninger selv om senteret skulle få behov.»  

 

Daglig leder gir uttrykk for at hun har gitt noen innspill til høringsutkastet som det er tatt hensyn til i 

den endelige rapporten, og at hun ikke ser behov for å avgi høringsuttalelse i tillegg.  
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Romerike Krisesenter IKS bør vurdere punktene under «avvik og forbedringspunkter» og 

sørge for nødvendig oppfølging i styret og hos eierne. Dette omfatter: 

a. Ta nærmere stilling til når det skal gjennomføres budsjettendringer (IKS-loven § 19). 

b. Ta stilling til bruken av premiefondet (dette omfatter saldo og årlig avkastning). 

c. Nedfelle ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder skriftlig. 

d. Utarbeide et overordnet økonomireglement (arbeidet er påbegynt). 

 

 

 

 

Jessheim, 30. januar 2018  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

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

Bestillingen i de respektive kontrollutvalg ble foretatt i Skedsmo 4. september 2017 (68/17), 

Lørenskog 10. oktober 2017 (28/17), Nittedal 28. september 2017 (29/17), Rælingen 3. oktober 

2017 (32/17), Fet 12. september 2017 (27/17), Sørum 12. september 2017 (25/17), Aurskog-Høland 

6. september 2017 (25/17), Hurdal 5. september 2017 (27/17), Ullensaker 12. oktober 2017 (31/17), 

Eidsvoll 4. september 2017 (30/17), Nannestad 13. september 2017 (29/17), Gjerdrum 25. 

september 2017 (36/17) og Nes (Akershus) 10. oktober 2017 (37/17). 

 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de 

selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

(selskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 jf. § 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. 

 

Romerike Revisjon gjennomførte en eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS i 2013. Formålet 

med denne etterkontrollen er å følge opp funn fra forrige kontroll. I tillegg har kontrollutvalgene 

bestilt forvaltningsrevisjon om økonomioppfølging. 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 

Kontrollutvalgene bestilte eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet Romerike 

Krisesenter IKS i de første møtene i 2017. Bestillingens utgangspunkt er overordnet analyse og plan 

for selskapskontroll 2017-2020. Kontrollutvalgene vedtok en oppfølging av forrige eierskapskontroll 

og en forvaltningsrevisjon. Videre fremhevet noen av utvalgene1 at forvaltningsrevisjonen skulle ta 

for seg driften, ressursbruk og økonomistyring, samt hvordan formålet for virksomheten ivaretas. 

 

På bakgrunn av ovennevnte utarbeidet revisjonen forslag til prosjektplan som ble vedtatt av alle 

kontrollutvalgene. Revisjonen ble bedt om å undersøke følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp? 

 

1. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

                                                

 

 
1
 Rælingen kontrollutvalg sak 3/17 i møte 24.1.2017 Under møtebehandling, Nannestad kontrollutvalg sak 

3/17 i møte 8.2.2017 og Nes kontrollutvalg sak 3/17 i møte 25.1.2017 Under møtebehandling. Skedsmo 

kontrollutvalg behandlet saken i møte 6.2.2017, sak 5/17 og Under møtebehandling framkommer at saken ble 

drøftet i utvalget. 
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2. Hvordan er virksomheten i selskapet organisert og hvordan bruker de sine ressurser? 

3. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Revisjonen har valgt å besvare problemstillingene ovenfor på følgende måte: 

 

1. I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp 

2. Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra 

eiernes side? 

3. Organisering og ressursbruk 

      a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

      b) Hvordan bruker de sine ressurser? 

4. I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Etterkontrollen etter forrige eierskapskontroll (problemstilling 1) samt problemstilling 2 og 3a) 

besvares under eierskapskontrollen. Problemstilling 3b) og 4 besvares under forvaltningsrevisjonen. 

Denne justeringen er gjort av praktiske hensyn og er ikke ment å innvirke på innholdet i revisjonens 

undersøkelse. Revisjonen har kommet til at tematikken i problemstilling 2 hører til eierskapskontroll 

sammen med problemstilling 3a).  

 

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

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot.  

 

I denne undersøkelsen utledes kontrollkriterier til problemstilling 1 og 2. Problemstilling 3 er i sin 

helhet beskrivende (deskriptiv) og det utledes derfor ikke kriterier. Til problemstilling 4 utledes 

revisjonskriterier. Kontroll- og revisjonskriteriene følger som vedlegg 1 og 2 til denne rapporten. 

 

Rapporten forelegges representantskapets leder (eierskapskontrollen), styreleder og daglig leder 

(eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen) til uttalelse. Svar på foreleggelse følger som vedlegg 

til rapporten og kommenteres i sammendraget foran i rapporten. 
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Del 1 Eierskapskontroll 
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2 EIERSKAPSKONTROLL 

2.1 Innledning 

Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for 

vold og/eller mishandling fra en partner, familie eller andre. De tilbyr råd og veiledning, informasjon, 

kartlegging av situasjonen og bistår med å finne løsninger. Videre tilbys akutt, midlertidig botilbud 

som også er tilpasset barn.  

2.2 Problemstilling og metode 

Denne kontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. Denne 

eierskapskontrollen besvarer følgende problemstillinger: 

 

Problemstilling 3 er deskriptiv og det utledes ikke kriterier. 

 

I tillegg vil undersøkelsen følge opp eierskapskontrollen i Romerike Krisesenter IKS fra 2013 

(problemstilling 1). Dette gjøres i form av en etterkontroll av de funn og vurderinger som ble påpekt i 

forrige eierskapskontroll. Det betyr at kontrollen er avgrenset til en vurdering av i hvilken grad 

anbefalingene fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp. Vurderingen og anbefalingen fra forrige 

kontroll er gjengitt i tabell nedenfor og systematisert i tre anbefalinger.  

 

Anbefalinger fra eierskapskontroll 2013: 

Problemstilling 2 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra eiernes side? 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert? 

Anbefaling 1 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. Dessuten er 

valg av organisasjonsmodell for selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av eierkommunene. Eierne bør 

derfor vurdere å opprette et felles fora i tillegg til representantskapet for å kunne drøfte 

eierstyringsspørsmål, som for eksempel selskapsform, endringer av selskapsavtalen, rammene for 

eierstyringen og rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke blir etablert på permanent basis, så 

kan det i alle fall vurderes for en periode fremover. 

Anbefaling 2 
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Disse anbefalingene er gjort om til kontrollerbare problemstillinger som gjengis foran i hver av 

delkapitlene. Kontrollen består av å kartlegge og beskrive hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

Revisjonen oppsummerer til slutt i hvilken grad avvikene fra forrige kontroll er fulgt opp, se punkt 

2.6.4. 

 

Problemstillingene besvares metodisk gjennom dokumentanalyse og intervju av 

representantskapsleder, styreleder og daglig leder. Revisjonen anser dette som tilstrekkelig 

datagrunnlag for å svare opp en etterkontroll av tidligere eierskapskontroll. Intervjuene er som 

sedvanlig verifisert av intervjuobjektene og utkast til rapport er forelagt representantskapsleder, 

styreleder og daglig leder for uttalelse før endelig ferdigstillelse og oversendelse til 

kontrollutvalgene. 

2.3 Krisesenterets utvikling 

Generelt 

Krisesentrene ble startet opp av kvinnegrupper og ideelle stiftelser i sin tid. Noen få krisesentre ble 

opprettet av kommunene. Den 1. januar 2010 trådte lov 19. september 2009 nr. 44 om kommunale 

krisesentertilbod (krisesenterlova) i kraft som pålegger alle kommuner å sørge for et 

krisesentertilbud til befolkningen.2 Krisesenterdriften ble lagt inn i rammetilskuddene og ordningen 

med statstilskudd falt bort. Fra 2011 økte staten kommunenes rammetilskudd for å finansiere et 

krisesentertilbud som alle personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner kan benytte 

seg av.  

 

Forskning viser at krisesentrenes driftsform endret seg etter at krisesenterlova trådte i kraft. I 2009 

var 12 prosent av krisesentrene organisert som et IKS-selskap. Denne type selskapsorganisering 

økte til 28 prosent i 2013 (NOVA 2014). Forskningsrapporten peker videre på at kommunene bruker 

mer på krisesentertilbud enn økningen i rammetilskuddene skulle tilsi. Utgiftene per innbygger i 

Akershus økte fra 2011 (45 kroner per innbygger i fylket) til 2013 (57 kroner per innbygger). 

Landsgjennomsnittet økte i samme periode i 2011 fra 53 kroner per innbygger til 2013 med 66 

kroner per innbygger (NOVA 2014).  

                                                

 

 
2
 I forbindelse med lovendringen i 2010 (krisesenterlova) etablerte man også interkommunale løsninger. 

Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. Representantskapet som eierorgan 

bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

Anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor regler og 

rammer som gjelder for selskapet. 
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Om Romerike krisesenter IKS 

Romerike krisesenter IKS ble stiftet i 2011. De flyttet inn i nye lokaler juni 2014. Det medførte 

brukerendringer i fysiske lokaler og intern organisering med blant annet endret arbeidstid, økt 

spisskompetanse, forbedrede brukermøter og økt samarbeid med frivillige organisasjoner 

(Årsrapport 2014, s. 3). 

 

I 2015 økte krisesenterets brukertall. I følge selskapets årsmelding førte økningen til at senterets 

kapasitet ble sprengt som igjen resulterte i flere brukeravvisninger (Årsrapport 2014, s. 3). 

Utviklingen i antall brukere er gjengitt i tabell 1 nedenfor. 

 

Tabell 1 Utvikling i antall brukere ved Romerike Krisesenter IKS 2014 - 2016 

Beboere og dagbrukere 2014 2015 2016 

Beboere, kvinner 143 155 146 

Beboere, menn 8 15 8 

Beboere, barn 132 152 141 

Beboere totalt 283 322 295 

Dagsamtaler 82 294 348 

Antall døgn 6.098 7.901 7.078 

Botid: Oppholdsdøgn i gjennomsnitt 21,5 24,5 24,0 

Kilde: Årsrapport 2016, 10 

 

Tabellen viser antall beboere, fordelt på kvinner, menn og barn for årene 2014, 2015 og 2016. Antall 

dagsamtaler har gått opp i perioden som er i tråd med senterets mål. Dette bidrar til å sikre 

oppholdsplass til de som har høyest risiko. I samme periode har antall oppholdsdøgn økt fra 2014 til 

2015, men gått noe ned fra 2015 til 2016. I gjennomsnitt har antall oppholdsdøgn gått opp fra 2014 

til 2015, for så å gå litt ned fra 2015 til 2016. Antall oppholdsdøgn i 2016 tilsvarer gjennomsnittlig 19-

20 personer boende på krisesenteret hver natt og halvparten av disse var barn (Årsrapport 2016, s. 

14). 

2.4 Selskapets organisering  

2.4.1 Innledning 

I dette delkapittelet behandles problemstilling 3 om selskapets organisering og ressursbruk, bokstav 

a. 
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2.4.2 Eiere og eierandeler 

Selskapet eies av 14 kommuner som er representert med en stemme hver i representantskapet. 

Representantene velges for fire år av gangen og valgperioden for disse følger kommunestyrets 

valgperiode.  

 

Eier- og ansvarsandeler i selskapet er fordelt på kommunene etter folketall, jf. selskapsavtalen 

punkt 3, som vist i tabellen nedenfor. 

 

Tabell 2 Oversikt over selskapets eiere og eierandeler 

Eierkommuner Eierandel i prosent 

Skedsmo 19,0 % 

Lørenskog 12,9 % 

Ullensaker 12,0 % 

Nittedal 8,3 % 

Eidsvoll 8,4 % 

Nes 7,5 % 

Rælingen 6,2 % 

Sørum 6,3 % 

Aurskog-Høland 5,7 % 

Nannestad 4,3 % 

Fet 4,1 % 

Gjerdrum 2,3 % 

Enebakk* 2,0 % 

Hurdal 1,0 % 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert? 
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Eierkommuner Eierandel i prosent 

SUM 100 % 

Pr. oktober 2017, tall hentet fra bisnode 

* Enebakk kommune er tilknyttet to krisesentre, henholdsvis Romerike Krisesenter IKS og Follo Krisesenter IKS. 

2.4.3 Styresammensetning 

Styret består av: 

 Kari Hauge, styrets leder 

 Cathrine Ruth Grüner-Hegge Gundersen, nestleder 

 Kari Ingebjørg Vatndal Rustad, styremedlem 

 Inge Marius Trana, styremedlem 

 Ola Løberg, styremedlem 

 Siw Elin Strøm, styremedlem (ansattvalgt styremedlem til mai 2016) 

 Elizabeth Dahl, styremedlem (ansattvalgt styremedlem fra mai 2016) 

 

Daglig leder er Laila Durrani. 

2.4.4 Selskapsorganene 

Selskapsavtalens3 punkt 4 om selskapets styrende organer beskriver oppgaver og myndighet for 

representantskapet, styret og daglig leder. Representantskapet er selskapets øverste organ 

(selskapsavtalen punkt 4.1.1). Representantskapet velger selskapets styre (se selskapsavtalen 

punkt 4.2.1) som er daglig leders nærmeste overordnede. Ifølge styreinstruksen, datert januar 2014, 

er styret Romerike Krisesenters alminnelige forvaltningsorgan og setter den overordnede fokus og 

dagsorden for selskapet. Styret bidrar med ekstern kompetanse og erfaring ovenfor 

administrasjonen. Styret ansetter daglig leder som er direkte ansvarlig overfor styret og utenfor 

styremøtene rapporterer daglig leder til styrets leder.  

2.4.5 Administrativ organisering 

Representantskap og styret er redegjort for ovenfor. Organisasjonskartet nedenfor viser selskapets 

organisering av eiere, styret og administrasjonen.  

  

                                                

 

 
3
 Selskapsavtalen ble sist endret 21.4.2015 
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Figur 1 Organisasjonskart 

 
Oversikt hentet fra årsrapport 2016, s. 12. 

 

Selskapet hadde 18 årsverk fordelt på 23 ansatte per 31.12.2017. Krisesenteret er døgnbemannet 

og ansatte går i døgnkontinuerlig turnus. 

 

Selskapets administrasjon er: 

 daglig leder 

 nestleder 

 administrasjonskonsulent  

 

Delegasjonsreglementet viser til selskapsavtalen som regulerer selskapets myndighetsnivåer (og 

organisasjonskartet). Daglig leder er øverste myndighet internt i selskapet og nestleder er daglig 

leders stedfortreder.  

 

Brukerrettede stillinger er: 

 miljøterapeuter 

 barnefaglig team 

 miljøarbeidere  

 

I 2017 hadde senteret 17 brukerrettede årsverk. Til sammenligning hadde selskapet 13 

brukerrettede årsverk i 2015, 16 brukerrettede årsverk per 1. oktober i 2016. 
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I barnefaglig team er det tre ansatte, noe som gir et godt faglig forankret tilbud til barna og 

ungdommene på krisesenteret (årsrapport 2016). De øvrige ansatte består av miljøterapeuter og 

miljøarbeidere fordelt på tolv årsverk. De ansatte har erfaring fra offentlig og privat sektor, og god 

kunnskap om vold i nære relasjoner og viktige relaterte fagområder.  

 

Krisesenterets ledelse ønsker hele årsverk og minimal bruk av deltidsstillinger for å skape 

kontinuitet og forutsigbarhet i senterets brukerrettede arbeid. 

2.5 Er selskapets drift innenfor rammene av formålet med selskapet? 

I dette delkapitlet besvares følgende problemstilling: 

2.5.1 Kort om kontrollen fra 2013 

I forrige eierskapskontroll viste revisjonen til at Krisesenteret på det tidspunktet drev «innenfor de 

rammene som er gitt i formålsbestemmelsen». Kontrollen konkluderte med at selskapets virksomhet 

var innenfor rammene av selskapsavtalens formålsbestemmelse. 

 

Krisesenterets formålsbestemmelse lyder (se selskapsavtalens punkt 2): 

Selskapets formål er å drive Romerike Krisesenter (RKS). RKS skal inneholde et midlertidig botilbud 

og rådgivning til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære 

relasjoner, og ellers oppfylle de krav til krisesentre som følger av lov om kommunale 

krisesentertilbud (krisesenterlova) av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 

Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet, og skal herunder blant annet omfatte:  

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud og oppfølging sammen med 

kommunen i reetableringsfasen.  

Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet.  

Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige hjelpeapparatet, andre krisesentre og 

aktører for å fremme virksomhetens formål.  

Krisesenteret skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være tilknyttet bestemte 

organisasjoner eller trossamfunn. 

Formålsbestemmelsen er basert på krisesenterlovens krav til hva et krisesenter skal inneholde. 

Krisesenterloven § 2 beskriver kravene til krisesentertilbudet og kommunene. Ifølge første ledd er 

kommunene ansvarlig for at det eksisterende krisesentertilbudet kan benyttes av «personar som er 

Problemstilling 2 Kriterier 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de 

forutsetninger som er satt fra eiernes side? 

Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 
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utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt 

og mellombels butilbod.» Andre ledd beskriver tilbudskravene som skal gi «brukarane støtte, 

rettleiing og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet.» I forarbeidene skal 

krisesenteret også «omfatte eit heildøgns krisesenter eller eit tilsvarande trygt butilbod (a), eit 

dagtilbod (b), ein døgnope krisetelefon (c), og eit tilbod om oppfølgjing i reetableringsfasen (d). 

Krisesentertilbodet skal bestå av alle dei fire tenestene. Tilbodet kommunen er pålagt å sørgje for 

etter føresegna andre ledd bokstav a til d, har til formål å gi brukarane støtte, rettleiing og hjelp til å 

ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet.» (Ot.prp.nr 96 (2008-2009) s. 76). 

 

Botilbudet er et lavterskeltilbud (beredskapstilbud) brukere kan oppsøke direkte i en krisesituasjon 

uten timeavtale og/eller annen henvisning jf. paragraf 2 tredje ledd. Reetableringsfasens støttetilbud 

ses i sammenheng med andre kommunale tjenester. Kommunen plikter å samordne tjeneste og 

tilbud. Kommunen skal sørge for god tilbudskvalitet og krisesentertilbudet må oppfylle visse faglige 

og innholdsmessige standarder, også rent fysisk. Krisesenterets ansatte bør ha kompetanse til å ta 

vare på mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal også drive utadrettet 

virksomhet, samarbeide med annet hjelpeapparat, være politisk nøytralt og ikke tilknyttet en 

bestemt organisasjon eller trossamfunn (Ot.prp.nr 96 (2008-2009) s. 77). 

2.5.2 Funn 

Ifølge representantskapsleder er selskapets formål ikke endret siden forrige eierskapskontroll. 

Selskapets formål i gjeldende selskapsavtale gjengir kravene i krisesenterloven og loven er ikke 

endret siden selskapet ble stiftet.  

 

Styreleder er av den oppfatning at krisesenteret drives etter selskapets formål. Daglig leder uttaler 

at selskapet følger krisesenterloven som er uttømmende. Daglig leder mener med andre ord at 

Romerike Krisesenter driver med alt som krisesenterloven pålegger og at senterets drift fyller lovens 

krav til et Krisesentertilbud for kommunene.   

 

Representantskapsleder uttaler i samtale med revisjonen at skjæringspunktet mellom oppgaver 

krisesenteret løser opp mot oppgaver kommunen skal løse har vært drøftet tidligere. Spørsmålet 

har vært i hvilken grad og på hvilken måte krisesenteret involveres med hensyn til brukerne som 

returnerer til sine respektive kommuner. Krisesenteret skal være en ressurs for kommunene, og det 

kan gi en god effekt om man involverer de som har kjennskap til brukere. Det kan skape bedre 

forutsetninger med samarbeid opp mot NAV og andre kommunale tjenester. Det har vært en 

diskusjon om eierne er av den oppfatning at krisesenteret bør ha en rolle her. 

Representantskapsleder fremhever at krisesenteret bør bidra slik at det skapes god kontakt mellom 

for eksempel krisesenteret og politiet, NAV m.m. Representantskapslederen oppfatter ikke dette 

som utenfor krisesenterets mandat og formål. 

 

Krisesenterets daglige leder påpeker i intervju med revisjonen at senteret samarbeider med alle 

kommunetjenestene som for eksempel NAV, politiet m.m. Samarbeidet med de 14 

deltakerkommunene varierer.  
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Krisesenterets første handlingsplan for 2014 - 2017 ble enstemmig vedtatt i representantskapsmøte 

18. november 2014, sak 14/14. Siden er både handlingsplan 2016 - 2019 og gjeldende 

handlingsplan for 2017 - 2020 vedtatt hvor det understrekes at krisesenteret er: 

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud. 

Et gratis dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen i samarbeid med kommunen. 

Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet.  

Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet, og sammen med 

kommunen ha et fokus på forebygging av vold og trusler om vold i nære relasjoner. 

Senterets strategiske fokus i perioden er knyttet til  

 Brukeren i fokus 

 Nærvær 

 Kommunikasjon 

 Samarbeid 

 Kompetanse 

Hvordan dette skal oppnås er knyttet til fem til sju tiltak innenfor hvert av ovennevnte områder. 

Tiltakene er tidfestet og det er oppnevnt en ansvarlig for hvert tiltak. 

 

I innstillingen til representantskapsmøte 28. september 2017, sak 10/17, ble handlingsplanen for 

2018 - 2021 fremlagt. Selskapets fremtidige strategiske fokusområder i perioden er brukeren i 

fokus, nærvær, kommunikasjon, samarbeid og kompetanse. 

2.5.3 Vurdering 

Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige eierskapskontroll. 

Formålet reflekterer kravene i krisesenterloven og loven er ikke endret siden selskapsstiftelsen.  

 

Ifølge informasjon revisjonen har mottatt favner selskapets formål også skjæringspunktet mellom 

oppgaver både krisesenteret og kommunene skal løse. Diskusjonen har vært i hvilken grad 

krisesenteret skal involveres når brukerne returnerer til sine respektive kommuner med hensyn til 

tjenester som NAV, politiet m.m. Funnene viser at samarbeidet med de ulike eierkommunene 

varierer, men at god kontakt med kommunene gir effekt om man involverer de med kjennskap til 

brukerne.  

 

Selskapets handlingsplan og strategiske fokusområder utdyper formålet i detalj, og disse er lagt 

frem for eierne i representantskapsmøte.  

 

Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse. 
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2.6 Etterkontroll av tidligere eierskapskontroll (2013) 

2.6.1 Organisasjonsmodell, koordinering av eierstyringen og rapportering til eierne 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på dagsorden og avklart?  

I forrige eierskapskontroll viste revisjonen til at selskapsformen er en viktig del av eierstyringen. Det 

ble vurdert som hensiktsmessig at eierne avklarte og stod samlet om en organisasjonsform, og 

revisjonen påpekte at det kan være uheldig for selskapsdriften om selskapsformen kontinuerlig er 

på dagorden.   

Funn 

I representantskapsmøte 27. april 2016, sak 12/16, fremmet Rælingen kommune forslag om at 

endret selskapsform bør tas opp til vurdering. Vedtaket ble oversendt eiermøte for vurdering. 

 

På eiermøtet avholdt 15. september 2016 drøftet man om «dagens organisasjonsform bør undergis 

en evaluering med sikte på å få vurdert om en endring av denne vil tjene samarbeidsområdet 

bedre». I og med at alle eierne ikke var representert på eiermøtet, fulgte representantskapsleder 

opp problemstillingen i brevformat til alle eierkommunene om en slik prosess var ønsket. Dette for å 

koordinere eiernes beslutningsgrunnlag og, som representantskapsleder, få en tilbakemelding på 

hvorvidt en evalueringsprosess var ønsket. IKS-formen hadde på dette tidspunktet fått virke i noen 

år og enkelte eiere hadde ytret ønske om en selskapsformvurdering. Om «et rimelig antall eiere 

melder interesse for en slik evaluering» vil det også være avklarende for selskapet med en slik 

prosess. Det ble presisert at en eventuell evalueringsprosess ligger hos eierne, og ikke selskapet.4 

 

Representantskapsleder fremhever at spørsmålet om selskapsform må settes på dagsorden fra tid 

til annen, særlig i forhold til kommunesammenslåingen.  

                                                

 

 
4
 Se brev om evaluering av organisasjonsform i vedlegg 4. 

Anbefaling 1 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover.  

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 
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I intervju med revisjonen uttaler styreleder at valg av selskapsmodell stadig blir diskutert. Det 

varierer eierne imellom hvor opptatt de er av selskapsmodellen. Styreleder mener at når man har 

bestemt seg for denne modellen bør spørsmålet bero i to til tre år. Styreleder mener videre at det er 

en utfordring at ikke alle eierne er til stede i debatten, det vil si på eiermøtene eller på 

representantskapsmøtene. 

 

Daglig leder oppfatter at eierne har stilt spørsmålet om selskapsform i bero. Daglig leder synes det 

er fint å få ro om dette spørsmålet slik at selskapet kan driftes videre. Daglig leder understreker at 

det uansett er et eierstyrt spørsmål. 

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle kommunestyrer? 

I forrige eierskapskontroll gjennomgikk revisjonen to revideringer av selskapsavtalen. Ifølge 

selskapsavtalen (punkt 6.1) krever avtaleendringer enstemmig vedtak i representantskapet. 

Revisjonen omtalte selskapsavtalens første revideringsprosess som man mente illustrerte 

utfordringene med eierstyringen. Revisjonen påpekte at «forslag til endringer i selskapsavtalen skal 

behandles med enstemmig tilslutning i representantskapet, før den eventuelt sendes kommunene 

for behandling i kommunestyrene, jf. selskapsavtalen 6.1, se også IKS-loven § 4.» IKS-lovens § 4 

tredje ledd oppstiller minstekravene til selskapsavtalen. 

Funn 

Ifølge representantskapsleder er selskapsavtalen fra 2015 vedtatt i alle kommunestyrene så langt 

han kjenner til.  

 

Representantskapsleder opplyser til revisjonen at selskapet har hatt en krevende oppstart, både 

rent administrativ og på eiersiden. Men dette er et tilbakelagt stadium. Selskapet har hatt 

begrensede ressurser når det gjelder de mange juridiske og administrative forhold som skulle på 

plass når man oppretter et nytt selskap. Dette skapte blant annet utfordringer for korrekt håndtering 

av endringer i selskapsavtalen. Han er av den oppfatning at eierkommunene kunne støttet mer opp 

om selskapet i denne prosessen enn det som var tilfelle. 

 

I samtale med revisjonen mener styreleder at hun ikke tror selskapsavtalen er gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrene.  

 

Daglig leder forklarer i intervju med revisjonen at hun ikke har greid å følge med på og finne frem til 

protokollene fra alle kommunestyrene. Hun har heller ikke mottatt særutskrifter av protokollene fra 

kommunene for 2014 til tross for gjentatte purringer på eierkommunene. Daglig leder får aldri 

automatisk tilsendt særutskrift av kommunestyreprotokoller som dreier seg om krisesenteret. Hun 

opplever det som krevende å etterspørre og purre inn disse protokollene fra kommunene. 

Selskapsavtalen er gyldig vedtatt av representantskapet. 
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c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og koordinere rammene for 

eierstyringen? 

I forrige eierskapskontroll anbefalte revisjonen eierne å vurdere et felles fora i tillegg til 

representantskapet for å drøfte eierstyringsspørsmål. Om ikke et permanent fora opprettes så bør et 

midlertidig forum opprettes for en angitt tidsperiode.  

Funn: Eiermøter/eierseminar 

I samtale med revisjonen uttaler representantskapsleder at eiermøtene gjennomføres omtrent en 

gang i året. Han understreker at eiermøter er ingen beslutningsarena, men en arena for å informere 

og drøfte ulike forhold rundt selskapet. Han er tydelig på at det er eiernes arena. Han oppfatter 

eiermøtene som en nyttig arena, og den har vært brukt for å bedre kommunikasjon, drøfte 

samordning og gi hverandre informasjon. Han legger til at det ble en del diskusjoner blant eierne i 

etterkant av daglig leders uttalelser i media om Krisesenterets kapasitet. Etter dette har man hatt en 

god diskusjon om hvordan man skal kommunisere med de ulike selskapsorganene og de ulike 

rollene disse har. Dette var også tema i ett av eiermøtene. 

 

På eiermøtene deltar rådmenn, selskapets styre, selskapets administrasjon og 

representantskapsmedlemmene. 

 

Styreleder sier i intervju med revisjonen at eiermøtene avholdes en gang i året (før 

representantskapsmøtene i april) og er en uformell arena. Styreleder (og daglig leder) er til stede på 

eiermøtene for å svare på spørsmål. Hun mener det ikke alltid er like godt oppmøte fra de ulike 

eierkommunenes side. 

 

I samtale med daglig leder viser hun til at det i tillegg til drøftinger er avholdt ulike informasjons- og 

opplæringsforedrag fra eksterne. Det føres kun korte interne referat fra eiermøtene. Det er tydelig 

føringer på at eiermøtet er et uformelt møte hvor det ikke skal fattes vedtak. Det er et 

diskusjonsforum. Om det dukker opp en viktig sak, tas saken inn i neste representantskapsmøte 

som egen sak. Det står da avmerket i representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonen har gjennomgått representantskapsprotokollene og ser at i møte 22. april 2014, «Saker 

til orientering», tok representantskapslederen initiativ til et eierstyringsseminar i løpet av høsten 

2014. I samme møte anmodet representantskapslederen om et møte i løpet av høsten 2015 for å 

drøfte selskapsform. Dette bekreftes i representantskapsprotokollen 18. november 2014, sak 17/14, 

om «Orientering fra styret sin gjennomgang av selskapskontroll 2013». Det ble vist til 

selskapskontrollen av Krisesenteret som rådet representantskapet til å ha eiermøter for å kunne 

drøfte saker mer uformelt.  

 

I representantskapsmøte 27. april 2016 ble følgende saker vedtatt oversendt eierstyringsseminaret 

for drøftelse: 

 sak 12/1612; Rælingen kommune fremmet forslag om at endret selskapsform tas opp til 

vurdering.  
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 sak 12/16.2; Nittedal kommune fremmet forslag om å vurdere valgprosessen av medlemmer 

til valgkomite for styret til Romerike Krisesenter IKS.  

 sak 12/16.6; representantskapsleder ba eierkommunene vurdere nøye om de skal komme 

med saker over bordet på representantskapsmøter. Det ble ikke anbefalt siden styret bør få 

saker til behandling i forkant for å kunne komme med styrets innstilling. Videre var det et 

ønske om å nedsette føringer for hvordan forholde seg vedrørende deling av protokoller fra 

kommunestyret og formannskapet i eierkommunene.  

 

Representantskapsleder sier i intervju med revisjonen at hans inntrykk er at eierne er noe kritiske 

mot IKS-selskapene og deres drift og at dette kommer frem i representantskapene. Han mener det 

kan sammenliknes med å være kritisk mot egen tjenesteyting, siden det indirekte er kritikk mot 

eierne. Representantskapsleder mener videre det er viktig at eierne støtter opp om krisesenteret 

som selskap og bidrar konstruktivt inn. Dette er et selskap som utfører svært viktige tjenester for 

kommunene på Romerike. Han oppfatter at en del av eierstyringen bygger på skepsis som ikke har 

rot i virkeligheten, og som ikke er konstruktivt og støttende for det selskapet kommunene i 

fellesskap skal eie og drifte. 

Funn: Forberedelse til og gjennomføring av representantskapsmøter m.m. 

Ifølge representantskapsleder har det vært en del forfall til representantskapsmøtene. Man risikerer 

et ikke beslutningsdyktig representantskapsmøte om det ikke er meldt inn på forhånd. Han opplyser 

videre at det er ulikt mellom eierkommunene hvem som alltid møter og er engasjert. Noen eiere 

sender ofte vararepresentanter. 

 

Han opplever at noen kommuner kommer med forslag «over bordet» på representantskapsmøtene, 

uten at sakene har vært meldt inn eller utredet i forkant. Det er krevende, han mener man må 

forholde seg til sakslisten og spille sakene sine inn på forhånd. Det har vært særlig krevende for 

styret og daglig ledelse. Dette har blitt bedre etter at man har tatt det opp på eiermøtene slik at man 

blir enige om spillereglene. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun opplever eierne som lite koordinert. På 

representantskapsmøtene hender det at man tar saker over bordet. Etter styreleders oppfatning 

skal ikke saker tas over bordet fordi man ikke har hatt anledning til å forberede sakene i forkant av 

møtene. Det har bedret seg i den senere tid, men har gitt ekstra utfordringer.  

 

Representantskapslederen har møte med styreleder i forkant av representantskapsmøter for å 

gjennomgå sakslisten. I tillegg har representantskapslederen kontakt med både styreleder og daglig 

leder utenfor representantskapsmøtene, men fremhever at han selvfølgelig har mest kontakt med 

styreleder. 

Funn: Andre forhold 

Daglig leder har tatt opp med styreleder og representantskapsleder vedrørende å utarbeide en 

selskapsstrategi.  Man har ikke utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet bortsett fra det som er 

nedtegnet i selskapsavtalen. Daglig leder mener man bør ha en eierstrategi som favner alle 

eierkommunene. 
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Styreleder opplyser i samtale med revisjonen at representantskapet oppfordret styret til å 

gjennomføre en styreevaluering i 2017. I henhold til styreleder er styreevalueringen gjennomført og 

avdekket ingenting som skulle tilsi endret kurs eller annet. Representantskapet ble orientert om 

gjennomføringen av styreevaluering. Styret gjennomførte styreevalueringen i egenregi, og det ble 

ikke leid inn ekstern bistand (kostnadsspørsmål).  

 

Ifølge representantskapsleder ble valgkomitéen valgt i februar 2017 som er noe sent, for ifølge 

selskapsavtalen skal komitéen velges i starten av kommunestyrets valgperiode. Det er ofte ikke 

tydelig avklart hvem som er administrativ ressurs for valgkomiteen. Det bør derfor nedfelles skriftlig 

hvem som er ansvarlig, hvem som skal lede prosessene, kalle inn og ta initiativ slik at komitéen 

rekker å gjøre jobben sin. Han mener dette er et generelt problem for flere av IKSene og at det bør 

tas tak i og klargjøres.  

d) Har representantskapet avklart eiernes behov for rapporteringskrav til selskapet? 

Eierskapskontrollen i 2013 viste at eierne hadde behov for mer informasjon og ytterligere 

rapportering fra selskapet. Det er da viktig at eierne er tydelig på hva de savner av 

informasjon/rapportering og formidler dette til selskapet.  

Funn 

Selskapet rapporterer på de faste sakene som årsberetning, økonomiplan og budsjett, årsmelding, 

årsrapporter og daglig leders faste orientering på representantskapsmøtene.  

Eiernes ønske om ytterligere rapportering fra selskapet 

På ekstraordinært representantskapsmøte den 3. mars 2016, sak 3/16, ble det fattet vedtak om at 

styret legger fram en sak om hvilke rapporter som etter lovverket kan fremskaffes, herunder per 

eierkommune på årsbasis. Noe av bakgrunnen for vedtaket var at Krisesenteret opplevde en økt 

tilgang av brukere som resulterte i avvisninger grunnet kapasitetsutfordringer. Selskapets styre ble 

bedt om å undersøke hvorvidt det forekommer lovbrudd knyttet til avvisning av brukere ved 

Krisesenteret, og rapportere dette i egen sak til representantskapet.  

 

Det ble lagt til grunn at eierne primært ønsket informasjon om antall brukere eller brukerdøgn pr. 

kommune for å få mer kunnskap om belegg har et samsvar med det tilskudd som gis til driften pr. 

kommune. I representantskapsmøte 27. april 2016, sak 9/16, innstilte styret til representantskapet 

en anbefaling slik at krisesenterets administrasjon tilrettela for styrets rapportering til 

eierkommunene om antall brukerdøgn pr. kommune pr. år. Styret anbefalte at registrering av 

brukerdøgn pr. kommune ble utprøvd i 2016, og at det ble evaluert etter fremlagt rapport for 

representantskapet i 2017. 

 

Romerike Krisesenter sendte brev, datert 22. september 2016, til Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) og ba om en vurdering hvorvidt registrering av brukertall pr. kommune er 

forenlig med taushetspliktbestemmelsene, blant annet krisesenterloven § 5. Det ble opplyst om 

senterets eierkommuner som har vedtatt at antall brukerdøgn pr. kommune skal registreres, og at 
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det legges til grunn at en slik registrering vil oppfylle formålet hos eierkommunene, og samtidig 

være forenlig med taushetspliktreglene. 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet svarte, datert 1. desember 2016, Krisesenteret med å 

innhente synspunkter på problemstillingen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som har ansvar for 

KOSTRA-rapporteringen5 om kommunenes krisesentertilbud, som blant annet viser kommunenes 

økonomiske bidrag/tilskudd til krisesenter. Der heter det i konklusjonen: 

Bufdir er enig i SSBs vurdering om at det bør skilles mellom informasjonsutveksling mellom 

kommuner for interne kontrollformål, for eksempel registreringer av brukerdøgn på kommunenivå, og 

offentliggjøring/publisering av slike data. Opplysninger om brukerdøgn på kommunenivå bør derfor 

ikke gjøres til gjenstand for offentlig publisering. 

Generelt kan det også være en risiko for at informasjon spres unødvendig og i strid med 

taushetspliktbestemmelsene når slik informasjon utveksles mellom kommuner. Risikoen for å røpe 

taushetsbelagte opplysninger er mindre med antall brukerdøgn enn antall brukere. Dette er også 

forhold som taler for at registrering av brukertall for krisesenteret på kommunenivå bør begrenses til 

brukerdøgn. 

I representantskapsmøte 25. april 2017, ble det informert om at brukerstatistikk ble gitt på eiermøtet. 

Eget referat ble sendt fra Krisesenterets administrasjon.  

 

Representantskapsleder uttaler i samtale med revisjonen at representantskapet får gode 

rapporteringssvar på hvert møte. Han oppfatter at krisesenteret er flinke og kan faget sitt, de gir god 

informasjon med både målstyring, budsjett og handlingsplan som er godt utarbeidet. 

2.6.2 Overholdelse av frister for utsendelse av sakspapirer før representantskap? 

 

I forrige eierskapskontroll hadde selskapet utfordringer med å få på plass og følge rutiner for 

utsendelse av sakspapirer til representantskapsmøter tidsnok. Dette påvirket i sin tur kommunenes 

muligheter til å forankre sakene i egen organisasjon før avholdelse av representantskapet.  

                                                

 

 
5
 I KOSTRA er det forøvrig en regel om og «prikke» sensitive kommunetall lavere enn 4 i publiseringen fra SSB. 

Anbefaling 2 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 2 

Det har vært krevende for kommunene å 

forankre egen eierstyring inn mot 

representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) 

på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. 

Representantskapet som eierorgan bør forsikre 

seg om at selskapet følger dette opp. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt 

eierne seks uker før møtedato jf. 

selskapsavtalens pkt. 5.3? 
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Ifølge selskapsavtalens punkt 5.3 siste setning skal saksdokumentene «forelegges eierkommunene 

senest 6 uker før møtene i representantskapet». 

Funn 

Revisjonen har i forbindelse med etterkontrollen bedt om å få tilsendt innkallinger og referater for 

representantskapsmøtene for årene 2014 – 2017. Blant disse var 

representantskapsmøteinnkallingene, men det viser seg at ingen av møteinnkallingene var datert. 

Innkallingen for representantskapsmøte avtalt til 28. november 2017 var inkludert i den første 

forsendelsen som ble sendt 23. oktober 2017, det vil si omtrent fem uker før møtet ble avholdt. 

 

Revisjonen har også fått tilsendt møteinnkalling til eier- og representantskapsmøtet avholdt 25. april 

2017. E-postinnkallingen ble sendt 14. mars 2017 til blant annet eierkommunenes postmottak. I e-

posten beskriver daglig leder eiermøtets saksliste og har vedlagt følgende: 

Representantskapsmøteinnkallingen, selskapsavtalen og undertegnede versjoner av styrets 

årsberetning 2016, årsregnskap 2016 og revisors beretning. E-posten er sendt seks uker før møtet 

avholdes. 

 

Representantskapsleder opplyser i intervju med revisjonen at selskapets innkallinger til 

representantskap sendes kommunens postmottak, og deretter må kommunen selv ha en god intern 

kontroll som ivaretar håndteringen av dette i den enkelte kommune. For sikkerhets skyld sender 

likevel selskapet dette til alle eierrepresentantene. Men det er kommunens postmottak som skal ha 

selskapsdokumentene, og så behandles det av de ulike representantene/formannskapet i 

kommunen. 

 

Kravet til at representantskapsinnkallingen og sakspapirer skal foreligge 6 uker før møter er 

krevende med våren og regnskapsavslutningen (årsregnskapsavslutningen). 

Representantskapsleder mener dette bør være håndterbart. Men, om det blir saksendringer 

underveis, så kan man gi melding om endringene underveis i saksgangen og eventuelt ettersende 

dokumenter. 

 

Styreleder bekrefter at sakspapirer til representantskapet sendt eierne seks uker før møtedato jf. 

selskapsavtalens pkt. 5.3. Hun mener den eneste utfordringen er at regnskap/revisjon gjør det 

vanskelig å overholde alle fristene. Når fristene ikke overholdes har det vært forståelse for dette hos 

eierne. 

 

Daglig leder uttaler at papirene sendes ut ca. 7-8 uker før møtet avholdes. Papirene sendes til 

postmottaket og eierrepresentanten.  

  



15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00067-8 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 27 

 

2.6.3 Er selskapets internkontrollsystem fullført 

 

I forrige eierskapskontroll arbeidet selskapet med å få på plass et helhetlig internkontrollsystem og 

styret vedtok systemmalen for innholdet i møte avholdt juni 2013. Administrasjonen arbeidet videre 

med å få alle enkeltrutiner på plass. På dette tidspunkt manglet det en del før selskapet hadde på 

plass et helhetlig internkontrollsystem med blant annet rutiner, delegasjonsreglement og 

rolleoversikter. Videre uttrykket styret at det var krevende for selskapet å få avsatt ressurser og tid til 

dette arbeidet.  

Funn: Krisesenterets internkontroll 

I november 2011 gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et tilsyn med Skedsmo 

kommunes krisesentertilbud.6 Tilsynsrapporten mottatt februar 2012 konkluderte med at Skedsmo 

kommune ikke hadde etablert et tilfredsstillende internkontrollsystem som sikret at praksisen ved 

Romerike Krisesenter IKS var i overensstemmelse med lovkravene. Kravene til internkontroll jf. 

krisesenterloven § 8 var bare delvis oppfylt, noe som ga risiko for svikt. I brev mottatt april 2012 

etterlyste Fylkesmannen i Oslo og Akershus en kobling mellom Krisesenterets eget 

internkontrollsystem og det systemet eierkommunene måtte utarbeide for å kunne ha en 

tilfredsstillende kontroll med virksomheten. Det ble foreslått at daglig leder rapporterer til styret, som 

gjennom årsberetningen rapporterer til representantskapet. I tillegg sendes internkontrollrapporten 

ut til alle eierkommuner en gang i året. Forslag til rapporteringsprosedyre og mal for internkontroll 

tilfredsstilte alle ovenstående krav. 

 

Representantskapet vedtok, se representantskapets protokoll datert 21. april 2015, sak 4/15, 

internkontroll for selskapet i form av et internkontrollskjema som gjennomføres og sendes 

eierkommunene i mai hvert år.
7
 Selskapet har et årshjul for 2017.  

 

Revisjonen har fått tilsendt Krisesenterets internkontroll gjennomført 9. mai 2017 hvor man årlig 

foretar en avsjekk som sendes ut til alle eierkommunene. Skjema for internkontroll er delt inn i  

                                                

 

 
6
 Etter krisesenterloven § 9 skal Fylkesmennene føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagt etter 

krisesenterloven §§ 2, 3, 4 og 8.  
7
 Årsmelding 2016 

Anbefaling 3 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker 

at dette er en forutsetning for effektiv drift 

innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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 krav til innhold i internkontroll: 

o virksomhetens organisering, oppgaver og mål,  

o tilgang til regelverk,  

o nødvendig kompetanse, 

o medvirkning, 

o risikoanalyse, 

o tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp svikt og  

o overvåke internkontrollen 

 hensikt (beskriver redegjørelser og rutiner) 

 dokumentasjon (ulike type reglement som for eksempel delegasjonsreglement, 

stillingsbeskrivelser, budsjett og økonomiplan m.m. ), og  

 ansvarlig (tillegger ansvaret til eksempelvis representantskapet, styret eller daglig leder).  

 

Representantskapsleder uttalte til revisjonen at hans oppfatning er at systemet er på plass, og det 

rapporteres jevnlig om dette fra selskapet. For internkontrollen fikk Krisesenteret bistand fra 

Skedsmo kommune med plan m.m.. Representantskapsleder mener der er viktig å være støttende. 

Skedsmos rådmann og ordfører har lagt ned mye arbeid i dette og bistod krisesenteret slik at 

selskapet var oppe og stod fra starten av. Inntrykket på nåværende tidspunkt er at selskapet driftes 

godt. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun mener internkontrollen er på plass og skriftlig 

nedfelt. Både daglig leder og nestleder har jobbet mye med dette. Det er kommunens ansvar og 

daglig leder rapporterer til kommunene, men kommunene rapporterer ulikt i Kostra. 

 

Daglig leder fortalte at representantskapet har vedtatt en mal for internkontrollen med bakgrunn i 

Fylkesmannens avviksfunn i Skedsmo noen år tilbake. Krisesenteret hadde ingen intern rutine på 

det tidspunktet. Malen er laget i samarbeid med Skedsmo kommune og sendes ut i mai hvert år. 

Rapporten sendes til alle eierkommunene. Daglig leder har sendt rapport for 2017.  

 

Ifølge samtale med daglig leder rapporterer selskapet, bortsett fra internkontrollen, intet annet til 

kommunene bortsett fra budsjettet og regnskapet. På hvert representantskapsmøte sender daglig 

leder med halv- og kvartalsrapport fra selskapet. Dette har man ikke bedt om det, men daglig leder 

synes det er ryddig å sende med. Videre ønsket eierne brukerstatistikk på kommunenivå hvor det 

ble etterspurt opplysninger om brukere på detaljnivå som kjønn og alder. Krisesenteret informerer 

eierkommunene som presenteres på representantskapsmøtet i april hvert år (første gang i april 

2017). Krisesenteret følger Bufdirs klare retningslinjer her. 

 

Kommunen rapporterer på selskapene i sine årsrapporter. Kommunen sender dette til daglig leder 

for avsjekk. Det er ingen faste rapporteringer.  

Funn: Eierkommunenes rapportering i Kostra 

Kommunene er pålagt å følge opp krisesentrene gjennom internkontroll og å sikre at virksomheten 

utføres i samsvar med lovens krav som er lovpålagt jf. krisesenterloven § 8. Kommunen må kunne 

redegjøre for hvordan denne plikten oppfylles. I forarbeidene fremgår det at Barne- og 
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likestillingsdepartementet i liten grad har lagt føringer på hvilke oppgaver og rutiner som skal 

omfattes av internkontrollen ut fra lokale variasjoner i kommunene. Under er kommunens 

rapporteringstall fra Kostra gjengitt: 

 

Tabell 3 Kommunens rapporteringstall om krisesenterets internkontroll i Kostra 

Eierkommuner 2015 2016 

Skedsmo Ja Ja 

Lørenskog Nei Nei 

Ullensaker - Ja 

Nittedal Nei Nei 

Eidsvoll Nei Nei 

Nes Nei Nei 

Rælingen Ja Ja 

Sørum Nei Nei 

Aurskog-Høland Nei Nei 

Nannestad Nei Ja 

Fet Nei Ja 

Gjerdrum Ja Ja 

Enebakk Nei Nei 

Hurdal Ja Ja 

Oppsummering av opplysningene 2015 2016 

Internkontroll ikke på plass 9 7 

Internkontroll på plass 4 7 

Ikke rapportert 1 0 

Sum 14 14 
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Ifølge Kostra-tallene gjengitt over for 2015 og 2016 rapporterte ikke alle eierkommunene om 

Krisesenterets internkontroll. Aurskog-Høland, Sørum, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Nes 

(Akershus) og Eidsvoll har alle rapportert nei for årene 2015 og 2016. Fet og Nannestad rapporterte 

nei i 2015 og ja i 2016. De resterende kommunene Rælingen, Skedsmo, Gjerdrum, Ullensaker og 

Hurdal rapporterte ja for årene 2015 og 2016.  

2.6.4 Revisjonen oppsummerer etterkontrollen med tidligere eierskapskontroll 

Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom eierne i en egen 

prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal være organisert som IKS inntil 

videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette 

punkt. 

 

Pr. i dag har selskapet ingen oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig 

vedtatt i alle kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne søk 

på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne alle 

kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å oversende særutskrifter til 

selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i 

representantskapet.  

 

Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen rutine for 

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre at det er hensiktsmessig at 

selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med 

sakshenvisning.  

 

Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. Møtet avholdes 

en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved behov. Revisjonen får opplyst at 

eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere 

utfordrende eierstyringsspørsmål har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig 

sak oppstår tas den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 

representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 

representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i ytterste 

konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. Videre har noen eiere 

kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer siden man ikke har fått forberedt 

sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som 

omtalt ovenfor.  

 

Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi fra de 14 

eierkommunene er et ønske fra selskapets side. Selskapet skal produsere tjenester for mange 

kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for eierne sine. 
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Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de ønsker i tillegg 

til den ordinære rapporteringen knyttet til budsjett, økonomi og årsrapport. Selskapet lager nå egen 

statistikk på blant annet brukerdøgn som legges frem for eierne. Statistikken er unntatt 

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes til eierne seks 

uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene revisjonene har fått oversendt er 

udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer at frister overholdes.  

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 
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Del 2 Forvaltningsrevisjon 
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3 FORVALTNINGSREVISJON 

3.1 Innledning 

For å besvare problemstilling tre undersøker revisjonen i kapittel 5 i hvilken grad selskapet har 

etablert tilfredsstillende system for økonomistyring. For å besvare problemstilling 3b) redegjør 

revisjonen i kapittel 4 for hvordan Romerike Krisesenter IKS bruker ressursene sine, blant annet 

gjennom en sammenligning med andre krisesentre. 

3.2 Metode 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon. Standarden 

er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund og den definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon. 

3.3 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse og intervjuer. 

 

Formålet med analysen har vært å få informasjon om økonomisk styring og kontroll i Romerike 

Krisesenter IKS. 

 

Revisjonen har innhentet og gjennomgått sentrale dokumenter. Blant annet dokumenter forelagt for 

styre- og representantskap og deres vedtak samt interne dokumenter som beskriver retningslinjer 

og prosedyrer. 

 

Kommunene kan sammenligne seg med hverandre gjennom nøkkeltall som utarbeides av SSB 

(KOSTRA). Det publiseres årlig nøkkeltall som er ment å gi informasjon om produktivitet, prioritering 

og dekningsgrader for kommunene. Tilsvarende nøkkeltall er så langt ikke utarbeidet for landets 

krisesenter. SSB publiserte statistikk for krisesenter den 23.11.2017 for 2016, og vi har også hentet 

nøkkeltall fra denne publiseringen (tabell 11678). I tillegg har vi tatt med nøkkeltall hentet fra 

styringsdokumenter i Romerike Krisesenter IKS.  

 

Revisjonen har også innhentet årsrapporter/regnskap som er funnet på internett for krisesentrene i 

Follo og Hamar. Revisjonen har brukt informasjon i de nevnte dokumentene til å utarbeide statistikk 

for sammenligning for 2015. Revisjonen gjør oppmerksom på at det er tatt utgangspunkt i 

regnskapene, og ikke tilskudd, i sammenligningen for 2015. 

 

Revisjonen har i tillegg lagt til grunn statistikk fra Romerike Krisesenter IKS. Sistnevnte statistikk er 

delvis presentert direkte i rapporten, og delvis bearbeidet av revisjonen. 

 

Hovedtemaer i intervju med daglig leder og styreleder var innenfor økonomi og intern kontroll og de 

ble gjennomført som et delvis strukturert intervju. Referater ble skrevet og deretter ble disse 

verifisert av daglig leder og styreleder. 
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3.4 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet 

innebærer at dataene skal være relevante slik at de besvarer problemstillingen i undersøkelsen. 

 

Revisjonen mener dataene som denne rapporten samlet sett bygger på er pålitelige og gyldige og 

derfor gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
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4 RESSURSBRUK OG SAMMENLIGNING MED ANDRE 

4.1 Innledning 

For å besvare problemstillingen om hvordan krisesenteret bruker sine ressurser, redegjøres i dette 

kapitlet for ressursbruk, herunder gjøres sammenligninger med andre krisesentre.  

 

Revisjonen har utarbeidet noen nøkkeltall til sammenligning med andre krisesentre. Videre 

redegjøres det nærmere for hva krisesenteret bruker tilskuddsmidlene til på et overordnet plan. I 

vedlegg til rapporten analyseres regnskapet i Romerike Krisesenter IKS nærmere, herunder også 

en avstemming av innrapporterte regnskapsopplysninger fra kommunene til SSB (KOSTRA). 

4.2 Analyse og sammenligninger 

Tabellen under er hentet fra krisesenterets budsjett for 2016. 

 

Tabell 4 Årsverk, beboere og botid 

En sammenligning av krisesentre i 2014 

Krisesenter Innbyggere Brukerrettede 

årsverk 

Antall beboere 

(voksne og 

barn) 

Beboere per 

årsverk 

Botid (døgn) i 

gjennomsnitt 

Romerike 270000 13,0 283 21,7 20 

Bergen 500000 14,0 217 15,5 30 

Stavanger 350000 18,0 242 13,4 22 

Oslo 650000 42,7 570 13,3 30 

Trondheim 210000 10,2 115 11,3 20 

Hamar 128000 10,7 120 11,2 33 

Follo 136000 13,0 122 9,4 24 

Asker og Bærum 270000 11,4 94 8,2 20 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, budsjett 2016 

 

Tabellen gir oversikt over noen nøkkeltall i 2014. Som vi ser av tabellen hadde Romerike 

Krisesenter IKS flere beboere per årsverk enn noen av de andre krisesentrene dette året. Den 

gjennomsnittlige botiden ved Romerike Krisesenter lå på nivå med andre krisesentre med lavest 

botid (oppholdsdøgn i gjennomsnitt per beboer). Både Bergen, Oslo og Hamar hadde en botid i 

gjennomsnitt på 30 oppholdsdøgn. Gjennomsnittet for landet var 32 døgn i 2014 (Romerike 

Krisesenter, budsjett 2016). Bemanningsnorm for døgnkontinuerlig drift av krisesenter angir at 150 
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voksne beboere per år tilsier 17 brukerrettede årsverk (NKVTS, 2008). Antall voksne beboere ved 

Romerike krisesenter var 151 i 2014, 170 i 2015 og 154 i 2016. Romerike Krisesenter har økt 

bemanningen i antall brukerrettede årsverk fra 13 til 17 med virkning fra 20178. Bemanningen var 

under normen fram til senhøsten 2016/2017 da det ble satt inn tiltak for å øke bemanningen og 

forskuttering av planlagt økning av antall brukerrettede årsverk fra 2017. Krisesenteret opplyser at 

det er satt inn tiltak for å få ned botiden i budsjettet for 2016. Nærmere om antall døgnopphold i 

2015 og 2016 står i tabell 6.  

 

Romerike Krisesenter opplyser at ytterligere nedgang i botiden blant annet avhenger av god dialog 

om ansvarsfordeling mellom krisesenteret og kommunene. Det pekes videre på at dette omfatter 

tilgang på bolig og oppfølging. Krisesenteret trekker fram at flere dagsamtaler kan bidra til å 

redusere botiden (budsjett 2016). Statistikk viser at antall oppholdsdøgn økte fra 6173 i 2014 til 

7587 i 2015. I 2016 ble antall oppholdsdøgn redusert til 7078. Statistikk viser at antall dagsamtaler 

har økt i samme periode, fra 82 i 2014 til 294 i 2015 til 348 i 2016 (Romerike Krisesenter IKS -

Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017). I tabellen under presenteres nøkkeltall om 

dagsamtaler.   

 

Tabell 5 Dagsamtaler 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall dagsamtaler, 

2015 

Antall dagsamtaler, 

2016 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2015 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2016 

Romerike 294 348 1,1 1,2 

Bergen 117 66 0,3 0,2 

Stavanger 451 816 2,0 3,7 

Oslo 1812 2029 2,7 3,0 

Trondheim 93 105 0,5 0,6 

Hamar 261 367 2,0 2,9 

Follo 667 640 4,9 4,8 

Asker og 

Bærum 

259 145 1,4 0,8 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnitt samtaler beregnet av 

revisjonen. 

 

Tabellen viser at det per tusen innbyggere gjennomføres flest dagsamtaler ved Follo krisesenter 

både i 2015 og 2016. I 2014 ble det gjennomført 82 dagsamtaler ved Romerike Krisesenter, eller 

0,3 prosent per tusen innbyggere. Dette tyder på en dreining over til flere dagsamtaler i tråd med 

ønsket utvikling (se avsnittet over tabellen). 

                                                

 

 
8
 Økningen ble delvis forskuttert høsten 2016. 
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Nedenfor følger en tilsvarende oversikt over døgnopphold. Av denne tabellen ser vi at 

gjennomsnittlig botid (oppholdsdøgn i snitt per beboer) har gått ned fra 24,5 (2015) til 23,9 (2016). 

Samtidig er dette en økning fra 2014 da den gjennomsnittlige botiden dette året lå på 20 (se tabell 

4). 

 

Tabell 6 Døgnopphold 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall døgnopphold, 

2015 

Antall 

døgnopphold, 2016 

Botid i 

gjennomsnitt, 2015 

Botid i 

gjennomsnitt, 2016 

Romerike 7902 7078 24,5 23,9 

Bergen 7587 4350 41,1 24,9 

Stavanger 8620 7893 27,7 21,2 

Oslo 12716 11671 21,1 20,8 

Trondheim 4340 2785 36,4 23,2 

Hamar 3494 3420 26,7 35,6 

Follo 3187 2614 20,6 21,8 

Asker og 

Bærum 

3010 1775 31,0 16,9 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnittlig botid beregnet av 

revisjonen. 

 

Nedenfor har vi hentet ut regnskapstall for 2015 og satt opp fire nøkkeltall som viser hva 

driftsutgiftene var per innbygger, per overnattingsdøgn og per beboer ved tre krisesentre. I tillegg 

har vi også tatt med nøkkeltall for lønn og sosiale utgifter per overnattingsdøgn. Revisjonen gjør 

oppmerksom på at nøkkeltallene bare tar for seg overnattingsdøgn og beboere. Dagbrukerne er 

ikke med i nøkkeltallene, og utgiftene per overnattingsdøgn og per beboer blir derfor høyere enn de 

i realiteten er. 
 

Tabell 7 Driftsutgifter og lønn 

Nøkkeltall 2015 

Krisesenter Driftsutgifter per 

innbygger 

Driftsutgifter per 

overnattingsdøgn 

Lønn per 

overnattingsdøgn 

Driftsutgifter per 

beboer 

Romerike 65 2 500 1 700 54 000 

Follo 133 5 700 3 831 116 000 

Hamar 71 2 600 2031 69 000 
 

Kilde: Årsrapporter med regnskap for 2015 (driftsutgifter, lønn, overnattingsdøgn og beboerdøgn). Innbyggertall for 2014 

er brukt i våre beregninger.  
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Tabellen tyder på at Romerike Krisesenter har økonomisk god drift. Både driftsutgifter per innbygger 

og per overnattingsdøgn, lønn per overnattingsdøgn og driftsutgifter per beboer ligger under nivået 

for de to andre krisesentrene i 2015. Revisjonen minner om at krisesenteret i Follo har mange 

dagbrukere. Tallene i tabellen ovenfor må derfor leses med stor grad av forsiktighet.  

 

SSB (KOSTRA) publiserte i slutten av november statistikk som gir grunnlag for å sette opp 

nøkkeltall også for 2016. 

 

Tabell 8 Overnattingsdøgn og utgifter 

Statistikk for 2016 - krisesenter 

Krisesenter Innbyggere Overnattingsdøgn  Kommunenes 

utgifter 

Utgifter per 

overnattingsdøgn  

Utgifter per 

innbygger 

 

Romerike* (14) 279549 3562 17 188 502 4 826 61  

Bergen (23) 421836 2167 16 612 869 7 666 39  

Stavanger (18) 361646 4851 14 229 368 2 933 39  

Oslo (1) 658390 7170 27 871 200 3 887 42  

Trondheim (5) 229552 1862 8 318 638 4 468 36  

Hamar (9) 128473 1968 9 247 609 4 699 72  

Follo (7) 132530 1481 12 297 393 8 303 93  

Asker og 

Bærum (2) 

182454 1272 8 488 572 6 673 47  

I alt (429) 5213985 69418 340 956 451 4 912 65  
 

Kilde: SSB, tabell 11678. I ( )= antall kommuner og 45 krisesenter. Overnattingsdøgn = kvinner og menn. Barn utelatt. *I 

denne statistikken har SSB fordelt utgifter og folketallet i Enebakk kommune likt mellom Follo og Romerike krisesenter. De 

to kolonnene til høyre er beregnet av revisjonen.  

 

Tabellen ovenfor tar utgangspunkt i tilskuddene fra de enkelte kommuner til drift av det enkelte 

krisesenter. Netto overført fra kommunene for 2016 til Romerike Krisesenter IKS utgjorde i alt 

17 383 8289 kroner. Tabellen ovenfor viser et litt lavere beløp. Som vist i vedlegg til rapporten, tabell 

19, trekker revisjonen fram noen unøyaktigheter i de tallene som er innrapportert fra kommunene på 

Romerike.  

 

Tabellen ovenfor viser at Romerike Krisesenter IKS bruker mindre per innbygger enn Follo, Hamar 

og gjennomsnitt for 45 krisesentre i landet, men mer enn Asker og Bærum, Oslo, Bergen, Stavanger 

og Trondheim når det gjelder utgifter per innbygger. 

 

                                                

 

 
9
 Det vil si 195 tusen kroner for lite innrapportert. Dette gir minimale utslag på de beregninger som er gjort i 

tabell 8. 
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Når det gjelder utgifter per overnattingsdøgn for kvinner og menn viser tabellen at Follo, Bergen 

samt Asker og Bærum bruker mer enn Romerike Krisesenter. Romerike Krisesenter ligger litt under 

snittet for de 45 krisesentrene. Tabellen tyder på at Bergen samt Asker og Bærum i stor grad har 

dreid krisesenterdriften over fra døgnopphold til dagbrukere. Utgiftene per innbygger er lav og 

utgiftene per døgnbeboer er særlig høye for disse tre krisesentrene. Follo peker seg ut med de 

høyeste utgiftene per innbygger, og kommer også ut med høye utgifter per døgnopphold. 

Revisjonen viser igjen til at krisesenteret i Follo har mange dagbrukere. 

 

Tabellen under viser kommunenes utgifter til krisesenter per kommune de tre siste årene. For 2016 

har revisjonen også beregnet kommunenes utgifter per innbygger. 

 

Tabell 9 Kommunenes tilskudd til krisesenteret 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Tilskudd Tilskudd Tilskudd Tilskudd per 

innbygger 

 2014 2015 2016 2016 

Aurskog-Høland 809 457 1 019 629 990 878 61 

Eidsvoll 1 192 884 1 502 611 1 460 242 60 

Fet 582 241 733 418 712 737 67 

Gjerdrum 326 623 411 429 399 828 61 

Hurdal 142 010 1 780 882 173 838 65 

Lørenskog 1 831 929 2 307 582 2 242 514 60 

Nannestad 610 643 769 194 747 505 59 

Nes Ak. 1 065 075 1 341 617 1 303 787 61 

Nittedal 1 178 683 1 484 723 1 442 858 54 

Rælingen 880 462 1 109 070 1 077 797 61 

Skedsmo 2 698 190 3 398 764 3 302 927 62 

Sørum 894 663 1 126 959 1 095 181 55 

Ullensaker 1 704 120 2 146 587 2 086 059 59 

Enebakk 284 020 357 764 347 677  64 

Sum overført 14 201 000 17 888 233 17 383 828  

Gjennomsnitt 2016    61 
 

Kilde: SSB-KOSTRA/Framsikt 

 

Sum overført fra den enkelte kommune er hentet fra SSB. Per innbygger 31.12.2016 utgjør dette 

gjennomsnittlig 61 kroner per innbygger. Folketallet i den enkelte kommune har endret seg noe fra 

1.1.2014 som ligger til grunn for beregning av eierandelene. Eierandelene benyttes ved beregning 

av tilskuddet per kommune. Tabellen ovenfor viser at kommunene i gjennomsnitt betalte 61 kroner 

per innbygger i 2016 til Romerike Krisesenter IKS. Tabell 8 viser at kommunene i Norge 

gjennomsnittlig brukte 65 kroner per innbygger til drift av sine krisesenter i 2016.  
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Med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og informasjon om Romerike Krisesenter IKS har 

revisjonen også beregnet nøkkeltallene nedenfor. 

 

Tabell 10 Nøkkeltall Romerike Krisesenter IKS 

Statistikk for 2015 og 2016 

Indikator 2015 2016 

Brutto driftsutgifter per kvadratmeter (1500 m2) 11 700 14 000 

Brutto driftsutgifter per rom (16 rom) 1 096 000 1 307 000 

Brutto driftsutgifter per seng (60 senger) 292 000 348 000 

Brutto driftsutgifter per årsverk brukerrettet (13/13,75) 1 349 000 1 520 000 

Brutto driftsutgifter per innbygger (270000/279549) 65 75 

Brutto driftsutgifter per beboer (322/295) 54 000 71 000 

Brutto driftsutgifter per beboer/årsverk (24,77/21,45)* 808 000 972 000 
 

Kilde: Årsrapporter og budsjetter for Romerike Krisesenter IKS. *Beboere per årsverk 2015: 322/13 = 24,77 beboere per 

årsverk, 2016: 295/13 årsverk i 9 måneder og 16 årsverk i 3 måneder (13,75 årsverk) = 21,45 beboere per årsverk. 

 

Tabellen ovenfor viser at brutto driftsutgifter per kvadratmeter har økt noe fra 2015 til 2016. 

Tendensen er tilsvarende for de andre nøkkeltallene som er tatt med. 

 

Nedenfor presenteres to tabeller som inneholder litt informasjon om hva kommunene på Romerike 

betaler for krisesenterdrift. Formålet med å utarbeide tabellene er å kartlegge eierkommunenes bruk 

av krisesenteret, for å se om det er samsvar mellom fordelingen av eierandeler og brukerdøgn. 

Kommunenes tilskudd til krisesenteret tar som nevnt utgangspunkt i eierandeler som bygger på 

antall innbyggere i kommunene per 1.1.2014. 

 

Tabell 11 Eierandeler og brukerdøgn 

Romerike Krisesenter IKS – eierandeler og brukerdøgn 

År Gruppering Eierandel Antall 

brukerdøgn 

Avvik Kommuner 

2016 7 «største» eiere 74,4 % 75,7 % -1,3 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 24,3 % 1,3 % Øvrige eierkommuner 

 

2015 7 «største» eiere 74,4 % 74,9 % -0,5 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 25,1 % 0,5 % Øvrige eierkommuner 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS 
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For å ivareta strenge krav til personvern og taushetsplikt rundt hvor brukerne kommer fra, har 

revisjonen gruppert kommunene etter de største og de minste eierne. Tabellen viser at det er 

ganske godt samsvar mellom hva som betales inn til krisesenteret og hvor brukerne kommer fra. 

Grunnlagsmaterialet viser at det er variasjoner både mellom kommuner og mellom år, og videre ser 

revisjonen også at i løpet av 2015, 2016 og første halvår 2017 har samtlige kommuner hatt brukere 

som er registrert med døgnopphold10 på krisesenteret.  

 

I tillegg til det som er med i tabellen ovenfor, kommer brukere som er folkeregistret i andre norske 

kommune (ca. 20 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016) og brukere som ikke har 

kommunetilhørighet eller ukjent tilhørighet (ca. 10 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016). I 

begge disse gruppene kan det være brukere som kommer via Gardermoen opplyser daglig leder.  

 

Tabellen nedenfor viser hva kommunene har rapportert at de har betalt i tilskudd til drift av 

krisesenteret. I kolonnen til høyre for tilskuddene har revisjonen beregnet andelen tilskudd til 

krisesenterdrift i forhold til brutto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år i 

kommunene. 

 

Tabellen viser at tilskuddet fra de fleste kommunene utgjør 3 – 4 prosent av kommunens brutto 

driftsutgifter til sosialtjenesten, beregnet per innbygger 20-66 år. Lørenskog kommunes tilskudd 

utgjorde imidlertid 2 prosent i 2016, mens Nannestad kommunes tilskudd utgjorde 5 prosent i 2016. 

Tabellen viser også at dette varierer noe fra år til år. Kommunenes brutto driftsutgifter til 

sosialtjenesten vil også variere fra år til år avhengig av behovet for blant annet sosialhjelp i den 

enkelte kommune det enkelte år. I mangel på bedre tall å sammenligne med, mener revisjonen at 

dette nøkkeltallet kan gi en liten indikasjon på at tilskuddene står noenlunde i forhold til kommunens 

øvrige utgifter innenfor sosialtjenesten.  

 

Sett i sammenheng mener revisjonen at tabellene tyder på at fordelingsmodellen harmonerer 

noenlunde med behovet for krisesenterets tjenester.  

                                                

 

 
10

 Dagopphold er ikke med i grunnlagsmaterialet. 
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Tabell 12 Tilskudd fra kommunene 

Romerike Krisesenter – andel tilskudd av brutto driftsutgifter til sosialtjenesten, innbyggere 20-66 år 

 Tilskudd Andel Tilskudd Andel Tilskudd Andel 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 2 1 019 629 3 990 878 3 

Eidsvoll 1 192 884 2 1 552 152 3 1 460 242 3 

Fet 758 000 6 733 418 5 778 098 4 

Gjerdrum 326 623 4 411 429 5 399 828 4 

Hurdal 148 940 3 184 780  3 189 780 3 

Lørenskog 1 831 929 2 2 307 582 3 2 242 514 2 

Nannestad 610 643 4 769 194 5 747 505 5 

Nes Ak. 1 065 075 4 1 341 617 5 1 303 787 4 

Nittedal 1 028 848 3 1 481 377 4 1 250 000 3 

Rælingen 880 462 3 1 114 800 3 1 077 797 3 

Skedsmo 2 698 190 2 3 398 764 3 3 302 927 3 

Sørum 880 460 3 1 103 884 3 977 621 3 

Ullensaker 1 832 430 3 2 161 588 3 2 086 059 3 

Enebakk 770 000 4 940 264 5 866 686 4 
 

Kilde: Statistikk fra Kostra/Framsikt, bearbeidet av Romerike revisjon IKS. Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten (funksjon 

242, 243, 281). Enebakk: Totalt til krisesenterdrift. 

 

Når det gjelder hva tilskuddene brukes til, driften av krisesenteret, er det redegjort nærmere for 

dette i vedlegg 1. Revisjonens gjennomgang viser at tilskuddene går til drift av krisesenteret i tråd 

med vedtatte budsjetter. Hovedtyngden av utgiftene går til lønn og sosiale utgifter (65 %) og kjøp av 

varer og tjenester (20 %). Dette er framstilt i figuren nedenfor. 
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Figur 2 Ressursbruk 2016 

Romerike Krisesenter IKS  

 
Kilde: Regnskap 2016 Romerike Krisesenter IKS. 

4.3 Revisjonens oppsummering og kommentarer 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen ved 

Romerike Krisesenter kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike Krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre viser det 

seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 2016. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 

Lønn og sosiale tjenester Varer og tjenester Andre utgifter

Overføringer Avskrivinger Sum finansposter



15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00067-8 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 44 

 

5 SYSTEM FOR ØKONOMISTYRING 

Romerike krisesenter IKS har en årlig omsetning på om lag 19 millioner kroner. I dette kapitlet 

undersøkes i hvilken grad selskapets administrasjon har etablert et tilfredsstillende system for 

økonomistyring og om dette systemet etterleves i praksis. Bakgrunnen for at vi først og fremst ser 

på økonomistyringen på administrativt nivå, er at grunnlaget for budsjettarbeidet og den daglige 

oppfølgingen først og fremst skjer på dette nivået.  

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen utledet revisjonskriterier.  

 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 

 

5.1 Har Romerike krisesenter IKS utarbeidet reglementer og instrukser? 

5.1.1 Styreinstruks og instruks for daglig leder 

Av selskapsavtalen framgår at «[d]aglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner 

innenfor rammen av vedtatte budsjetter og rammer fastsatt av styret». Det foreligger styreinstruks 

(sist oppdatert i 2014). I instruksens punkt 4 heter det at daglig leder minst hvert kvartal skal gi 

styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og regnskap. Det er en likelydende 

formulering i selskapsavtalen.  
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En av styrets oppgaver er å ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne 

(styreinstruksen). Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for daglig leder. Den er en «utdypning av 

ansettelsesforholdet mellom selskapet og daglig leder» (stillingsbeskrivelsen, 2014). 

5.1.2 Delegeringsreglement og avklarte roller og ansvar 

Det følger av selskapsavtalen at representantskapet kan delegere myndighet til styret i de saker der 

loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette (selskapsavtalen punkt 4.1.2). 

 

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt 

representantskapet (selskapsavtalen punkt 4.2.3). Dette innebærer blant annet å sørge for at 

selskapets økonomiske forvaltning er under betryggende kontroll. 

 

Styreleder opplyser i intervju at representantskapet ikke har delegert mer myndighet til styret enn 

det som følger av selskapsavtalen, og at styret heller ikke har delegert budsjettmyndighet til daglig 

leder. Styreleder peker på at det kunne være ønskelig med flere styringssignaler fra eierne, men 

uttrykker samtidig en bekymring for at dette kan føre til styringssignaler som kan medføre ytterligere 

innskrenkning av selskapets handlingsrom. Som eksempler på signaler trekker styreleder fram 

disposisjonsfondets størrelse, tilbakeføring av overskudd versus buffer i selskapet for å takle 

svingninger mellom år. 

 

Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte 

budsjetter og rammer fastsatt av styret, med unntak av saker av uvanlig art eller stor betydning. 

Innenfor selskapets budsjettrammer og de retningslinjer som styret har vedtatt, har daglig leder 

myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, ansette 

personale og fastsette deres lønn. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av 

betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold (selskapsavtalen).  

 

Daglig leders ansvar og myndighet, fullmakter og økonomiske rammer for beslutninger er nærmere 

redegjort for i stillingsbeskrivelse for daglig leder. 

Daglig leder er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og inngå 

alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften dersom ikke annet er spesifikt besluttet i styret, 

herunder opprette og avvikle bankkonti, forhandle og inngå avtaler med samarbeidspartnere og 

leverandører (fullmakter punkt 4 i stillingsbeskrivelsen, 2014). 

Daglig leder signerer utbetalingsanvisninger for selskapet sammen med en ansatt med slik fullmakt, 

etter egne rutiner som er utarbeidet i samarbeid med regnskapsfører (ibid). 

Selskapet har utarbeidet prosedyrepermer, og her er blant annet inntatt delegasjonsreglement der 

det framkommer: 

Internt i selskapet er det daglig leder som har øverste myndighet. Nestleder er delegert daglig leder 

sin myndighet som stedfortreder. 
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Videre framkommer at anvisningsmyndigheten ligger hos daglig leder og nestleder, og at daglig 

leder har gitt konterings- og attestasjonsmyndighet til to stillingsbetegnelser (gitt til 

administrasjonskonsulenten, og i dennes fravær, til barneansvarlig (intervju med daglig leder). Det 

kommer også fram at daglig leder er ansvarlig for at alle innkjøp er i tråd med budsjett og øvrige 

retningslinjer (delegasjonsreglementet). 

 

Daglig leder opplyser i intervju at interne roller og ansvar er tilstrekkelig avklart. Attestasjons- og 

anvisningsmyndigheten er nedfelt skriftlig med signaturer og oversendt regnskapsfører (Lørenskog 

kommune). Daglig leder peker på at det var nødvendig å rydde opp i antall med attestasjons- og 

anvisningsmyndighet da hun tiltrådte fordi denne myndigheten var fordelt på for mange personer 

tidligere. Revisjonens gjennomgang viser at det er nedfelt skriftlig hvilke kontroller attestant og 

anviser skal utføre i forbindelse med godkjenning av bilag (rutine 3.7 og 3.11). 

5.1.3 Økonomireglement og prosedyrer 

Daglig leder opplyser at det har blitt arbeidet mye med å få på plass detaljerte prosedyrer. 

Prosedyrene er samlet i seks permer, fordelt på følgende typer prosedyrer: 

 Styrende dokumenter del A (perm 1) 

o Lovverk og avtaler 

o Handlingsplaner, håndbøker og veivisere 

o Stortingsmelding nr. 15 

 Styrende dokumenter del B (perm 2) 

o Administrasjon (herunder delegasjonsreglement)  

o Stillingsbeskrivelser 

o Økonomi (herunder prosedyre 3.1 for samarbeid og arbeidsfordeling mellom 

krisesenteret og Lørenskog kommune som regnskapsfører) 

o Turnus 

o Kontaktinformasjon akutte situasjoner 

 Helse, miljø og sikkerhet (perm 3) 

 Prosedyrer vedrørende personal (perm 4) 

 Praktiske og merkantile prosedyrer (perm 5) 

 Prosedyrer vedrørende brukerarbeidet (perm 6) 

 

Prosedyre 3.1 beskriver detaljert hvem som har ansvar for de ulike oppgavene innenfor lønn, 

regnskap, fakturering, kontoplan, balansen, anleggsregister, MVA og årsoppgjør. Prosedyren ble 

sist oppdatert i april 2014. Daglig leder opplever regnskapsprosedyrene som svært konkrete og 

ryddige. 

 

På spørsmål fra revisjonen opplyser daglig leder videre at man ikke har utarbeidet en overordnet 

plan eller økonomireglement. Avslutningsvis opplyses at hun ser poenget med et overordnet 

økonomireglement, men understreker at det så langt er brukt mye tid på å lage et ryddig selskap 

som følger lover og regler, og som tilfredsstiller eierne på alle måter.  
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5.2 Rutiner og prosedyrer 

Romerike Krisesenter IKS har seks permer som inneholder styrende dokumenter, HMS, 

personalreglement og prosedyrer vedrørende personal, praktiske og merkantile prosedyrer samt 

prosedyrer vedrørende brukerarbeidet. Se nærmere om dette ovenfor.  

 

Prosedyrene for samarbeid og arbeidsfordeling mellom Romerike krisesenter IKS og Lørenskog 

kommune dekker de fleste områder i gjennomgangen under.  

5.2.1 Lønnsområdet 

Romerike Krisesenter har utarbeidet personalreglement og en rekke prosedyrer og maler som 

omfatter personalet. Malene og prosedyrene omfatter også utbetaling av lønn. I tillegg har selskapet 

en oversikt over styrende dokumenter som blant annet omfatter tariffavtaler m.m. 

 

Det er utarbeidet prosedyre for turnus (april 2017 – økonomi/styrende dokumenter B). 

 

Daglig leder opplyser at administrasjonen følger opp lønnsutbetalingene, herunder manuelle rutiner 

for ansatte som jobber i turnus11. Lønnskjøringene mottas fra Lørenskog og gjennomgås detaljert 

(blant annet kontroll av timelønn) før den faktiske lønnsutbetalingen godkjennes utbetalt. Daglig 

leder påpeker videre at det er tilfredsstillende kontrollrutiner i forbindelse med ansettelser, endringer 

og sluttmeldinger.  

 

Daglig leder peker også på at det er god oversikt over lønnsutbetalingene samt at regnskapsført og 

budsjettert lønn følges opp jevnlig. Daglig leder legger til at det har vært utfordrende for 

administrasjonen å få tilstrekkelig oversikt når det gjelder pensjon. Det har blant annet vært 

krevende å forstå premieavvik og hvordan dette virker inn på regnskapet i to år. Daglig leder har 

derfor brukt tid på dette, blant annet i møter med KLP, med tanke på kunnskap og forutsigbarhet i 

økonomidokumentene. Styreleder peker på at hun er godt informert om daglig leders arbeid med 

dette. 

5.2.2 Innkjøpsområdet 

Selskapet har utarbeidet en prosedyre for innkjøp (styrende dokumenter del B, prosedyre 3.6), 

prosedyre for etablering av kundeforhold, fakturamottak og behandling, kortavtaler, taxi. 

 

Daglig leder opplyser at selskapet har tilgang til regnskapet og at alle fakturaer attesteres og 

anvises i «systemet». I motsetning til tidligere mottas svært få fakturaer direkte til krisesenteret i 

dag, og i den grad det skjer oversendes disse til Lørenskog kommune, som regnskapsfører, 

umiddelbart påpekes videre. 

 

                                                

 

 
11

 Turnussystem «snakker» ikke med systemet som lønn kjøres i (daglig leder). 
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Daglig leder opplyser at krisesenteret stort sett følger gjeldende rammeavtaler i Skedsmo kommune 

eller sender ut forespørsler til ulike aktører og dokumenterer dette. Videre svarer daglig leder at hun 

er kjent med innkjøpsregelverket. 

 

Kontrakter oppbevares og følges opp jevnlig. Krisesenteret holder til i et nytt bygg, og garantiene på 

bygget følges opp i forbindelse med årlige befaringer i garantitiden. 

5.2.3 Inntekter, fakturering og innfordring 

Hoveddelen av selskapets inntekter kommer fra eierne.  

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører har ansvar for å fakturere eierne fire ganger årlig og 

kreve sykepenger. Lørenskog kommune følger også opp kundereskontro og innfordring, både når 

det gjelder inntekter og sykepengerefusjoner.  

5.3 Budsjett, regnskap, rapportering 

5.3.1 Årshjul 

Romerike Krisesenter IKS utarbeider årlig et årshjul. I årshjulet listes opp sentrale arbeidsoppgaver i 

forbindelse med årsregnskap og årsrapport, halvårsregnskap, og utarbeidelse av handlingsplan, 

budsjett og økonomiplan. I årshjulet tas også inn planlagte styre- og representantskapsmøter samt 

oversikt over andre sentrale oppgaver, som for eksempel internkontroll, ferieoversikter, 

medarbeidersamtaler med mer. 

 

Daglig leder opplyser at årshjulet fungerer tilfredsstillende. Årshjulet er satt opp skjematisk og det er 

enkelt å oppdatere dette. Daglig leder peker på at man i tillegg har en møteplan for styre- og 

representantskapsmøtene. Til slutt understrekes at man er oppdatert med møter og overholder gitte 

frister for utsendelse av saksdokumenter. 

5.3.2 Økonomiplan og årsbudsjett 

Daglig leder opplyser at hun har oversikt over IKS-loven når det gjelder bestemmelser om 

økonomiplan og årsbudsjett.  

 

Gjennomgang av budsjett 2016 viser at budsjettet settes opp på et aggregert nivå sammenlignet 

med detaljert budsjett og regnskap. Styreleder opplyser at administrasjonen fordeler budsjettet på 

de enkelte arter/konti. Styret behandler således ikke det detaljerte budsjettet (budsjettoppsettet i 

økonomisystemet).   

 

Når budsjett og økonomiplan settes opp, opplyser daglig leder at det tas utgangspunkt i regnskapet 

fra året før, kombinert med vedtatt økonomiplan. Lønnsbudsjettet justeres med en prosentsats, og 

denne varierer noe avhengig av om det er et hoved- eller mellomoppgjør. Daglig leder peker videre 

på at det er greit å budsjettere og periodisere driftsutgiftene, og når det gjelder renter og avdrag har 

man ryddig og god oversikt. Daglig leder opplyser til slutt at det tas høyde for en mulig renteøkning 
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da lånerenten er svært lav for tiden. Daglig leder opplyser også at spørsmål om deflator, når 

budsjettet legges, nylig har blitt løftet fram av noen eierkommuner. 

 

Budsjettet skal vedtas innen utgangen av november året før budsjettåret. Daglig leder opplyser at 

representantskapet utsatte behandlingen av budsjettet for 2016, og budsjett for 2016/økonomiplan 

2016-2019 ble vedtatt i ekstraordinært møte i representantskapet den 3.3.2016 for dette året. 

 

Daglig leder peker på at byggeprosjektet gikk med «overskudd». Overskytende prosjektmidler 

(ubrukte lånemidler) har gått til nedbetaling av lånet i tråd med vedtak i styret og 

representantskapet.   

5.3.3 Økonomirapportering gjennom året 

Daglig leder opplyser at nestleder jevnlig følger opp regnskapet mot budsjettet. Daglig leder 

opplyser videre at det rapporteres til styret hvert kvartal og halvår. Dette bekreftes i samtale med 

styreleder som også trekker fram at hun opplever at styret har tett og god dialog, og er «hands on» 

når det gjelder budsjett og regnskap. Mottatt innkalling til styremøte 6.6.2017 viser at det 

rapporteres på overordnet nivå og detaljert på kontonivå (detaljert regnskap). 

 

Daglig leder peker på at mulige avvik rapporteres til styret med prognoser, som for eksempel «ligger 

an til ….». Maler for halvårs- og kvartalsrapporter er like. Daglig leder opplyser at styret ikke har gitt 

føringer for hvordan daglig leder skal rapportere, og hun rapporterer derfor både på økonomi og 

daglig drift som det etter hennes mening er viktig å rapportere på. 

 

Styreleder opplyser at styret styrer på bunnlinjen, og ikke detaljert på budsjett per konto. Videre 

pekes på at styret vurderer driftsutgifter og finansposter hver for seg. 

5.3.4 Budsjettendringer 

Budsjettet ble ikke regulert i 2014. I 2015 vedtok representantskapet budsjettreguleringer i sak 7/15, 

men det ble også gjennomført andre budsjettreguleringer i 2015. I revisjonsberetningen for 2015 

skriver12 selskapets revisor følgende i revisjonsberetningen: 

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 18 skal representantskapet vedta selskapets budsjett 

for kommende år. Styret for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene 

i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 2. 

Etter vår vurdering gjenspeiler ikke justert budsjett som fremkommer av «Regnskapsskjema – Drift» i 

det avlagte årsregnskapet de justeringer som er vedtatt av representantskapet i sak 7/15. Vi kan 

heller ikke finne vedtak fra styret på justeringene i budsjettet eller delegert myndighet til daglig leder. 

 

                                                

 

 
12

 Revisjonsberetning datert 15. mars 2016. 
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Bildet som tegnet seg i 2015 er ikke videreført i 2016. Budsjettreguleringen i 2016 er vedtatt13 av 

styret og følger opp representantskapets vedtak om disponeringen av overskuddet fra 2015. Daglig 

leder peker også på at det ikke ble gjennomført flere budsjettreguleringer i 2016 enn denne. 

 

Daglig leder opplyser videre at representantskapet gjennom selskapsavtalen har delegert14 

budsjettfullmakt til styret. Dette innebærer at budsjettendringer som går ut over den vedtatte 

rammen, må legges fram for representantskapet. Endringer innenfor rammen kan styret vedta 

(daglig leder). Styreleder opplyser at det i praksis ikke er gjennomført budsjettreguleringer av styret 

da disse sakene har blitt lagt fram for representantskapet til vedtak, med innstilling fra styret. 

 

Daglig leder viser videre til at styret valgte å forskuttere stillinger for å løse brukerøkningen (unngå 

avvisninger). Styrets innstilling/anbefaling var å gjøre fortløpende vurderinger av den samlede 

økonomiske situasjonen ved krisesenteret, der mulige omdisponeringer bør gjennomføres med sikte 

på å styrke bemanningen. I samme møte, sak 16/16, ble vedtak fattet om at styret skulle 

gjennomføre og legge fram for representantskapet en utredning av selskapets brukernivå i forhold til 

andre krisesentre. I representantskapsmøte 29. november 2016, sak 16/16, om økt bemanning ved 

Romerike Krisesenter ble det konkludert med at de økonomiske følgene av den nødvendige 

styrkingen av bemanningen følges opp i egen sak om budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. 

Styrkingen er innenfor rammene av den vedtatte økonomiplanen for 2016-2019, og ble forskuttert 

høsten 2016. 

 

Styret hentet midler til dette fra disposisjonsfondet15. Daglig leder har oppfattet det slik at styret i 

denne saken handlet på oppdrag fra eierne da det ikke er anledning til å avvise brukere etter 

krisesenterloven. Representantskapet vedtok at styret skulle løse dette, men innenfor den totale 

rammen av den tidligere vedtatte stillingsøkningen som skulle komme i 2017. Både daglig leder og 

styret visste at de gikk utenfor budsjettrammene da styret fattet vedtak om å forskuttere stillinger. Til 

revisjonen opplyses videre at dette ble gjort fordi eierne ga en klar bestilling om å sørge for at ingen 

brukere ble avvist, og styret tolket det slik at det var riktig å forskuttere stillingene og at styret hadde 

fullmakt til å bruke av disposisjonsfondet. 

 

Det ble ikke foretatt budsjettjusteringer for å dekke opp for de nye stillingene. På spørsmål om styret 

hadde fullmakt uten at budsjettjustering var lagt fram for representantskapet, opplyser daglig leder 

at styreleder oppfattet det slik at de hadde fått nødvendig fullmakt fra representantskapet. Dette 

spørsmålet ble også reist i representantskapet opplyser daglig leder, og der var det delte meninger 

blant eierne om dette. Styreleder opplyser at det lå utenfor fullmakten å gi daglig leder myndighet til 

å bruke av disposisjonsfondet. Tiltaket var imidlertid helt nødvendig å gjennomføre for å forhindre 

                                                

 

 
13

 Styresak 25/16 i møte 23.august 2016. 
14

 Daglig leder viser til punkt 4.2.3 i selskapsavtalen som omhandler «Styrets myndighet og oppgaver». Dette 

er også gjentatt i styreinstruksen. 
15

 Revisjonen bemerker at disposisjonsfondet utgjør 2,2 millioner kroner etter regnskapsavleggelsen for 2014, 

og regnskapsmessig står fondet med samme saldo per 31.12.2016. 
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avvisninger, og styret fulgte i realiteten opp et pålegg fra representantskapet selv om man ikke 

formelt gikk tilbake med en konkret budsjettregulering av dette.   

 

Daglig leder opplyser at hun i kraft av stillingen har fullmakt til å se sykepengerefusjoner og lønn 

under ett og kan ta inn vikarer for sykepengene. Fullmakten er ikke skriftlig nedfelt, noe styreleder 

bekrefter. Sykepenger budsjetteres ikke etter råd fra regnskapsfører. Daglig leder er enig i at dette 

resulterer i merforbruk på lønnspostene isolert sett fordi det heller ikke foretas budsjettregulering 

mellom sykepenger og lønn. 

 

Daglig leder peker på at det framover vil bli budsjettert/budsjettjustert i investeringsregnskapet til 

egenkapitalinnskudd i KLP. Nærmere om pensjon nedenfor.  

5.3.5 Regnskapet og regnskapsavleggelsen samt årsrapport og årsberetning 

Regnskapet føres og avsluttes av Lørenskog kommune som regnskapsfører. Daglig leder 

utarbeider styrets årsberetning og årsrapport. Notekrav ivaretas også av regnskapsfører. Styret har 

avlagt16 regnskapene innen gjeldende frister (15. mars) opplyser daglig leder. 

 

Regnskapet for 2014 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 589 767 skulle gå til reduksjon 

av kommunenes innbetaling i 2015. Regnskapet for 2016 ble lagt fram med forslag om at 

underskuddet på 840 618 skulle dekkes av disposisjonsfondet17, og det ble vedtatt. 

 

Regnskapet for 2015 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 1 702 430 skulle brukes til å 

dekke underskudd i investeringsregnskapet med 108 258 kroner (egenkapitalinnskudd i KLP) og det 

resterende til innbetaling av langsiktig gjeld (styrets årsberetning 2015). Dette opplyses også i 

saksframlegget til sak 8/1618, samt i styrets årsberetning for 2015: «[m]indreforbruk i 

investeringsregnskapet på kr. 2 053 276, benyttes til innbetaling av langsiktig gjeld». 

 

Representantskapet vedtok derimot at overskuddet på 1 702 430 kroner skulle brukes til å dekke 

egenkapitalinnskuddet i KLP (108 258 kroner) og at det resterende skulle tilbakebetales eierne 

(1 594 172 kroner). Representantskapets vedtak er fulgt opp i 2016. Representantskapet fattet ikke 

vedtak om de ubrukte lånemidlene/mindreforbruk i investeringsregnskapet (med i innstilling, utelatt i 

vedtaket). 

 

Regnskapet for 2016 viste, som nevnt foran, underskudd. I note til årsregnskap 2016 opplyses at 

selskapet har et premiefond19 på kr 1 081 069 som står hos KLP, og at dette kan benyttes til å 

                                                

 

 
16

 Årsregnskap 2014 den 15. mars 2015, 2015 den 15. mars 2016 og 2016 den 14. mars 2017. 
17

 Fondet reduseres til 1 361 858,-. Representantskapets vedtak 25.4.2017 sak 4/17. 
18

 Representantskapets møte 27.4.2016 
19

 Premiefondet tilhører kunden. Det inngår i KLPs forsikringsmessige avsetninger og en andel av selskapets 

overskudd skal overføres premiefondet. Kunden disponerer fondet, men kan normalt bare bruke dette til 

innbetaling av framtidig premie. 
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redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). Se nærmere om dette i vedlegg 1. 

Styreleder opplyser at styret ikke har tatt stilling til bruken av premiefondet.  

 

Selskapet tilbakebetalte, slik revisjonen forstår det, 2 053 276 kroner av ubrukte lånemidler i 2016. I 

noten opplyses at dette er ekstraordinære avdrag i 2016.  

 

I løpet av 2017 ble resterende ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver. Ubrukte lånemidler beløp 

seg til 108 259 kroner 31.12.2016 (note 8 til årsregnskap 2016).  

 

Styret skriver i sin årsberetning for 2014 at av likviditeten utgjør 11,1 millioner kroner lånte, men ikke 

anvendte, midler fra byggeprosjektet. «Styret ber administrasjonen om å nedbetale frie lånemidler 

hensyntatt påløpte ikke betalte kostnader» (styrets årsberetning 2014). 

5.4 Vurdering 

Revisjonen har undersøkt om selskapet har etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

om disse blir etterlevd i praksis. For å besvare dette har revisjonen lagt til grunn at selskapets 

system for økonomistyring sikres ved at følgende er etablert: 

 

 Reglementer og instrukser 

 Rutiner for virksomheten 

 Rutiner som sikrer støttefunksjoner 

5.4.1 Reglementer og instrukser 

Romerike Krisesenter IKS har på plass mange detaljerte prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. Det foreligger stillingsbeskrivelser for alle stillinger. 

Anvisningsmyndigheten er på plass og det foreligger beskrivelse av de kontroller som attestant og 

anviser skal foreta. 

 

Krisesenteret har en selskapsavtale som etter revisjonens vurdering avklarer roller og ansvar på 

overordnet nivå. Et økonomireglement som på overordnet nivå kunne beskrevet ansvarsfordelingen 

mellom daglig leder og styret, og mellom styret og representantskapet noe mer utfyllende enn det 

som er tilfelle, er ikke på plass20. Relevante punkter i et økonomireglement kan for eksempel være:  

 

 Reglementets formål 

 Beskrivelse av økonomisystemet 

 Roller og ansvar for daglig leder og styret 

 Overordnet om hvem fører regnskapet og rammene for dette  

 Kjøp av varer og tjenester (hvilke rammer som gjelder) 

                                                

 

 
20

 Arbeidet har startet opp, og revisjonen ble orientert om dette i en e-post 4.1.2018. 
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 Attestasjon og anvisning (nærmere om hva som ligger i disse funksjonene og hvilke 

kontroller som skal utføres) 

 Overordnet om lønnshåndtering 

 Årsbudsjett og økonomiplan, budsjettjusteringer og ansvarsbeskrivelse 

 Økonomisk rapportering – løpende og årsregnskap med noter og årsberetning, annen 

rapportering som f.eks. til KOSTRA og eventuelt andre registre samt ansvar og frister. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at styret ble gitt i oppgave å sette inn tiltak for å forhindre 

avvisninger i 2016, noe administrasjonen fulgte opp og har rapportert til både styret og 

representantskapet. Styret har fullmakt til å gjøre budsjettendringer innenfor rammen av årets 

budsjett slik dette er vedtatt av representantskapet. Revisjonens vurdering er at bruk av 

disposisjonsfondet ligger utenfor styrets fullmakter. Revisjonens undersøkelser viser også at de 

budsjetterte lønnsutgiftene og refunderte sykepengene dekket opp forskutteringen av stillinger, og 

at det således i realiteten ikke var behov for å bruke av disposisjonsfondet. Nærmere om dette 

under punkt 5.4.3. 

5.4.2 Rutiner og prosedyrer for virksomheten 

Krisesenteret har på plass rutiner for virksomheten. Revisjonens gjennomgang viser at det er 

utarbeidet en rekke detaljerte prosedyrer internt, og det foreligger en detaljert samarbeidsavtale 

med Lørenskog kommune som regnskapsfører. Revisjonens vurdering er at rutiner og prosedyrer i 

det store og hele er på plass. 

 

Revisjonen viser at pensjonsutgiftene har vært krevende for administrasjonen å få oversikt over. 

Nåværende pensjonsleverandør er KLP. Revisjonens gjennomgang viser at administrasjonen har 

arbeidet for å få bedre kunnskap om pensjon i 2016 og at det er større bevissthet om premieavvik 

og egenkapitalinnskudd enn tidligere. Revisjonens vurdering er at det er positivt at det er satt inn 

tiltak for å øke kunnskapen på området. Revisjonens vurdering er at egenkapitalinnskuddet skulle 

vært budsjettert, eventuelt budsjettregulert i løpet av året (forskrift om årsbudsjett § 2 b), og det er 

positivt at daglig leder har gitt uttrykk for at dette tas med for senere år. 

5.4.3 Budsjett, regnskap og rapportering 

Årsbudsjetter og økonomiplaner er vedtatt etter gjeldende frister, med et unntak i 2016 da saken ble 

utsatt av representantskapet.  

 

Regnskapene er avlagt innen 15. mars. Etter gjeldende bestemmelser skal regnskapet avlegges 

innen 15. februar, men det oversendes da i praksis til revisjon. Regnskapsfører har fått frist 15. 

februar for å sende årsregnskapet til revisjon. Regnskapet skal revideres innen 15. mars. I praksis 

oversendes regnskapet til revisjon innen frist 15. februar. Styret avlegger regnskapet i styremøte 15. 

mars og revisors beretning undertegnes og overleveres samtidig. Årsregnskapet oversendes 

deretter representantskapet til vedtak. Selv om fristen for å avlegge regnskapet ikke overholdes, 

mener revisjonen dette er en praktisk tilnærming som er tilfredsstillende.  
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Budsjettforskriftens krav er at representantskapet fastsetter bindende økonomiske rammer som 

styret deretter setter opp i et fullstendig årsbudsjett etter samme oppstillingsplan som 

resultatregnskapet. Etter revisjonens vurdering er dette ivaretatt ved at budsjett og økonomiplan 

legges fram for representantskapet til vedtak etter samme oppstillingsplan som resultatregnskapet. 

Revisjonen legger videre til grunn at daglig leder kan fordele det vedtatte årsbudsjettet detaljert på 

de enkelte kontoer og informere styret. Revisjonens vurdering er at det rapporteres til styret på 

budsjett og regnskap både på overordnet nivå og på kontonivå.  

 

Revisjonen vurderer at budsjettjusteringer foretas ved behov og legges fram for representantskapet 

til vedtak. Styrets vedtak om å disponere disposisjonsfondet i 2016 ligger som nevnt utenfor de 

fullmakter som er lagt til styret i lov (IKS-loven § 19 og forskrift om årsbudsjett § 2) og 

selskapsavtale.  

 

Revisjonen viser at styret ikke har vedtatt de nærmere rammer for hvilke budsjettendringer som kan 

foretas administrativt, for eksempel om daglig leder har fullmakt til å disponere merinntekter på 

sykepengerefusjoner til å ansette arbeidskraft, eller om det er delegert til daglig leder å sette opp 

budsjettet detaljert på den enkelte konto. 

 

Det er ingen delegering som sier noe om hvilke budsjettposter administrasjonen kan se i 

sammenheng. For eksempel kunne en slik delegering til daglig leder gå ut på å se poster som hører 

til under samme hovedpost i sammenheng. Revisjonen har under punkt 5.4.1 over pekt på noen 

punkter som det kan være naturlig å ta inn i et overordnet økonomireglement, og viser for øvrig til 

det. Revisjonens vurdering er videre at selskapet ikke synes å ha tatt stilling til bruken av 

premiefondet i KLP. Et eventuelt vedtak må pensjonsleverandøren underrettes om slik at deler av 

den årlige premien kan dekkes av premiefondet fra året før. Premiefondet tilføres årlig midler, 

anslagsvis kan det dreie seg om rundt 50 - 80 tusen kroner årlig for et selskap på krisesenterets 

størrelse. Premieinnbetalingen kan reduseres med midler som tilføres premiefondet. Det betales 

ikke arbeidsgiveravgift av premie som dekkes av premiefondet. Etter revisjonens vurdering ligger 

det i tillegg en skjult reserve i saldoen på premiefondet hos KLP på rundt en million kroner per 

31.12.2016. 

 

Styret styrer «på bunnlinjen». Revisjonen antar dette er årsaken til at årsrapporten fokuserer på at 

underskuddet i 2016 for en stor del skyldtes en pensjonsregning som kom overraskende mot slutten 

av året. Revisjonen har i vedlegg til denne rapporten vist at lønnsbudsjettet og inntektsførte 

sykepenger ga dekning for lønnsutgiftene i 2016. Revisjonen har forståelse for det bildet som 

tegnes i årsrapporten i og med at man styrer på bunnlinjen. I årsrapportene er opplysningene om 

tilbakebetaling av overskytende lånemidler ikke konsistent omtalt, men dette har ingen stor 

betydning. Selskapet har ikke lenger noen ubrukte lånemidler, og betaler renter og avdrag på de 

lånemidlene som gikk med til å bygge det nye krisesenteret.   

 

Det er reist spørsmål om krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som 

kommunene. Revisjonen mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som 

kommunene. Kommunene får føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å 
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uttale seg om en deflator alltid skal ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 %. Andre 

behovsendringer som nye stillinger, inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram 

særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  

 

Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 
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VEDLEGG 1 – REGNSKAPSANALYSE 

Innledning og oppsummering 

Romerike Krisesenter IKS skal sørge for et heldøgns krisesentertilbud til kommunene på Romerike i 

tråd med selskapsavtalen, krisesenterloven og andre statlige føringer og Romerike Krisesenter IKS 

understreker lovens krav i sine planer og krisesenteret arbeider innenfor virksomhetens formål. 

Regnskapsmessig overforbruk er tilbakeført eierne i tråd med representantskapets vedtak, mens 

underskudd er vedtatt dekket av disposisjonsfondet i krisesenteret.  

 

Revisjonen har analysert budsjett og regnskap detaljert på hovedpostnivå. Analysen viser: 

 Disposisjonsfondet og selskapets handlingsrom reduseres når overskudd tilbakeføres eierne 

og underskudd dekkes av disposisjonsfondet.  

 Resterende lånegjeld per 31.12.2016 var på rundt 41 millioner. Av opprinnelig låneopptak på 

55 millioner er ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver i sin helhet ved flere innbetalinger, 

senest i 2017. 

 Inntektene overføres fra kommunene som eier Romerike Krisesenter IKS i tråd med 

budsjettvedtak i representantskapet og vedtatt fordelingsnøkkel i selskapsavtalen (basert på 

folketall 1.1.2014, avtalens punkt 3).  

 Overskudd i 2014 og 2015 ble tilbakebetalt eierne i 2015 og 2016. Dette reduserte 

overføringene fra kommunene. Tilsvarende beløp ble stilt til selskapets disposisjon ved bruk 

av fond. 

 De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 Lønn- og sosiale utgifter og refunderte sykepenger viste små avvik mot budsjett i 2016. Det 

gjennomføres normalt ingen budsjettreguleringer av lønnsposter og sykepengerefusjon. 

 Daglig leder forskutterte bemanningsøkningen, som lå inne i økonomiplanen fra 2017, 

høsten 2016 med 3 stillinger. Daglig leder fulgte med dette opp styrets vedtak. Som vist i 

foregående kapittel gikk styret ut over sine fullmakter da det er representantskapet som har 

nødvendig fullmakt til å stille til rådighet midler fra disposisjonsfondet. 

 Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. 

Økningen er ikke videreført i budsjettet for 2017 da budsjettet igjen er på 2016-nivå med 3,2 

millioner kroner. 

 Finanspostene viser at renteinntekter ikke budsjetteres samt lavere renteutgifter og avdrag 

på lån enn budsjett. Totalt ble renter og avdrag regnskapsført med 2,1 millioner kroner mot 

budsjettert 2,5 millioner i 2016. 

 Det er ingen andre bevegelser i investeringsregnskapet for 2016 enn egenkapitalinnskudd 

(108 tusen kroner), men dette er ikke budsjettert (hittil). 

 Romerike Krisesenter IKS mottar gaver. Gavemidler avsettes til bundet fond og tas til inntekt 

etter hvert som midlene brukes. Dette påvirker ikke regnskapsresultatet. 

 Regnskapet gikk med overskudd i 2014 (600 tusen kroner) og 2015 (1,7 millioner kroner) og 

med underskudd i 2016 (900 tusen kroner). 
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 Regnskapsresultatet forklares i styrets årsrapport. Det styres på «bunnlinjen». Dette 

forklarer at det legges stor vekt på pensjonsinnbetalingene i styrets årsberetning fordi dette 

var et krav som kom overraskende på selskapet på et sent tidspunkt i 2016. 

 Kommunene rapporterer om krisesenterdrift til SSB hvert år. De fleste kommunene 

rapporterer netto tilskudd (opprinnelig budsjett fratrukket andel av overskudd), mens andre 

rapporterer opprinnelig budsjett eller andre tall. Det naturlige vil være å rapportere det som 

faktisk føres i regnskapet (netto tilskudd) slik de fleste av kommunene gjør.  

Regnskap og resultatutvikling 

Tabellen under viser noen nøkkeltall fra regnskapet for de tre sist avlagte regnskapsår: 

 

Tabell 13 Nøkkeltall fra regnskapene  

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, årsregnskap 2014, 2015 og 2016 

 

Tabellen over viser at driftsinntektene økte fra 2014 til 2015, noe som henger sammen med at nytt 

krisesenterbygg ble tatt i bruk sommeren 2014. Driftsregnskapet for 2014 (0,6 millioner kroner) og 

2015 (1,7 millioner kroner) viser overskudd (regnskapsmessig resultat). I 2016 (0,8 millioner kroner) 

ble regnskapsresultatet negativt (underskudd). I kapittel 4 kommer vi nærmere inn på regnskapene. 

 

Balansen viser at egenkapitalen er redusert i perioden, fra 3,7 millioner per 31.12.2014 til 2,2 

millioner kroner per 31.12.2016). Egenkapitalen påvirkes først og fremst av de årlige 

overskudd/underskudd og disponeringen av disse. Driftsinntektene utgjør 11,5 prosent av 

disposisjonsfondet (2,2 millioner kroner) per 31.12.2016.  

 

Romerike Krisesenter IKS - nøkkeltall 2014 2015 2016 

Driftsregnskapet 

Sum driftsinntekt 15,3 19,4 19,1 

Brutto driftsresultat 2,3 1,9 -1,7 

Ordinært resultat (før interne finansieringstransaksjoner) 0,8 1,0 -2,4 

Regnskapsmessig resultat 0,6 1,7 -0,8 

Balansen 

Sum egenkapital 3,7 5,7 2,2 

Sum langsiktig gjeld 59,4 51,2 50,1 

Sum anleggsmidler 49,3 50,2 50,1 
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Langsiktig gjeld består av lån til bygging av krisesenteret (41,7 millioner kroner per 31.12.2016 

2016) og pensjonsforpliktelser.   

 

Sum anleggsmidler består blant annet av faste eiendommer og anlegg (41,1 millioner kroner per 

31.12.2016), utstyr, maskiner og transportmidler (1,7 millioner kroner per 31.12.2016). 

Analyse av budsjett og regnskap 2014 – 2016 

Revisjonen har valgt å dele opp analysen av budsjett og regnskap etter en inndeling i områder. I 

innledningskapitlet har revisjonen vist utviklingen i selskapets regnskap i perioden 2014 – 2016 helt 

overordnet. I denne analysen går vi nærmere inn på dette. I tillegg tar vi med et punkt om 

investeringsregnskapet og litt om rapportering til KOSTRA. 

Inntektene og bruk av avsetninger 

Romerike krisesenter IKS får sine inntekter fra kommunene. Det er kommunene som har ansvar for 

å sørge for et krisesentertilbud. Fra 2011 ble som nevnt statstilskuddet21 til krisesentrene innlemmet 

i rammetilskuddsmodellen og overført kommunene (Justis- og beredskapsdepartementet 2013).  

 

Nedenfor ser vi nærmere på inntektene i perioden 2014 – 2016. Bruk av avsetninger er tatt med 

fordi dette øker krisesenterets inntekter 

 

Tabell 14 Inntektsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – inntekter og bruk av avsetninger 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

      

Fra kommunene 17 384 17 384 18 978 17 888 14 201 

Momskompensasjon 837 400 400 535 318 

Sykepenger 739 - - 773 348 

SUM REFUSJONER 18 960 17 784 19 378 19 196 14 907 

Bruk av avsetninger* 1 594 1 594 0 590 0 
 

Kilde: Data fra regnskapene. *Bruk av avsetninger er konto 19300 i regnskapet, andre avsetninger (gavefond) ikke med i 

tallene som presenteres i tabellen. Tatt med den delen av beløpet som kompenserte tilbakebetalingene til kommunen.  

 

Den årlige inntektsøkningen skyldes for det første at innbetalingene fra kommunene har økt i tråd 

med de avtaler som er inngått mellom selskapet og eierkommunene i perioden 2014 – 2016.  

                                                

 

 
21

 Se nærmere om dette i rapportens innledning. 
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Kommunene innbetalte opprinnelig budsjetterte tilskudd i 2014, men reduserte driftstilskuddene i 

2015 og 2016. Representantskapet har vedtatt22 at overskuddene fra 2014 og 2015 tilbakebetales til 

eierne. Dette ble gjort ved å redusere innbetalingene til selskapet fra kommunene. Samtidig ble 

tilsvarende midler stilt til selskapets disposisjon ved at det ble budsjettert med bruk av fond.  

«Underskuddet»23 i investeringsregnskapet i 2015 reduserte det beløpet som kommunene indirekte 

fikk tilbakebetalt24.  

 

Driftsbudsjettet for 2016 er, med unntak av det som framkommer i avsnittet over, i tråd med 

opprinnelig budsjettert. På inntektssiden mottok selskapet mer i momskompensasjon enn 

budsjettert samt sykepenger. Regnskapet for 2016 viser at sum refusjoner ble noe over 6 prosent, 

eller 1,2 millioner kroner, høyere enn justert budsjettert. Av dette utgjør 739 tusen kroner refunderte 

sykepenger. Sykepenger er ikke budsjettert slik tabellen ovenfor viser. 

 

Romerike Krisesenter IKS mottar også gaver25. Gavemidlene avsettes til fond, og bruken av 

midlene tas av fondet. Dette budsjetteres ikke, men inntektene og bruken av gavemidlene føres i 

regnskapet. Fondet er bundne midler som regnskapsmessig holdes atskilt fra selskapets øvrige 

midler. Mottatte gaver har ligget på mellom 100 og 200 tusen kroner de siste årene. 

Lønn 

Økningen på 4 årsverk i 2017 ble forskuttert med ansettelse i 3 fagstillinger høsten 2016. En økning 

i antall årsverk (4 årsverk) var det tatt høyde for i budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020. Daglig 

leder opplyser at forskutteringen ble iverksatt som tiltak på bakgrunn av representantskapets vedtak 

(representantskapssak 10/16 27.4.2016): 

Styret pålegges å iverksette tiltak i 2016 innenfor styrets myndighet for å forhindre avvisninger som 

er i strid med lovens intensjon. Disse skal vurderes uavhengig fra det allerede foreliggende forslag 

om bemanningsøkning for 2017. 

Styret vedtok deretter følgende 31.5.2016: 

Styret gir daglig leder fullmakt til å foreta nødvendige tiltak for ansettelser innenfor de økonomiske 

rammene, for å unngå avvisninger. Det gis tillatelse til oppdekking fra driftsfond. 

Lønnsutviklingen i selskapet, inklusive sosiale utgifter, er vist i tabellen under. 

                                                

 

 
22

 Vedtak i representantskapet i forbindelse med behandlingen av regnskapssaken for regnskapsårene 2014 

(sak 3/15) og 2015 (sak 8/16) og fulgt opp med budsjettregulering vedtatt av styret (25/16). 
23

 Dette gjelder innbetaling av egenkapitaltilskudd i KLP (108 tusen kroner). Regnskapsmessig skal dette 

bokføres i investeringsregnskapet, og det kan ikke lånefinansieres.  
24

 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 (1 702 430) minus underskudd i investeringsregnskapet i 2015 

(108 258) = tilbakebetaling til kommunene (1 594 172,-). 
25

 Ikke tatt med i tabellen. 
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Tabell 15 Lønnsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – lønn 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Lønn og sosiale utgifter 14 079 13 533 13 533 12 230 10 226 
 

Kilde: Regnskapsdata 

 

De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2014, og regnskapet viste merforbruk på lønn og sosiale utgifter 

med noe i underkant av 0,5 millioner kroner. 

 

I 2015 ble lønn justert opp med 585 tusen kroner til 13 millioner kroner (budsjettregulering26). 

Regnskapet viste til slutt et mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter i underkant av 0,8 millioner 

kroner holdt opp mot regulert lønnsbudsjett (regnskap 2015). 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2016. Som nevnt ovenfor ga imidlertid styret daglig leder fullmakt 

til å dekke opp for ekstra stillinger fra selskapets driftsfond. Daglig leder informerte styret i august 

2016 om at prognosen for økte lønnsutgifter lå på rundt 0,6 millioner kroner. Revisjonen har 

beregnet at dersom selskapet hadde regulert budsjettet for 2016, ville avviket mellom budsjett og 

regnskap vært på 0,4 prosent. Avviket mellom budsjett og regnskap for 2016 ble, slik regnskapet 

viser, på 4 prosent eller 0,5 millioner kroner.  

 

Selskapet har inntektsført sykepenger. Sykepengene utgjorde 0,7 millioner kroner både i 2015 og 

2016 mot 0,3 millioner kroner i 2014. Sykefraværet var i gjennomsnitt på 8,6 prosent i 2016 mot 9,5 

prosent både i 2014 og 2015 (årsrapporter).  

 

Daglig leder opplyser at sykepenger ikke budsjetteres27 og det er heller ikke gjennomført 

budsjettreguleringer mellom sykepenger og lønn (budsjett og regnskap). Daglig leder opplyser i 

intervju at hun har fullmakt til å se lønn og sykepenger under ett, og at dette er i samsvar med vanlig 

kommunal praksis. Justert for sykepenger viser revisjonens beregninger et mindreforbruk på lønn 

inkludert sosiale utgifter28 i 2016.    

                                                

 

 
26

 Representantskapssak 7/15. 
27

 Romerike Krisesenter IKS budsjetterer ikke sykepenger etter føringer fra regnskapsfører (Lørenskog 

kommune), men daglig leder har spurt om dette ved flere anledninger (intervju med daglig leder). 
28

 Nærmere 0,2 millioner kroner eller 1,4 prosent (mindreforbruk) korrigert for sykepengerefusjon i 2016. 
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Kjøp av varer og tjenester med mer 

Kjøp av varer og tjenester omfatter blant annet faglig veiledning, transportutgifter og leasingbil, 

strøm, forsikring av bygg og ansatte, kommunale gebyrer, kontingenter/medlemskap, inventar, 

vedlikehold, service- og renholdsutgifter, revisjons- og regnskapshonorar, konsulenthonorar og 

tolketjenester.  

 

 Tabell 16 Kjøp og overføringer 

Romerike krisesenter IKS – kjøp av varer og tjenester med mer 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Varer og tjenester 4 378 3 115 3 115 3 201 2 448 

Andre utgifter 28 45 45 3 55 

Momskompensasjon 838 400 400 535 318 

Overføring til private 61 50 50 47 10 
 

Kilde: Data fra regnskap 

 

Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. I budsjettet 

for 2017 er det budsjettert med 3,2 millioner til kjøp av varer og tjenester, noe som etter revisjonens 

mening tyder på at det i 2016 påløp relativt store engangsutgifter. 

 

For 2016 viser regnskapet for kjøp av varer og tjenester et merforbruk på 41 prosent eller 1,3 

millioner kroner mot regulert budsjett. De største avvikene gjelder inventar, vedlikehold og 

konsulenthonorar. Dette forklares nærmere i årsrapporten for 2016 slik: styrevedtak 29/15 om bruk 

av konsulenttjenester, reparasjon av inventar på et bad og utskifting av død hekk29).  

 

Andre utgifter omfatter bedriftshelsetjeneste og andre kjøpte tjenester30.  

 

I tillegg viser tabellen merverdiavgift og bidrag (overføringer til private)31.  

 Momskompensasjonen er høyere enn budsjettert, noe som henger sammen med kjøp av 

varer og tjenester. Momskompensasjon framkommer regnskapsmessig både som utgift og 

inntekt. 

 Overføringer til private gjelder primært bidrag til brukere ved reetablering. 

                                                

 

 
29

 Hvorvidt utgiftene til beboerbad og hekk refunderes som garantisak, er til vurdering (årsrapport 2016). 
30

 Revisjonen tviler sterkt på at konto 13702 og 13720 brukes korrekt. Kjøp av bedriftshelsetjeneste inngår i 

egenproduksjon under andre tjenester (art 270) (kostraveileder 2016, 90). Kjøp på konto 13702 gjelder 

ordinære kjøp, og skal plasseres innenfor artsseriene 11000 eller 12000. 
31

 Sum budsjetterte overføringer: 500 000,-, herunder 50’ avsatt til senere fordeling. Regnskapsført 898 000,-.  
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Finansposter 

 

Tabell 17 Renteinntekter, renteutgifter, avdrag og avskrivinger 

Romerike krisesenter IKS – finansposter 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Renteinntekter -187 0 0 -404 -661 

Renteutgifter 752 850 850 1 088 1 235 

Avdragsutgifter lån 1 556 1 600 1 600 1 713 917 

Motpost avskrivinger -1 522 -1 460 -1 460 -1 522 - 

Sum finansposter 598 990 990 875 1 491 

Sum ekskl. avskrivinger 2 121 2 450 2 450 2 397 1 491 
 

Kilde: Data fra regnskap. Renteutgifter: Inkluderer forsinkelsesrenter. Alle tall i hele tusen. 

 

Både rente- og avdragsutgifter på lån budsjetteres noe høyere enn regnskapsført. Daglig leder 

opplyser at det er enkelt å budsjettere renter og avdrag, og at det legges inn en margin med tanke 

på renteøkninger. Renteinntekter på bankinnskudd budsjetteres ikke, noe som framkommer av 

tabellen ovenfor. Samlet gir dette et mindreforbruk mot budsjett på nærmere 0,4 millioner kroner i 

2016. Finanspostene viser mindreforbruk mot budsjett også i 2014 og 2015. 

 

I forbindelse med oppføringen av nye lokaler, ble selskapet innvilget en låneramme på 55 millioner. 

Lånet er tatt opp i Kommunalbanken. Nedbetalingstiden er 30 år og lånet er tatt opp med flytende 

rente. I budsjett 2017 opplyses om effektiv rente for tiden på 1,808 prosent (budsjett 2017). 

 

Når det gjelder avskrivinger vises til rapportens punktet om investeringsregnskapet nedenfor. 

Avsetninger og regnskapsmessig resultat 

Når regnskapet avsluttes og ordinært resultat foreligger, bokføres avsetninger og bruk av 

avsetninger, fond samt overføringer til investeringsregnskapet. Deretter framkommer 

regnskapsmessig mindre-/merforbruk (regnskapsmessig overskudd eller underskudd). 
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Tabell 18 Avsetninger og regnskapsresultat 

Romerike krisesenter IKS – avsetninger og resultat 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Ordinært resultat 2 397 1 859 265 -982 -784 

Avsetning til gavefond 144 0 0 197 368 

Avsetning til disp.fond     424 

Bruk av gavefond -123 -265 -265 -327 -173 

Bruk av overskudd -1 702 - 1 702 0 -590 -424 

Overføring til inv.regnskap 108 108 0 0 0 

Regnskapsmessig 

mindreforbruk 

 0 0 1 702 590 

Regnskapsmessig 

merforbruk 

823 0 0   

 

Kilde: Data fra regnskapene. Alle tall i hele tusen. 

 

Tabellen ovenfor viser hvordan regnskapsresultatet framkommer. Etter korrigering for interne 

finansieringstransaksjoner (avsetninger og bruk av avsetninger, samt overføring til 

investeringsregnskapet) viser regnskapet underskudd i 2016 og overskudd i 2015 og 2014. Bruk av 

tidligere års overskudd viser representantskapets disponering av overskuddene fra foregående år.  

 

Avsetninger og bruk av avsetninger er regnskapsført i tråd med budsjett i 2016 og 2015, men det er 

ikke budsjett i 2014 på disse postene. Bruk og avsetninger til gavefond (bundet fond) skal bokføres 

og det er ikke krav om budsjett. 

 

Avlagt regnskap for 2016 viser underskudd (regnskapsmessig merforbruk). Styret viser i 

årsrapporten til at «[d]ette inkluderer amortisering av premieavvik på pensjoner for 2015 på kr 

330 753 og 2016 med kr 43 488.» I tillegg viser styret til merforbruk på kjøp av varer og tjenester (se 

nærmere om dette ovenfor). Videre opplyses at selskapet har et premiefond på kr 1 081 069 som 

står hos KLP, og at dette kan benyttes til å redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). 

Investeringsregnskapet 

Romerike Krisesenter IKS har oppført nytt bygg og tok det i bruk sommeren 2014. Investeringene er 

aktivert og avskrives årlig. Investeringene er aktivert med 45,8 millioner kroner fordelt på 

hovedbygg, tomt, tekniske anlegg, kennelanlegg, inventar og IKT-utstyr.  
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Rapportering til KOSTRA 

Romerike Krisesenter IKS har rapporteringsplikt til KOSTRA. Oppslag i regnskapet viser at i tillegg 

til obligatoriske funksjoner i tilknytning til pensjon, momskompensasjon i investeringsregnskapet og 

avskrivninger, brukes funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. 

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører skal rapportere regnskapet til SSB. I tillegg er 

kommunene pålagt å rapportere noen opplysninger til SSB på eget skjema. Kommunene skal blant 

annet rapportere om hvor mye kommunen bruker på krisesentertjeneste. I tabellen nedenfor har vi 

sammenholdt opplysningene i årsrapportene til Romerike Krisesenter IKS (note 3) med beløpene i 

KOSTRA. 

 

Tabell 19 Kommunenes bidrag til Romerike Krisesenter IKS 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Overført  KOSTRA Overført KOSTRA Overført KOSTRA 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 - 1 019 629 - 990 878 - 

Eidsvoll 1 192 884 - 1 502 611 1 552 152 1 460 242 - 

Fet 582 241 758 000 733 418 - 712 737 778 098 

Gjerdrum 326 623 - 411 429 - 399 828 - 

Hurdal 142 010 148 940 1 780 882 184 780 173 838 189 780 

Lørenskog 1 831 929 - 2 307 582 - 2 242 514 - 

Nannestad 610 643 - 769 194 - 747 505 - 

Nes Ak. 1 065 075 - 1 341 617 - 1 303 787 - 

Nittedal 1 178 683 1 028 848 1 484 723 1 481 377 1 442 858 1 250 000 

Rælingen 880 462 - 1 109 070 1 114 800 1 077 797 - 

Skedsmo 2 698 190 - 3 398 764 - 3 302 927 - 

Sørum 894 663 880 460 1 126 959 1 103 884 1 095 181 977 621 

Ullensaker 1 704 120 1 832 430 2 146 587 2 161 588 2 086 059 - 

Enebakk 284 020 Na 357 764 Na 347 677  Na 

Sum overført 14 201 000  17 888 233  17 383 828  
 

Kilde: Romerike Krisesenter, årsrapportene 2014, 2015 og 2016 (kolonne overført) og KOSTRA tabell 07794/04687. (Gule 

felt: kommunene har oppgitt opprinnelig budsjetterte tall for 2016). Enebakk kommune er oppført som NA da det ikke er 

mulig å skille mellom kommunens bidrag til krisesenteret i Follo. 

 

Revisjonen forutsetter at krisesenterets opplysninger i note 3 er korrekt. Tabellen viser avvik for 

enkelte kommuner. Dette tyder på feil i kommunenes rapportering. Revisjonen peker på at dette kan 

skyldes skrivefeil eller bokføringsfeil. Når et IKS tilbakefører overskudd til sine eiere, følger det av 

god kommunal regnskapsskikk at dette bokføres med de nettobeløpene som faktisk blir overført. Ni 

av 13 kommuner har innrapportert kommunens tilskudd i tråd med dette. 
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VEDLEGG 2 – KONTROLLKRITERIER  

Innledning  

Revisjonenes innsamlede data i denne eierskapskontrollen skal vurderes opp mot ulike kilder som 

regulerer og setter krav til hva som anses som god eierstyring. I dette prosjektet vurderes data opp 

mot:  

 

 Lover og forskrifter  

 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring:  

o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  

o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden Norsk 

anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 

kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer  

 Annen anerkjent teori om eierstyring  

 Deler av selskapets egne rutiner og selskapets vedtekter er også brukt som 

vurderingskriterier.  

 

Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere 

selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den 

sammenheng de er relevante. 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

Denne selskapsformen er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-

loven). Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. Avtalen er det rettslige 

grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir 

etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet. 

 

Representantskapet er det øverste organet i selskapet og skal ha minst én representant fra hver 

kommune. Representantene velges av kommunestyrene/fylkestingene selv. Det enkelte 

kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer 

at flertallet i kommunestyret/fylkestinget kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal 

stemme i representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan 

behandles av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å 

fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av 

representantskapet. 

 

Representantskapet utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med 

unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene 

deres. 
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Om krisesenterloven 

Det å drive krisesenter ble en lovpålagt oppgave for kommunene fra 01.01.2010. Formålet med 

krisesenterloven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold i nære relasjoner.  

 

Krisesenterloven § 2 sier noe om kravet til innholdet i krisesentertjenesten. Tilbudet skal gi brukerne 

støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Krisetilbudet skal 

omfatte et heldøgns krisesenter eller et tilsvarende trygt botilbud, et dagtilbud, en døgnåpen 

krisetelefon, og et tilbud om oppfølging i reetableringsfasen. Krisesentertilbudet skal bestå av alle 

de fire tjenestene. 

 

Kommunen kan selv velge hvordan de vil drive og organisere tilbudet, og kan for eksempel delta i 

interkommunalt samarbeid. Forutsetningene er likevel at kommunen organiserer krisesentertilbudet 

på en tjenlig og tilfredsstillende måte ut fra de behovene brukerne har. 

Anbefalinger for god eierstyring 

Generelt om eierstyringsprinsipper 

Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan 

eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke 

bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingen og holdningen bør være: 

– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger anbefalingene.  

 

Det er for denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av 

dette er tatt inn i rapportens kapittel fire.  

 

I den oppdaterte versjonen32 omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS anbefalinger for god 

eierstyring: 

  

                                                

 

 
32

 November 2015 
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Nærmere om eiermeldinger  

Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere 

kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne 

rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for 

å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  

 

Resch-Knudsen sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 

En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre 

forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative 

eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder 

spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom 

kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som 

tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av 

dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør 

også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  

2. Vurdering og valg av selskapsform  

3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  

6. Gjennomføring av eiermøter 

7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  

8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  

10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  

11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  

12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  

13. Styresammensetning i konsernmodell  

14. Oppnevnelse av vararepresentanter  

15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  

16. Godtgjøring til styrerepresentanter  

17. Registrering av styreverv 

18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  

19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  

20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 

21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  
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administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som 

eier av selskaper.
33

 

I KS anbefaling for god eierstyring34 heter det at en eierskapsmelding minimum bør inneholde: 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

styringsdokumentene. 

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

 

Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport35 om eierskap på oppdrag fra Kommunenes 

Sentralforbund. Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt 

man lykkes i en prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 

 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  

o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig 

å ha politisk tilslutning til, dvs. hvilke overordnede premisser kommunen legger til 

grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg 

selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av 

styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 

o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 

selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  

 Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

 Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  

Om eiermeldingen på Øvre Romerike 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) har utarbeidet en eiermelding, «Eierpolitikk for kommunene i ØRU», 

vedtatt av alle kommunene. Eiermeldingen bygger i hovedsak på tema utarbeidet av KS Eierforum 

anbefaler for eiermeldinger. 

 

Meldingen er delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for eierstyring 

(eierskapspolitikk) og en del med oversikt over selskapene kommunen eier (eierskapsstrategier).  

Under meldingen del I om eierskapspolitikken er det satt opp 10 overordnede prinsipper for 

eierstyring i ØRU-kommunene36. De 10 prinsippene er: 

 

                                                

 

 
33

 Resch-Knudsen, 2011, s.163 – 164 
34

 KS 2015 
35

 Telemarksforskning for KS, 2008, «Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid med 

kommunene», s. 13 flg. 
36

 Eierpolitikk for kommunene i ØRU, 2014, s. 3 
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1. Eierne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er 

ansvarlig for realisering av målene. Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig 

forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.  

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

kortsiktige og langsiktige behov.  

3. Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor selskapene gjennom 

eierorganene. Eierne skal som hovedregel være representert ved ordfører.  

4. Det skal være åpenhet knyttet til ØRU-kommunenes eierskap og til selskapenes virksomhet 

basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i 

representantskap, generalforsamling mv.  

5. Representantskapet/generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer 

begrunnet forslag til representantskapet/generalforsamlingen. Rådmannsutvalget får 

ansvaret for å legge frem forslag til aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal 

settes sammen av to representanter fra representantskapet. Dette gjelder for 

styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. Habilitetsreglene skal ivaretas.  

6. Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra 

selskapets egenart og formål med eierskapet.  

7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene 

og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets 

kompleksitet.  

8. Lønnsnivået og -utviklingen i de interkommunale selskapene skal være i samsvar med 

praksis i eierkommunene.  

9. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for 

risikostyring i forhold til selskapets karakter.  

10. Normer og verdier skal være i tråd med kommunenes etiske retningslinjer. 

 

Det kommer videre frem at ØRU kommunene legger opp til aktiv bruk av selskapsvise eierstrategier 

(s. 4). Eierskapsmeldinger og eierstrategien skal legges frem for de enkelte kommunestyrene årlig 

(s. 8).  

 

I del II av eiermeldingen, utarbeidet i 2014, gis en oversikt over alle selskapene kommunene eier. I 

tillegg gis det spesifikke eierstrategier for de IKSene kommunene eier sammen. 

 

Det er utformet eierstrategier for følgende selskaper: 

 Eierstrategi Romerike krisesenter IKS 

 Eierstrategi Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

 Eierstrategi Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

 Eierstrategi Digitale Gardermoen IKS 

 Eierstrategi Romerike Revisjon IKS 



15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00067-8 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 73 

 

Eierstrategi og selskapsstrategi – sentralt for å lykkes 

Samspilltriangelet37 er satt opp for å beskrive forholdet mellom eier, styret og daglig leder i et 

selskap: 

 
Figur 3 samspilltriangelet 

 

I guiden heter det følgende om samspillet mellom eier, styret og daglig ledelse: 

Triangelet fokuserer på at det å synliggjøre og lykkes med god eierstyring og selskapsledelse 

forutsetter at det mellom de tre mest sentrale funksjonene i virksomheten er etablert et samspill, og 

at dette fungerer. I dette ligger det å være enige om det å forstå: 

 Hva man ønsker med selskapet og den virksomheten som skal drives 

 Hvilken retning selskapet skal velge (strategi) 

 Hvordan selskapet/virksomheten skal lykkes med å komme dit 

 Hvordan resultatene skal måles 

I en eierskapskontroll er det eierne og deres rolle som står i sentrum. Veilederen gir en god 

oppsummering av hva eierskap i kommunal sektor handler om: 

Eierne må etter vår oppfatning alltid være synlige på hvorfor de eier, og sørge for at ledelsen handler 

i tråd med deres interesser. 

                                                

 

 
37

 PwC 2011 – «Din guide til ansvarlig eierstyring og selskapsledelse», s. 17 

Styret 

Ledelse 

Selskap 

Eier 
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For at de tre hovedfunksjonene i triangelet skal lykkes er det således viktig at eierne informerer og 

kommuniserer grundig hvorfor de ønsker å eie virksomheten og hva de forventer å få ut av sitt 

eierskap. 

For kommuner som eier interkommunale selskap sammen som har et samfunnsoppdrag de skal 

løse på vegne av sine eiere, er det svært viktig at eierstrategien er samordnet og kommunisert til 

selskapet.  

 

Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier: 

[…] det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. 

[…] Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte 

selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I 

selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt 

eierskap.
38

 

Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 

Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. 

Det mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom 

formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap, 

gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. […] Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå 

som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?
39

 

Det at eierne har definert et klart formål og rammer for selskapet i selskapsavtalen/vedtektene er 

svært viktig, og dette bidrar til å danne rammen for de eierstrategier som legges for selskapet. 

 

En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og 

tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidra som en oversikt over den samlede 

kommunale virksomhet som igjen virker inn med mer åpenhet/transparens til omverdenen. 

 

Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 

forankres/behandles. Flere kommuner har derfor en eierstyringssekretariatsfunksjon som skal sørge 

for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige behandlinger i kommunen. Som eksempler 

kan nevnes at det gis instruks til kommunenes representant til 

generalforsamling/representantskapsmøte eller saker som gjelder endring av 

selskapsavtalen/vedtektene undergis nødvendig koordinering og legges frem for kommunestyret.  

                                                

 

 
38

 Resch-Knudsen, 2011, Kommunalt eierskap – roller, styring og strategier, (Kommuneforlaget 2011), s. 92 
39

 Resch-Knudsen, 2011, s. 93 
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Forankring av saker til generalforsamling/representantskap i folkevalgte 

organer i den enkelte eierkommune 

Den folkevalgte styringen av kommunale selskaper blir ofte liggende hos en politisk «elite».40 Det 

kan være problematisk sett ut fra et demokratihensyn og for legitimiteten til eierstyringen. For å sikre 

folkevalgt forankring i den enkelte kommune av viktige og prinsipielle beslutninger som skal tas i 

representantskap/generalforsamling, er det viktig at sakene undergis en folkevalgt forankring i den 

enkelte kommune. Det gjør at det kan gis føringer til kommunens eierrepresentant om hvordan 

han/hun skal utøve kommunens vilje og interesse i den saken det skal treffes beslutning på 

eierorganet. Dette styrker eierstyringens legitimitet og den demokratiske styringen av de kommunalt 

eide selskapene.  

 

Ofte skjer saksbehandlingen hos den personen som har generalforsamlingsfullmakt som vanligvis 

er ordføreren. Det er eksempler på at verken administrasjonen eller folkevalgte organer involveres, 

og at saksdokumenter ikke blir journalført og arkivert (ibid). Det er opp til de folkevalgte i hver enkelt 

kommune å finne riktig balanse mellom å etablere nye og mindre styringsarenaer for et lite utvalg av 

de folkevalgte og å involvere hele kommunestyret i styringen. 

 

For å sikre at man rent praktisk rekker å gjennomføre denne forankringen av sakene er det 

nødvendig å gi føringer overfor selskapene om frist for utsendelse av slike sakslister/sakspapirer, 

slik at kommunene rekker å gjennomføre behandlingen i sine respektive organ.  

 

For å illustrere denne forankringen har RRI utformet «eierstyringssløyfen» som brukes av flere 

kommuner på Romerike. Men det er opp til den enkelte kommune hvordan man ønsker at denne 

forankringen skal skje. Illustrasjonen nedenfor er ment som et eksempel og som en gjengivelse av 

hvordan dette praktiseres i flere av kommunene både når det gjelder IKSene og ASene.  

 

                                                

 

 
40

 NIBR-rapport 2016:18 Folkevalgt lederskap og kommunal organisering, s. 52 
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Figur 4 «eierstyringssløyfen» 

 

Forskning41 har vist at administrasjonen er en viktig støttefunksjon slik at de folkevalgte kan ivareta 

sin rolle på en god måte. For at dette skal fungere i praksis mener revisjonen det er viktig at den 

enkelte kommunes interne rutiner er i tilstrekkelig grad formalisert. Dette kan gjøres i for eksempel 

kommunens internkontrollsystem slik at man sikrer at praksis også følges uavhengig av hvilken 

person som til enhver tid bekler de ulike verv eller stillinger i kommunen.  

                                                

 

 
41

 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, s. 12 



15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00067-8 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 77 

 

Kriterier 

Problemstilling 2  Kontrollkriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende 

system for økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk  Kontrollkriterier 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet 

organisert? 

Problemstillingen er deskriptiv og det utledes ikke 

kriterier. 

 

 

Anbefaling 1 Problemstillinger 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover. 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 

 

Anbefaling 2 Problemstilling 

Det har vært krevende for kommunene å forankre 

egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan 

bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt eierne 

seks uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 

5.3? 

Anbefaling 3 Problemstilling 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at 

dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor 

regler og rammer som gjelder for selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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VEDLEGG 3 - REVISJONSKRITERIER 

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

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot. Dermed danner revisjonskriteriene et grunnlag 

for de analyser og vurderinger som foretas, og konklusjoner som trekkes. Typiske kilder til 

revisjonskriterier er blant annet lover, forskrifter, politiske vedtak eller anerkjent teori, og god 

forvaltningspraksis på området (reelle hensyn)42. 

 

I denne undersøkelsen utledes revisjonskriteriene fra sentrale krav i kommuneloven og IKS-loven 

med tilhørende forskrifter. 

Interkommunale selskaper (IKS) 

Innledning 

Et interkommunalt selskap er et samarbeid mellom flere kommuner, fylkeskommuner eller andre 

interkommunale selskaper som kan organiseres etter lov av 29. januar 1999 om interkommunale 

selskaper. Et interkommunalt selskap er gitt status som et eget rettssubjekt, atskilt fra deltakerne 

som inngår i samarbeidet. Selskapet har dermed sin egen formue, som forvaltes for å møte de 

rettslige og økonomiske forpliktelsene, som er tilordnet selskapet som sådan.  

 

Den enkelte deltaker i et interkommunalt selskap hefter en ubegrenset prosentandel av selskapets 

samlede forpliktelser, der den enkeltes (økonomiske) ansvar er svarer til dens eierandel i selskapet, 

jf. IKS-loven § 3. Summen av deltakernes ansvarsdeler må til sammen dekke selskapets totale 

forpliktelser.      

 

Det interkommunale selskapet etableres eller stiftes ved at deltakerne inngår en skriftlig 

selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget vedta avtalen (lov om 

interkommunale selskaper (IKS-loven) § 2). Selskapsavtalen utgjør både stiftelsesdokument og 

vedtekter for selskapet (Bjella et al, 2001, s.102).  

Organisasjon 

Den øverste myndighet i et interkommunalt selskap er representantskapet (IKS-loven § 7).  

Representantskapet er et organ som er representert ved alle deltakerne (eierne), der hver deltaker 

er oppnevnt av kommunestyrene i den enkelte kommune, (IKS-lov § 6). Det er gjennom 

representantskapet deltakerne utøver sin myndighet. Deltakerkommunene kan gjennom 

representantskapet treffe vedtak som binder styret og omgjøre beslutninger vedtatt av styret. Etter 

                                                

 

 
42

 Vurdering om hva som er rimelig, formålstjenlig, effektivt eller liknende 
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loven skal representantskapet blant annet behandle selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan 

og andre saker som skal behandles i representantskapet.  

 

Styret er underlagt representantskapet, og skal bestå av minst tre medlemmer. Med visse unntak 

skal styremedlemmene som hovedregel velges av representantskapet. Styret har ansvar for 

forvaltningen av selskapet og skal sørge for at driften er i tråd med selskapets formål, 

selskapsavtale, årsbudsjett og andre vedtak fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at 

bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det innebærer at styret 

har ansvar for at lovens økonomibestemmelser blir overholdt. 

 

Et interkommunalt selskap skal også ha en daglig leder, som har det operasjonelle ansvaret for 

selskapet. Den daglige lederen ansettes av styret, der styret har et ansvar for å føre tilsyn med at 

daglig leders leder styrer virksomheten innenfor de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. .  

Økonomistyring 

Innledning 

Med kommuner og fylkeskommuner som eiere, vil mange av de forventninger som stilles til en 

kommune også gjelde for interkommunale selskaper. Som for kommunen, stilles det krav om at 

interkommunale selskaper skal utarbeide styringsdokumenter som årsbudsjett, økonomiplan og 

årsregnskap, jf. lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Disse dokumentene skal gi 

beslutningsrelevant informasjon om den økonomiske tilstanden i virksomheten, herunder en plan for 

anvendelse av ressurser for året og en oppstilling av realiserte inntekter og kostnader.   

Årsbudsjett  

Årsbudsjettet er det sentrale styringsdokumentet i økonomiforvaltningen. Hvert år skal 

representantskapet innen årets utgang vedta et årsbudsjett for neste kalenderår (IKS-loven § 18). 

Dette innebærer at representantskapet skal fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets 

drift og investering for kommende kalenderår. Videre innebærer dette at det er styret for selskapet 

som fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene. Det fullstendige årsbudsjettet 

skal bestå av en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme 

oppstillingsplan som resultatregnskapet og en oversikt over investeringene i budsjettåret (forskrift 

om årsbudsjett § 2). 

 

Årsbudsjettet setter i utgangspunktet en absolutt bindende ramme for selskapets drift og 

investering. At planen er bindende betyr at selskapet ikke kan treffe vedtak eller foreta disposisjoner 

som medfører betydelige avvik fra de vedtatte budsjettrammene43 (Bernt et al, s.500). Årsbudsjettet 

skal ikke bare være bindende for de totale utgiftene, men også for de enkelte utgiftspostene44. Dette 

                                                

 

 
43

 Utbetalinger knyttet til aktiviteter som kommunen har rettslig plikt til å utføre kan derimot fravikes kravet om 

budsjetthjemmel, jf. koml. § 46-1, tredje setning. 
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innebærer at selskapet ikke har anledning til å overføre midler fra en utgiftspost til en annen, med 

mindre det foreligger særskilt hjemmel for det.  

Kvalitetskrav til årsbudsjettet 

Årsbudsjettet for interkommunale selskaper skal bygge på budsjettprinsipper som følger av 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter, jf. forskrift om 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 5. Interkommunale 

selskaper er dermed undergitt de samme budsjettkravene som kommunene står overfor.  

 

Kommuneloven stiller en rekke grunnleggende krav til kommunale årsbudsjetter. Ifølge 

kommuneloven § 46-3 skal årsbudsjettet være realistisk. Det innebærer at forutsetninger som 

benyttes i budsjettprosessen skal være fastsatt på grunnlag av inntekter og utgifter som rimelig kan 

påregnes i budsjettåret. Vurdering av realisme vil i større grad bero på skjønn. Budsjettet skal i 

henhold til koml. § 46-6 videre vedtas i balanse mellom inntekter og utgifter (balansekravet). Det 

innebærer at det ikke gis anledning til å budsjettere med over- eller underskudd. Årsbudsjettet skal 

også være stilt på en oversiktlig måte, jf. koml. § 46-4. En grunnleggende forutsetning bak kravet 

om oversiktlighet er at kommunens målsettinger, prioriteringer (satsningsområder) og premisser for 

budsjettrammene kommer tydelig fram i budsjettet, og at det er utformet slik at den vanlige 

innbygger skal kunne forstå det (Bernt et al, s.510-512). Det skal dessuten gjøres rede for de 

grunnleggende prinsippene som utarbeidelsen av årsbudsjettet er basert på, herunder hvordan 

budsjettarbeidet har vært organisert, jf. FB45 § 6, første ledd. Kravet om oversiktlighet avspeiler 

hensynet om at årsbudsjettet skal fungere som en kilde til styringsinformasjon ovenfor 

administrasjonen, folkevalgte og innbyggere i kommunen.  

 

I årsbudsjettet skilles det mellom den løpende driften og investeringer. Kommuneloven forutsetter at 

årsbudsjettet er framstilt som ett samlet dokument, inndelt i en driftsdel og en investeringsdel 

(kapital), jf. koml. § 46-5. I forarbeiderne heter det at vurderingen av om en inntekt eller kostnad skal 

tilhøre drifts- eller investeringsdelen gjøres ut fra god kommunal regnskapsskikk (Bernt et al, s.510). 

Videre stilles det krav om at årsbudsjettet skal «minst vise beløp for det år budsjettet gjelder for, det 

foregående budsjettår og det siste vedtatte årsregnskap», jf. FB § 5. 

Økonomiplan  

I lov om interkommunale selskaper § 20 framgår det at representantskapet en gang i året skal vedta 

en fireårig plan for økonomiforvaltning, en økonomiplan. Denne skal ta utgangspunkt i de langsiktige 

mål, strategier og utfordringer, og vise hvordan selskapets ressurser skal anvendes for å oppnå 

fastsatte målsettinger for de fire neste budsjettårene (KRD, s.7). Økonomiplanen skal rulleres årlig. I 

dette ligger det at kommunen hvert år skal fatte et nytt vedtak om en økonomiplan for fire år 

framover, der årsbudsjettet representerer første året i planperioden (Bernt et al, s.522).  

 

                                                

 

 
45

 FB: Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), av 15. desember 2000.  
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Økonomiplanen skal på overordnet nivå beskrive selskapets økonomiske utvikling for alle år i 

planperioden, jf. koml. § 44-2. Den skal omfatte hele virksomheten (fullstendighetsprinsippet), hvor 

en overordnet oversikt over selskapets sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 

oppgaver skal framkomme. Kommuneloven stiller ingen detaljerte formkrav til hvordan 

økonomiplanen skal stilles opp. Det anbefales likevel at økonomiplanen stilles i samsvar med de 

obligatoriske regnskapstekniske kravene til årsbudsjett og årsregnskap, slik at sammenhengen 

mellom økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet ivaretas (KRD, s.10). 

Økonomirapportering 

Det endelige årsbudsjettet er et styringsverktøy for styrets ledelse av selskapet. Årsbudsjettet er en 

bindende plan for selskapets inntekter i budsjettåret og skal i utgangspunktet anvendes slik det er 

vedtatt av representantskapet. Det kan imidlertid kunne oppstå uforutsette situasjoner som tvinger 

fram endringer i budsjettrammene. Hvis det er «grunn til å anta» at det blir en vesentlig svikt i 

inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettforutsetningene, vil det være 

behov for budsjettjusteringer. En slik situasjon innebærer at selskapets styre straks må varsle 

representantskapet om avviket (IKS-lov § 19). Representantskapets leder sørger videre for at det 

avholdes et møte i representantskapet vedrørende forholdet, og legger fram forslag til revidert 

budsjett (ibid). 

Årsregnskap 

I et interkommunalt selskap skal styret hvert år legge fram forslag til årsregnskap, som senere 

fastsettes av representantskapet. Årsregnskapet skal beskrive alle økonomiske midler som er 

disponert for året, og anvendelsen av midlene.  

 

I selskapsavtalen kan det også bestemmes at det er de kommunale regnskapsprinsippene som skal 

gjelde. Etter kommunale prinsipper skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, kapitalregnskap, 

balanseregnskap og noteopplysninger, jf. forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper § 5. Årsregnskapet skal videre baseres på de regnskapsprinsipper som 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. For 

interkommunale selskaper skal årsregnskapet være avlagt senest 15. februar påfølgende år, og 

revidert innen 15. mars (forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 

selskaper § 4).  

Internkontroll   

Innledning  

Med internkontroll menes et «formalisert kontrollsystem, der kontrollaktiviteter utformes, 

gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i 

virksomhetens arbeidsprosesser» (PwC, 2009). Mens styring dreier seg om å fastsette hvilke mål 

som skal oppnås (gjøre de riktige tingene), vil internkontrollen understøtte styringen gjennom å 

definere hvilke og hvordan oppgaver skal gjennomføres for at virksomheten oppnår disse målene 

(gjøre tingene riktig) (DFØ, 2013a, s.5). I tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper, har 

ledere av kommunale virksomheter plikt til å etablere rutiner og systemer som blant annet skal 
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bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet 

på en forsvarlig måte (forarbeiderne til kommuneloven § 23-2).  

Hvorfor er det nødvendig med internkontroll?   

Kommunesektoren tilbyr noen av de viktigste tjenestene til den norske befolkningen, finansiert med 

skatt og statlige bevilgninger. Som forvaltere av fellesskapets midler, er det avgjørende at 

kommunale virksomheter anvender sine ressurser på en måte som skaper legitimitet og tillitt hos 

innbyggerne.  

 

Internkontroll kan ses på som en prosess med systematiske tiltak, fastsatt av selskapets styre og 

ledelse, som skal gi rimelig trygghet for måloppnåelse. Det innebærer at ledelsen etablerer 

formaliserte strukturer og standarder som arbeidsprosesser og oppgaver i virksomheten skal 

gjennomføres innenfor. Internkontrollens rammer kan være krav hjemlet i lov og forskrifter, men 

også krav som stilles internt i virksomheten. Med gode ledelsesbaserte kontrollmekanismer som 

underliggende rammer for den interne virksomhetsstyringen, kan internkontrollen også bidra til at 

ressurser hos ledelsen som ellers ville blitt brukt til kontroll, frigjøres til andre viktige oppgaver (f.eks. 

strategisk ledelse) (DFØ, 2013, s.15). 

Overordnede prinsipper for betryggende internkontroll 

PwC tar i sin rapport om internkontroll for seg fire overordnede prinsipper som en god internkontroll 

er forankret i.  

Ledelsens ansvar 

I enhver virksomhet er det ledelsen som har ansvar for etablering, gjennomføring og oppfølging av 

en internkontroll. Ledere må sørge for at internkontrollen gir en rimelig trygghet for oppnåelse av 

fastsatte målsettinger. Det innebærer at ledelsen i den enkelte virksomhet må gjøre vurderinger og 

ta beslutninger som ivaretar de hensynene som er relevante for virksomheten (DFØ, 2013, s. 5). De 

skal sikre at internkontrollen til enhver tid er tilpasset virksomhetens risiko, vesentlighet og egenart 

(DFØ, 2013, s.3). Ledere må også påse at det foretas en strukturert oppfølging av at 

internkontrollen etterleves og fungerer på en tilfredsstillende måte (DFØ, 2013a, s. 8).  

Risikovurdering 

Risiko kan forstås som summen av sannsynlighet og virkning av en hendelse. Innenfor 

internkontrollen er oppmerksomheten i særlig grad rettet mot hendelser med negative konsekvenser 

for virksomheten – hendelser man vil unngå. Risikovurdering dreier seg dels om å identifisere hvor i 

arbeidsprosesser som er eksponert for risiko og analysere konsekvenser og sannsynligheter for 

risikoelementene hver for seg og samlet (PwC, 2009, s.9). Videre handler risikovurdering om å 

bestemme seg for et nivå av risiko som virksomheten er villig til å akseptere. Hvilke risikoelementer 

som internkontrollen skal fange avhenger av ambisjonsnivået som virksomheten setter for 

internkontrollen. For økonomistyring vil spesielt budsjettet være eksponert for endringer. Det er 

viktig at ledere har tilstrekkelig kontroll på hvilke risikoer som virksomheten står overfor, og hvordan 

disse skal håndteres.  
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Formalisering av kontroll 

De fleste virksomheter utfører omfattende kontroll på tvers av ulike nivåer i virksomheten. Det ligger 

kontrollmekanismer i lov- og regelverk, men også i virksomhetens interne arbeidsrutiner og 

målstyring. Slike kontrollmekanismer gir ledelsen pekepinn på aspekter ved virksomheten som det 

er viktig å ha kontroll over. En uformell kontroll vil kunne redusere risiko for at uønskede effekter 

inntreffer, men fra et internkontrollperspektiv framstår dette som usystematisk og tilfeldig.  

 

Regelverket sier generelt lite om krav til dokumentasjon og formalisering av internkontrollen. 

Revisjonen mener det er vanskelig å få forankret en internkontroll som ikke bygger på formalisering 

i form av dokumentasjon eller skriftlighet. En formalisering av kontrollen innebærer at det utarbeides 

klare målsettinger for internkontrollen og standardiserte instrukser og prosedyrer for hvordan 

interkontrollen skal utføres.  Formalisering av virksomhetens internkontroll vil tjene flere formål. For 

det første vil formalisering gjøre internkontrollen mindre personavhengig. Det følger at kontrollen 

skjermes for endringer ved utskiftning av ansatte. For det andre gjør formalisering det lettere å se 

internkontrollen som en systematikk, og ikke som en sum av enkeltstående kontrollmekanismer. 

Dette vil gjøre det lettere for ledelsen å føre oversikt over helheten i virksomhetens internkontroll og 

se muligheter for forbedringer. For det tredje innebærer formalisering at internkontrollen at lettere 

kan formidles til ansatte og andre interessenter (PwC, 2009, s.10).  

 

Dokumentasjon av internkontroll trekkes fram som en av tre sentrale aspekter ved formalisering46 i 

PwC sin rapport. Dokumentasjon kan forstås som en form for synliggjøring av informasjon som skal 

formidles til en eller flere brukere. Innen internkontroll forutsettes det at ledelsen formaliserer og 

dokumenterer overordnede føringer og prinsipper, samt myndighet, roller og ansvar knyttet til 

risikoutsatte områder og prosesser47 (DFØ, 2013, s.23). Dokumentasjonen skal sikre at de som er 

involverte i internkontrollen kan gjøre seg kjent med dens rammer og føringer, og videre 

gjennomføre internkontrollen som forutsatt av virksomhetsledelsen. Videre gjelder kravet om 

dokumentasjon at virksomheten kan dokumentere at etablert interkontroll faktisk er utført, og om 

den gir ønskede effekter. Dokumentasjon av gjennomførte kontroller er en viktig forutsetning for 

ledelsens oppfølging av internkontrollen i ettertid (PwC, 2009, s.10).    

Etterlevelse 

God internkontroll inkluderer tiltak og aktiviteter som bidrar til å sikre at de krav som stilles til 

kontrollen etterfølges. Det forutsetter at kontrollkravene er tydelig kommunisert til de som utfører 

kontrollaktivitetene og at de forstår hvilke roller og ansvar de har. Alle medarbeidere i en virksomhet 

har i utgangspunkt et visst ansvar for virksomhetens internkontroll gjennom den rollen de har i 

utførelsen av sine arbeidsoppgaver og etterlevelse av etablerte standarder og normer i 

virksomheten. Det er viktig at de ansatte har kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å 

utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig og effektiv måte, og at alle ansatte forstår sitt 

individuelle ansvar for internkontrollen (DFØ, 2013, s.21). Videre har ledelsen et ansvar for å følge 

                                                

 

 
46

 Avklaring av roller og ansvar og ansvar er de to andre elementene.  
47

 Eksempler på dokumentasjon kan være reglementer, rutinebeskrivelser og policyer. 
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opp at internkontrollen gjennomføres etter metoder som skissert (PwC, 2009, s.10). Eventuelle 

avvik bør følges opp, slik at disse ikke blir gjentatt i framtiden.  

Årshjul (framdriftsplan) 

Økonomistyring omfatter både utarbeidelse av budsjett og avslutning av regnskap. Dette er en 

omfattende prosess bestående av mange forskjellige enkeltaktiviteter som skal utføres på ulike 

faser/stadier, og som pågår over hele året (Mellemvik et al, 2012, s.58). I den sammenheng er det 

svært utbredt blant virksomheter å etablere et årshjul, som skal gi en helhetlig oversikt over de 

aktiviteter som følger med i en prosess.  

 

Et årshjul er en skisse over aktiviteter, milepæler og tidsfrister som skal utføres og etterleves i løpet 

av ett år (ofte kalenderår) for å oppnå fastsatte målsettinger. Årshjulet egner seg særlig for 

planlegging av prosesser som følger en syklus, dvs. prosesser med en serie hendelser som gjentar 

seg regelmessig i en bestemt rekkefølge. Planen er delt opp i mindre tidsperioder (eks. måneder og 

faser), der viktige gjøremål for hver enkel tidsperiode angis. Fordelen med en slik plan er at 

overordnede målsettinger brytes ned i mer konkrete hendelser og tiltak, samtidig som den gir 

ansatte retning på hva som skal prioriteres i ulike faser av prosessen. 

 

Årshjulet er særlig nyttig i forbindelse med arbeidet med budsjett og regnskap, da denne prosessen 

gjerne løper gjennom hele året, og som gjentas hvert år. Kommuneloven og loven om 

interkommunale selskaper angir visse tidsfrister for ferdigstillelse styringsdokumenter og 

rapportering, og disse bør hensyntas i årshjulet. Samtidig har virksomheten gjerne egne aktiviteter 

og tidsfrister som bør legges inn.  

Utledede kriterier 

På bakgrunn av ovennevnte har revisjonen utledet følgende kriterier til den tredje problemstillingen. 
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Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring 

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul 

 økonomiplan og årsbudsjett 

 økonomirapportering gjennom året 

 budsjettendringer  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 
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VEDLEGG 4 - EVALUERING AV ORGANISASJONSFORM 
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VEDLEGG 5 – HØRINGSUTTALELSE 
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1 INNLEDNING 

Kontrollutvalgene bestilte to tilleggsspørsmål relatert til eierskapskontrollen og 

forvaltningsrevisjonen gjennomført i selskapet Romerike Krisesenter IKS. Tilleggsundersøkelsen ble 

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

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

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

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

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om at Romerike revisjon kommer tilbake 

med en oversikt over 

1. hvilke kommuner som ikke har sendt utskrift av kommunestyrets behandling av revisjon av 

selskapsavtalen og 

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i valgperioden. 

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

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

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

innhente styreleders syn på saken. 

Daglig leders uttalelse 

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

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

vedlagt i rapporten: 

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

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

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

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

SELSKAPSAVTALE 

2.1 Regelverk – hvilke endringer i en selskapsavtale krever 

kommunestyrebehandling i alle kommuner? 

2.1.1 IKS-loven § 4 om selskapsavtaler 

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

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

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

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

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

selskap. 

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

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

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

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

Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende: 

1. selskapets foretaksnavn; 

2. angivelse av deltakerne; 

3. selskapets formål; 

4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor; 

5. antall styremedlemmer; 

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

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

dersom denne avviker fra eierandelen; 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

deltagende interkommunalt selskap.   

 

Endringer i selskapsavtalens minstekrav 

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

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

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

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

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

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

 

Endringer i selskapsavtalens andre forhold 

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

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

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

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

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

2001, s. 106). 

 

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

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

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

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

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

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

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

                                                

 

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

låneramme m.m. 

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

ble prosessen oppsummert slik: 

24.04.12 - representantskapsmøte: 

 Bygging av nytt krisesenter vedtas 

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

sosialhjelpsutgifter til beboerne på senteret (sosialhjelpsrefusjon) 

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

følgende punkt: 

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

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

 Endring av selskapsavtalens punkt 3 om sosialhjelpsrefusjon 

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

 På bakgrunn av reaksjoner fra eierkommunene rettes formuleringen i selskapsavtalen om 

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

kommuneloven om forbud mot å lånefinansiere drift  

Høsten 2012 - Om behandlingen av saken i eierkommunene: 

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

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

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

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

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

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

punktet.   

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

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

selskapsavtalen ikke hadde vedtatt likelydende formuleringer i vedtakene sine.  

2.3 Status i dag 

2.3.1 Innledning 

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

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

fremgår det at representantskapet ber:  

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

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

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

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

endringer i selskapets eierform. 

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

 

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

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

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

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

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

desember 2013. 

 

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

lånerammen, men i dag har ingen oversikt over dette. 

2.3.2 Endringer i selskapsavtalen i 2014 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

kommunene denne kun som en del av saksfremlegget til representantskapet.  

 

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

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

Krisesenteret.   

 

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

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

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

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

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

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

styremedlemmer i selskapsavtalens punkt 4.1.2. Selskapsavtalens ordlyd om valgordningen ble 

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

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

den tidligere formuleringen i selskapsavtalen tilsa. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Daglig leder opplyser at selskapsavtalen skal revideres i forbindelse med 

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

sende inn oppdatert selskapsavtale til Brønnøysundregisteret.  

2.4 Oppsummering 

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

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

 

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

 

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

låneramme og sosialhjelpsrefusjon. Endringene for selskapets låneramme krever 

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

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

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

 

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

kommunestyrebehandling. Selskapet sendte ikke eget saksfremlegg for vedtagelse i 

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

selskapsavtalen ikke ble fremlagt for kommunestyrene som egen sak.  

 

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

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

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

Brønnøysundregistret. 
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3 INFORMASJON OM KOMMUNENES DELTAGELSE I 

REPRESENTANTSKAPSMØTENE I VALGPERIODEN 

2016 - 2019  

Tabell 1 Eierkommunenes representantskapsmedlemmer 

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

Eierkommunenes representantskapsmedlemmer 

Kommune Representant Vararepresentant 

Aurskog-Høland Ordfører Roger Evjen Rune Skansen 

Eidsvoll Ordfører John-Erik Vika Einar Madsen 

Enebakk Ordfører Øystein Slette Hans Kristian Solberg 

Fet Ordfører John Harry Skoglund Thor Grosås 

Gjerdrum Leif Haugland Ordfører Anders Østensen 

Hurdal Ordfører Runar Bålsrud Gunne Morgan Knai 

Lørenskog Grete Crowo (nestleder) Elin Merete Ommen 

Nannestad* Ordfører Hans Thue Karl Henrik Laache 

Nes* Ordfører Grete Sjøli (til april 2017) 

Varaordfører Vivian Wahl (fra april 2017) 

Liv Gustavsen (til april 2017) 

Ida Andresen (fra april 2017) 

Nittedal Varaordfører Inge Solli Ordfører Hilde Thorkildsen  

Rælingen Varaordfører Heidi Elisabet Finstad Sigrid Rønning 

Skedsmo Ordfører Ole Jacob Flæten (leder) Nina Fjeldheim Hoelsæter 

Sørum* Elisabeth Løvtangen (til november 2016) 

Ordfører Marianne Grimstad Hansen (fra 

november 2016) 

Brede Rørhus 

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

 

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

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

innkalling. 

 

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

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

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

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

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

Dette var varslet fra Eidsvoll og Ullensaker. 

 

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

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

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

har møtt.  
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Tabell 2 Frammøte i representantskapsmøter 

 

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

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

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

                                                

 

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

Frammøte representantskapsmøter
2
 - 6 møter i inneværende valgperiode 

Kommune Møter der kommunen ikke 

har vært representert (6 

mulige) 

Frammøte ved valgt 

representant 

Frammøte ved 

vararepresentant 

Aurskog-Høland 1 4 1 

Eidsvoll 1 0 5 

Enebakk 1 4 1 

Fet 0 5 1 

Gjerdrum 1 4 1 

Hurdal 1 5 0 

Lørenskog 0 5 1 

Nannestad 0 0 6 

Nes 2 2 2 

Nittedal 0 6 0 

Rælingen 1 2 3 

Skedsmo 0 6 0 

Sørum 1 3 2 

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

som møter i møtene. 

 

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

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

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

meldt forfall til møtene.  

 

 

 

 

 

 

 

Jessheim, 13. april 2018 

 

 

 
Oddny Ruud Nordvik 

assisterende revisjonssjef 

 
 Hilde Gamkinn 

 forvaltningsrevisor 
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1 VEDLEGG - LITTERATURLISTE 

Lov og forskrift 

Lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper 

Andre kilder 

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

 Kommunalforlaget, Oslo, 2001 

 

Bisnode [hentet 6.3.2018] 

Oversikt over tabeller 

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

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

KRISESENTER IKS’ PROTOKOLL* 

 
* Vedlegget gjengir representantskapsprotokollens første side (side 1) av totalt ti sider. 
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Arkivsak-dok. 15/00091-12 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Hurdal kontrollutvalg          14.05.2018 

REVIDERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av planen i henhold til 
diskusjonen i møtet. 

Vedlegg: 
1. Enkel risiko- og vesentlighetsvurdering, notat fra sekretariatet 25.4.2018
2. Revidering av plan for forvaltningsrevisjon – revisors generelle innspill, notat fra

Romerike Revisjon 19.4.2018

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen er vedtatt av kommunestyret som har delegert til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Det kan skje endringer som gjør at risiko- og vesentlighetsvurderingen er en annen 
enn i starten på valgperioden. Det kan også oppstå situasjoner som gjør at utvalget 
ønsker en forvaltningsrevisjon av et annet område enn de som er tatt inn i planen. 
Kontrollutvalget har derfor besluttet å gjennomføre en revidering av planen halvveis 
ut i perioden. 

Kontrollutvalget identifiserte følgende områder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-  
2020 som er aktuelle for forvaltningsrevisjon ut perioden: 

Tema Tidsplan 

Etiske retningslinjer 2018 

Økonomistyring 2017 

Sykefravær 2017 

Læringsresultater i skolen 2018 

Offentlige anskaffelser 2019 

Beredskap 2020 

Tidlig innsats i forbindelse med folkehelse 2017 

Sak 16/18
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2 

Hjemmebaserte tjenester 2019 

Sykehjem 2020 

 
Sekretariatet har foretatt en enkel risikovurdering av disse prosjektene (vedlegg 1). 
 
Hurdal har ressurser til å bestille 1 forvaltningsrevisjon i året. Kontrollutvalget har 
identifisert flere områder enn det er ressurser til å få gjennomført forvaltningsrevisjon 
på og kan vurdere å benytte andre kontrollformer. 
 

 
Romerike revisjon har gitt noen generelle innspill til revidering av plan for 
forvaltningsrevisjon (vedlegg 2). I tillegg vil revisjonen komme med innspill til 
tema/områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon i møtet. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter prosjektene som står i planen og kommer 
med forslag til nye områder med utgangspunkt i notatet som følger saken og innspill 
fra revisjonen. Prosjektene bør vurderes opp mot hverandre ut fra risiko og 
vesentlighet, slik at de prosjekter med høyest risiko og vesentlighet tas først. 
 
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 
virksomheten. Risikovurderingen er sammensatt av to elementer: 

 Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer 

 Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer 
 
Når risikofaktorene er identifisert og vurdert, skal kontrollutvalget vurdere 
skjønnsmessig hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til virksomhetens 
målsettinger. Med vesentlighet menes hvor store er konsekvensene dersom det 
negative inntreffer. Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det 
økonomiske, det politiske, brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet og 
samfunns- og miljøperspektivet. Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at 
utvalget kan prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for 
avvik. 
 
En nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av prosjektet. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter risiko- og vesentlighetsområder i dette 
møtet, og at beslutningene vil bli bearbeidet for så å bli besluttet i septembermøte. 
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Skjema over enkel risiko og vesentlighetsvurdering for Hurdal kommune 

Område Årsak til valg av område Enkel risiko og 
vesentlighetsvurdering 

Etiske 
retningslinjer 

Kontrollutvalget er opptatt av 
at kommunen har et godt 

etisk reglement. Dette er 
viktig for alle ansatte. 

Kontrollutvalget vil undersøke 
at kommunen har et levende 
etisk reglement som er satt 

opp i henhold til 
kommunelovens 

bestemmelser og følger f.eks. 
etikkportalens retningslinjer 

og anbefalinger. Er de 
ansatte involvert i arbeidet 
med reglementet, og er det 

operasjonalisert ut i hele 
organisasjonen? 

Dette området vil bli 
kontrollert ved hjelp av en 
mindre undersøkelse. 

 

Risiko kan være dårlig 
internkontroll, risiko for 

dårlig beslutninger og 
mangel på tillitt og 

åpenhet.     

Økonomistyring Kontrollutvalget ønsker et 

prosjekt som tar for seg 
internkontroll innenfor 

økonomiområdet. 
Kontrollutvalget ønsker å se 
på kommunens arbeid med 

økonomirapporter, rutiner, 
betalingsstrømmer mv. 

 

 

Se tidligere utarbeidet prosjektplan fra møte 05.04.2017, sak 13/17. 

 
 
 

 

Sykefravær Sykefraværet i sektor 

Levekår har tidvis vært svært 
høyt. Selv om det er bedring 

i helse og omsorg, veies 
dette mer enn opp av 
utfordringer i oppvekst-

tjenestene. Dette legger et 
stort press på øvrig personell. 

Det er derfor satt inn 
systematiske tiltak i 2015 
som ventes å gi effekt i 2016, 

blant annet 
arbeidsmiljøverksteder i helse 

Risiko for at det får en 

dominoeffekt dersom 
færre må dele på tyngre 

arbeidsoppgaver. 
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og omsorg med NAV 
Arbeidslivssenter og tett 
oppfølging av 

langtidssykemeldte i 
samarbeid med 

personalavdelingen. 
Kontrollutvalget ønsker å 
gjennomgå kommunens 

arbeid med sykefravær. På 
bakgrunn av de igangsatte 

tiltak i 2015 som ventes å gi 
effekt i 2016 så vil 
kontrollutvalget starte med 

en orientering fra 
rådmannen. Etter å ha fått 

mer informasjon vil 
kontrollutvalget vurdere om 
områdene underlegges 

forvaltningsrevisjon. 
 

 

Læringsresultater i 

skolen 

Læringsresultatene fra 1.-4. 

trinn er for svake over tid, og 
det må derfor jobbes særskilt 
med bedret kvalitet på 

opplæringen på barnetrinnet. 
Kontrollutvalget ønsker et 

prosjekt som ser på 
læringsresultater i skolen. Da 

Hurdal kommune er en liten 
kommune kan det være 
aktuelt å se på både barne- 

og ungdomstrinnet. 
 

Risiko for dårlig 

læringsutbytte og at 
kommunen ikke har god 
nok kvalitet på 

opplæringen. 

Kontrollutvalget i Hå har fått utført rapporten Skoleresultat og 
forsøksvirksomhet: 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Alle_rapporter_i_pdf/Rogaland_revisjon_IKS/H
aa_2005_Skoleresultat_og_forsoksvirksomhet.pdf 
 

Beredskap  Samfunnssikkerhet og 
beredskap har fått økt 

oppmerksomhet de senere 
årene, dels som følge av 

klimaendringer med økt 
sårbarhet for ekstremvær, 
men også som følge av nye 

og endrede trusselbilder 
knyttet til uhell, ulykker og 

kriminell adferd. Kommunen 
har ansvar for å ivareta 
befolkningens sikkerhet og 

trygghet innenfor sitt 

Risikoen består i tap av 
liv, eller skade på helse, 

miljø og materielle 
verdier. 
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geografiske område. 
Kommunen skal arbeide 
systematisk og helhetlig med 

samfunnssikkerhet på tvers 
av sektorer i kommunen, 

med sikte på å redusere 
risiko for tap av liv eller 
skade på helse, miljø og 

materielle verdier. Ansvaret 
for sikkerhet og beredskap 

omfatter kommunen som 
myndighetsutøver innenfor 
sitt geografiske område, som 

virksomhet og som pådriver 
overfor andre aktører. 

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

mer informasjon vil 
kontrollutvalget vurdere om 

området underlegges 
forvaltningsrevisjon. 

 
Nittedal har gjennomført FR om beredskap – alvorlige hendelser i skolen: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/vedlegg_1_til_sak_44-

16_hovedrapportku.pdf 
 

 

Tidlig innsats i 

forbindelse med 
folkehelse 

Tidlig innsats har vært drøftet 

som det grunnleggende her. 
Kommunen ønsker å skifte 
fokus bort fra 

reparasjonssamfunnet til 
tidlig innsats og 

forebyggende arbeid. Det 
brukes mye ressurser på 

lovpålagte tjenester, men 
mange tjenester brukes det 
ingen ressurser på. Bruker 

kommunen ressurser på de 
rette områdene sett opp imot 

folkehelsearbeidet? Det 
forebyggende arbeid kan 
finne sted innenfor det 

administrative og det frivillige 
– bruk av ressurser et sted 

vil kunne redusere behovet 
for ressurser et annet sted. 
Tidligere 

forvaltningsrevisjonsrapport 
på forebyggende arbeid mot 

barn og unge i risikosoner 

Risiko for dårlig 

helsevane, mindre 
aktivitet og dårlig 
kosthold. Risiko for 

psykisk og fysisk 
sykdommer og andre 

plager.  
 

Dårlig tilgang til 
helsestasjon, barnehager, 
kultursenter, mv. kan føre 

til dårlig språk, tenkning, 
sosial inkludering og 

identitet.  
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kan være et godt 
utgangspunkt å bygge videre 
på. 

Kontrollutvalget ønsker blant 
annet å se på hva andre 

kommuner har gjort og om 
det er noe overføringsverdi til 
Hurdal. Kontrollutvalget vil be 

revisjonen om et 
diskusjonsnotat for å vinkle 

inn et prosjekt innenfor dette 
området. Det ønskes at 
fokuset skal være på 

folkehelse vs. tidlig innsats. 

Eidsvoll har en rapport om folkehelsearbeid: 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Alle_rapporter_i_pdf/Romerike_revisjon_IKS/E
idsvoll_2017_Folkehelsearbeid.pdf  

 
Gjerdrum har rapport om folkehelsearbeid del 1: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/delrapport_1_gjerdrum_folke

helse_v1.pdf   

Hjemmebaserte 

tjenester 

Kommunen legger til grunn 

en befolkningsvekst 
fremover. Hurdal har tidligere 

år hatt en svært høy andel av 
befolkningen 80+ som 
institusjonsbeboere. I 2015 

har Hurdal kommet ned mot 
et nivå på linje med resten av 

landet. Hurdal har svært få 
mottakere av 
hjemmetjenester i den eldste 

aldersgruppen. 
Hurdal kommune er blant 

den tredjedelen av 
kommunene som bruker 

høyest andel av budsjettene 
på pleie og omsorg. Hurdal 
har en svært høy andel av 

sine kostnader knyttet til 
institusjonsdrift (sykehjem) – 

bare om lag 20% av 
kommunene bruker så mye 
av pleie- og 

omsorgsbudsjettet på 
institusjonsdrift, og andelen 

har vært stabilt høy over tid, 
samtidig som den i de fleste 
andre kommuner har sunket 

klart.  Kontrollutvalget vil se 
på hvordan kommunen 

jobber med omsorgstrappen 

Risiko for lav kvalitet i 

tjenesten og lav 
effektivitet 
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Mulige nye tema som kan vurderes: 

Arbeidslivskriminalitet Kommunene har et ansvar for å følge opp at det ikke 

foregår arbeidslivskriminalitet i kommunens prosjekter. Det dreier seg om 

skattesvindel, hvitvasking av penger og sosial dumping blant annet.  

Nittedal og Bærum får rapporter på dette.  

IKT effektivisering IKT regnes som en av de største effektivitetsdriverne i off. 

tjenesteproduksjon. 

BEON-prinsippet (Beste 
Effektive OmsorgsNivå). 
Prinsippet går ut på at 

kostnadene stiger for 
kommunen etter hvert som 

det tildeles tjenester høyere 
opp i omsorgstrappen. 
Tjenestene på lavest nivå i 

trappen krever mindre 
ressurser enn tjenester 

høyere oppe i trappen. Målet 
for kommunen må være å 
tildele tjenester på riktig nivå 

for den enkelte bruker, ikke 
for lavt eller høyt i 

omsorgstrappen. 

Asker og Eidsvoll har gjennomført FR på hjemmetjenester:  
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_helsetjenester_i_hje
mmet.pdf  
 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/eidsvoll_hjemmesykepleie_e
ndelig_rapport_2015.03.11.pdf  

 

Sykehjem Det har vært store 

utfordringer innen helse- og 
omsorgstjenestene i 2015. I 
stor grad henger disse 

sammen med vakanser og 
fravær i sentrale 

lederstillinger, kombinert 
med sårbarhet på grunn av 
svake rutiner og lite 

kontinuitet. 
Det er satt inn mange tiltak i 

denne sektoren. 
Kontrollutvalget ønsker et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor dette området sent i 
perioden, slik at tiltakene har 

fått virke en stund. 

Risiko for lav kvalitet i 

tjenesten og lav 
effektivitet 
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Risiko og vesentlighetsvurdering 

Når utvalget skal velge område for forvaltningsrevisjon bør risiko og vesentlighet 

legges til grunn. Vesentlighet har både kvantitative og kvalitative aspekter: 

 Økonomisk vesentlighet: Hvor stor betydning har området for kommunens 

økonomi? 

 Sosial vesentlighet: Hvor stor betydning har området for ulike brukere i 

kommunen? 

 Politisk vesentlighet: Hva er politikerne opptatt av? 

 Prinsipiell vesentlighet: Omhandler prosjektet grunnleggende prinsipper 

som rettsikkerhet eller åpenhet i forvaltningen? 

 

Risiko handler om hvor stor sannsynlighet det er for at det er svakheter på et 

område. 

Som et ledd i å prioritere prosjektene/temaene skal de plasseres inn i matrisen. 

 

 Ubetydelig Liten Moderat Alvorlig Kritisk 

Svært høy      

Høy      

Middels      

Lav      

Svært lav      
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1 

Arkivsak-dok. 15/00086-59 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Hurdal kontrollutvalg 14.05.2018 

ORIENTERING FRA REVISJON 

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

Saksframstilling: 
Under denne saken orienterer revisjonen om det løpende revisjonsarbeidet, og andre 
aktuelle saker som ellers ikke står på dagsorden. 

Sak 17/18
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1 

Arkivsak-dok. 16/00014-27 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Hurdal kontrollutvalg 14.05.2018 

REFERATER 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til behandling 2018
2. Oversikt over saker til oppfølging 2018

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Sak 18/18
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Saker til behandling 2018 

Kontrollutvalget i Hurdal kommune 

 
Møte Saker 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen   

 Oversikt over saker til behandling  

 Oversikt over saker til oppfølging 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

13. februar 
Kl. 08:00 

 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet – Offentlige Anskaffelser 

 Under revisjonen orienterer; Selskapskontroll: Oversikt over 

gjennomføring 2018  

3. april 
Kl. 08:00 

 Virksomhetsbesøk til Hurdal skole 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS 

 Orientering fra rådmannen vedrørende søknader i henhold til Plan og 

bygningsloven § 20 – 1  

 Invitasjon til forvaltningsrevisjonsprosjekt – Digitale Gardemoen IS 

(DGI) 

14. mai 
Kl. 08:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 – Hurdal kommune 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Forebyggende arbeid 

mot barn og unge i risikosoner (behandlet i kommunestyret 07.09.16, 

sak 16/86) 

 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

4. september 
Kl. 08:00 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2019 

 Rapport revisjonsåret 2017/2018 

 Ekstern bestilling av selskapskontroll av RRI 

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet - Digitale Gardemoen IS (DGI) 

 Bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 

13. november 
Kl. 08:00 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2019 

 Bestilling av selskapskontroll for 2019  

2019 
 
 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – Offentlige Anskaffelser 

(skriftlig og muntlig fra rådmann, samt vurdere å bestille en 

revisjonsoppfølging) 

Annet  Oppfølging av Eierskapskontroll – Orbit Arena AS 

 Behandle eierskapskontroll av Øvre Romerike brann og redning IKS  
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Møte Saker 

 Behandle eierskapskontroll av Øvre Romerike avfallsselskap IKS 
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Kontrollutvalget i Hurdal kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 
Møte Sak nr. 

 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

13.2.18 1/18  Forvaltningsrevisjonsprosjekt
et - Offentlig anskaffelser 

Kontrollutvalget tar rapporten til 
etterretning og oversender den til 
kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen 
om å: 
1. sikre at kommunens 

anskaffelser blir 
konkurranseutsatt i tråd med 
regelverket for offentlige 
anskaffelser. 

2. sørge for at alle anskaffelser 
blir dokumentert og arkivert i 
tråd med regelverket og egne 
rutiner. 

3. sikre at rammeavtaler i 
tilstrekkelig grad blir fulgt 
opp 

4. styrke internkontrollen på 
området særlig når det 
gjelder arkivrutiner, 
fullmaktstruktur og tiltak som 
sikrer regeletterlevelse i alle 
anskaffelser. 

Kommunesty
ret 

Kommunestyret 
behandlet saken i 
møte xx.xx, sak 
xx/xx.   

  

13.2.18 2/18 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

13.2.18 3/18 Kontrollutvalgets årsrapport 
2017 

1. Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2017 vedtas. 

2. Saken oversendes 
kommunestyret med 
innstilling: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets 
årsrapport 2017 til 
orientering. 

Kommunesty
ret 

Kommunestyret 
behandlet saken i 
møte 21.03, sak 
18/26.   

   

13.2.18 4/18 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

     

13.2.18 5/18 Eventuelt Kontrollutvalgsmøte 15. mai 
flyttes til mandag 14. mai. 
 
Kontrollutvalget vil be 
rådmannen om en orientering 
vedrørende søknader i henhold til 
Plan og bygningsloven § 20 - 1. 
- hvordan sikrer kommunen at 

det blir søkt om nødvendige 
tillatelser 

- finnes det rutiner for kontroll 
av dette 

Kontrollutvalget er særlig opptatt 
av at kommunen har nødvendig 
oversikt og kontroll med bygging 
mv. langs sjø og vassdrag, jf. Plan 
og bygningslovens § 1 - 8 

Rådmannen     
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

3.4.18 6/18 Virksomhetsbesøk til Hurdal 
skole 

Kontrollutvalget tar 
virksomhetsbesøket til 
orientering. 

     

3.4.18 7/18 Orientering ved rådmannen Kontrollutvalget tar redegjørelsen 
til orientering. 

     

3.4.18 8/18 Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon i 
Romerike Krisesenter IKS 

Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering, og ber om 
at Romerike revisjon 
kommer tilbake med en oversikt 
over 
1. hvilke kommuner som ikke har 
sendt utskrift av kommunestyrets 
behandling av revisjon av 
selskapsavtalen og 
2. informasjon om kommunenes 
deltagelse i 
representantskapsmøtene i 
valgperioden. 

Romerike 
Revisjon 

 Settes opp til 
endelig 
behandling i 
neste møte.  

  

3.4.18 9/18 Orientering fra revisjon Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

3.4.18 10/18 Invitasjon til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt
et - Digitale Gardemoen IS 
(DGI)  

Hurdal kontrollutvalg slutter seg 
til Ullensaker kontrollutvalg sin 
bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Digitale Gardemoen IS (DGI). 

Romerike 
Revisjon 

    

3.4.18 11/18 Referater Kontrollutvalget tar referatsaken 
til orientering. 

     

3.4.18 12/18 Eventuelt (ingen vedtak).      

        

14.5.18 13/18       
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
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1 

Arkivsak-dok. 16/00015-27 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Hurdal kontrollutvalg 14.05.2018 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 

Saksframstilling: 
. 

Sak 19/18


	Hurdal kontrollutvalg (14.05.2018)
	Saker til behandling
	13/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Hurdal kommune
	Uttalelse til Hurdal kommunes årsregnskap for 2017
	Hurdal kommune årsmelding 2017_100
	Årsregnskap 2017
	Revisors beretning årsregnskap 2017

	14/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Forebyggende arbeid mot barn og unge i risikos...
	forvaltningsrevisjonsrapport - Forebyggende arbeid mot barn og unge i risikosoner

	15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS
	Selskapskontrollrapport RKS
	RKS tilleggsspørsmål til selskapskontroll april 2018 endelig versjon

	16/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
	Skjema over enkel risiko og vesentlighetsvurdering for Hurdal kommune
	Innspill til plan for forvaltningservisjon i kontrollutvalgene

	17/18 Orientering fra revisjon
	18/18 Referater
	Saker til behandling Hurdal 2018
	Saker til oppfølging Hurdal 2018

	19/18 Eventuelt




